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MARKHJS.«1«11)E;715E.4 
In de vaalldellsfte oq liebste Kllpcr. 

lshlcago d. S. Jan. 
chdeptiserne ere lauert-, og Efterretnins 

gerne ska Udlandet ek alt ander end Unmut- 

trende. Der betales 77k for Jkattttar-Hvede 
og 72i for Mai-Hoche. Majsmaktedet er 

llvlps og « Trisemc lavcrc; Jantttat-Y.Ilajs er 

Wi- vg Maj-Majs ZU. Havre ek jvag ved 

20i. Januar Flug notcres til 44. Vyg 58 Co 
60. 

Lmaha, d. 6. Jan. 
Den usædvanlig stætke Tilsptsel tryttede 

Prisen paa Slagtetvceg ti Seins neb; entel- 
te bkagte 84.15, men de fleste gikfor OZBZCD 
3.95. Seinemattedet var lidt stærlete, de fle- 
ste Salg var til 83.55· Markedet ernu net- 

sten 5Cents hpjere end det var ved Vegym 
Jdelsen af sidsts Uge. 

Tannebrog, d· 7. Jan. 
Hvede 45 Cents; sterllet Majs 11 Cents; 

Ytetotn 10 Cts.: Havte ll Cts.; 20 Ets. 

Svin kangerer im 83.00 til 3.05. 
Smør 12i Co 15 Its-; Æg 15 Cts. 

— Pl 

Judiandet. 
Suscers-,Ttustct« er revnet. 

Rotable Dovsfald. Grev H. 
oön Wedell fraTysklaud dode i Onsdags 
i Cheyenne Wyo. — George Vater, sho. 
Gefandt i Russland og Tyktiet er dod i 

Philadelphia, Penn· 
Otte og en halv Million »To- 

taldelobet af Kassebesoigelserne her i 

Landet i det forlobne Aar. To Tut-je- 
parte af Kjæltringerne er tilfaldeiCana- 
da, de Horige er delt mellem Mexico og 

Entopa. 
—- 

Mvuinnas tepublikanske Legisla- 
tnr hat oalgt C. F. Sanders og T. C. 
Power fom Statens to Medlemmet af 
For. Staters Senat. Det var Power, 
soin Demokraten Toole besejrede fort-Ju- 
vernokpladfem 

Ich-branp. Liberty Silkevæveri 
i New York et nedbmndt. Det herved 
anrettede 8225,000 störe Tab falder paa 
et Antal Fabriksfitmaer. Det befrygtes 
at Mastinisten er einkommen ved Bran- 
den, da man savner hum- 

Jotbtydetssisteth J Merrill, 
Wis» bleo Nytaarsdog opsprt et frygtc- 
lig Tragedie. Geo. Hendler, en bang- 
tet Dtufkenbolt, der var bleven nagtet 
Kredit i en Saloon overfaldt næonte 

«Dags Morgen Eieren med Revolverstud 
og denne styrtede dod om. Da Politi- 
betjent Trual kocn for at anholde Mor- 
deten fik han et Skud gjennetn den ene 

Lunge, det maaste ogfaa oil oife sig ded- 
btingende; en anden Betjent sit ligele- 
des et Skud i Skulderen, og det er nan- 

skelig at oide hoor den desperate Forbry- 
dets Singteri vilde have endt, derfom 
ikte han handelsegois haode fnublet, 
hvotoed hqn todte Revoloeren; dette gao 
de sammenstimlede Folk Lejligheb til ot 

koste sig ooer hast og forebygge videee 
Stydning. —- Tre Mand, der deltog i 
et Slagstnaal blandt en Flok berufede 
Mcnd i Mitchell Co» Nord-Carolina, 
Juledag, blev ice-set ihjel. 

Ztc Vorgang. Tanncvrog, Hawali 6onnty, Nebraska, Onsdaacu den sdc January Ist-a Nr. Z. ’ 

Stwkk Kuldc herstede nied det nnei 
Aais Jndtrxdelse ooei Stqrsteparten af 
Nordoestein J Montana vai Knlden 

saa strelk sidst i llgen, at Theunometiet 
sank til ZU Gr nndei Nul. S 

EtDoktor-»Tmft«. Detsidste 
nye i Sannncnsværgelferne-s og Ringenes 
Bei-den er en Sammenrottelfe blandt 

Lagerne i Findlay,« Ohio. Simefebe- 
ren grilser voldfomt oin sig der paaPlad- 
sen, og Lagerne hat beslnttet at slaaKa- 
pital paa Epidemien ved at fothsje Pri- 
fen paa Sygebesøg fra 81 til 81.50. 

Vælfk Nationalsplelfe. Dei 
første nationale ,,Eisteddfod« eller vælske 
Folkempde i Amerika fandt Nytaarsdag 
Sted i Chicago. Forhandlingekne for- 
tes i det vælske Spros. J sin Tale er- 

klcerede Formand Joh, at Verlskmcendene 
var sumlede ved denne Lejlighed for at 

vise der-es Hengivenhed for Moderlandet 

og dets Jnstitntioner og for at minde 

vælst Literatur og Kunst. De vareI 
siolte af at viere Sonner af WaleHE 

og ikke mindre over, at de var amerikan- 

ske Borgere. 
Negerc paa Ringen. 2,000 

Farvede ankam til Atlanta, Georgia, i 

Lordags niedhavende Bohave, Sengetøj, 
Gryder, Born og Hunde og tog tnedTo- 

gene til Louisiana, Texas og Arkansas, 
hvor de skal arbcjde paa Bomuldsplam 
tagerne. De er blcvne lockede did af 
Agenter, der hat udiendt rødmaledele 
Later, hvorpaa sprst var afbildetåp ege- 
rens Armod i hans gamle Hjem og der- 

nastihans ny Stilling under sit eget 
Vin- og Figentm med andre til at gjøre 
sit Arbejde. 

40 Triklnofre. Henry Brustein 
i Browndale, Minn., havde Fredags 

Aftes indbndt ca. 60 Pers-mer til et 

Gilde. Ud paa Aftenen blev der spist; 
nien inidt under Maaltidet blev 40 af 
Gjæsterne saa heftige inge, at de styrtede 
om paa Gulvet over hverandre og blev» 

angtebne af voldsomme Opkastningsamx i 
fald. Aaksagen var noget Polie, deri 
blcv serveret og som indeholdt Trikinek 
Den ene af Patienterne er afgaaet ved 

Toben og 20 andre er san daatlige, at 

der ilke næres synderlig Haab om deres 

Helbredelsr. 
Den pausameritanike Kon- 

stes i Washington, der hat tilbrågt 
en god Del af dens Tid med »auf-erhol- 
dende og belcerende« Rundrejser, synes 

»med det ny Aar for Alvor at have kostet 
I sig over dens Ariude Jernbane-Ud- 
valgct er fcerlig flittigt, og arbejder afal 
Magt paa at gjore et Udkast til en Plan 
for Anlæggelscn af en Jernbane fra 
Mexico sydpaa gjennem Mellem-An1eri- 

Ita, ned langs Andesbjekgene, igjennem 
IPeru og Chili og derfra over tilBuenos 

jAyreT Hovedstaden i den argentinfke 
;Repudlik. Formcntlig vil Udvalget an- 

"befale, at famtlige amerikanfke Republi- 
kek stotter Foretagendet enten ved Land- 

Jgaver ellek ved Garanti paa ank Det 
Her heller ikke ufandsynligt at man enes 

om, at der gjeres en forelsbig Optimu- 
ling af Termnet paa de For. Statets 

»Bekosining. 
! En tilbaqevenvenve Pilgrim 
fra de brogedes Koloni i Canada har vel 

hidtil været en Raritet, ,,Boodler" 
McGarigle i Chicago provede det, og 
det gis godt. Han betalte 81,000 for 
sin Ftihed for videre Tiltale, og nu dri- 
ver han som stikkelig Borger en Salodn 

spaa et Hjørne i,,.Haveb1)en«, og en skjpn 
Dag vil han not atter vide at have sig 
fra denne bestedne ands til et Magtsæ- 
de i Politiken, ligesom han ist gjorde. 
— Nu hur dog ntter et Sortfaar vovet 

Forspget. Det er Gideon P. Brown i 

»Besten, sein sidste Sommer fotsvandt 
;paa en hemmelighedsfuld Munde med 
Pengeskrinet tilherende Niverside DOH- 
wego Wills, for hvilten han passive-ID- 
fokvalter. Den sigek, at han feler nu, 
at hang styndidmme Afkejfe var et Zeil- 
gred, hvilket han nu vil gjsre sin sterst 
mulige Flid for at rette. 

Eis Helvedcs Lob. Bnraadel i 

San Antonia, Terms, er paa god Bei 
til Berngtcihed gjennetn en ejendominc- 
lig frwk Anordning, det bar vcdmch 
Der er intel mindre end Zalgct af »Li- 
eonsos" eller Bevillinger til Spillehcls 
veder og Pwstitutionshusc. Tennc 
Anakdning traadte iKraft d. 1.Jannar, 
og den farsieDag paa Aaret flad der 

87,000 af License-Penge ind i Byka6- 
sen. Distriksadvakat Parfchal har dog 
erklaret, at han agier at arresiere alle 
med ovenncrvnte Trasik farbnndne Per- 
soner, uanset am de har License ellek 
ikke. 

Editor-Ofen sainledes atter i Man- 

dags efter den nydte Hsjtidsferir. En 
Mangde Medlemmer er fraværende grun- 
det paa Omgangssygem Der bliver in- 
tet udrettet denne Uge i ordincer Sam- 

ling; derimod har en Dei af Udvalgene 
ifart sig Arbejdsdragt. Udvalget for 
Verdengudsiillingen vil here Deidamia- 
nerne fra de forstjellige afpirerende By- 
er. Toldudvalget hat ligeledes travlt 
med at hare paa Fabrikanternez iMan- 

dags niaattc Sukker og Silkc holde for; 
i Gaar Tobak og Brandeoin, i Dag 
Farmprodukier, og i Morgen Tm og 
Papir. Man venier et Taldlovforflag 
til næsie Maaned; nien man har et far- 
ligt Mas med at faa lavct dette, faa det 

tilfreddsiillcr Falk nogenlunde uden at 

skade Fabrikanternesz Interessen 

VeirsRapvrt. Den officielle 
Vejr- og Grade-Rastatt far December 
siger: December Maaned var ualsninde- 
lig varkn i alle Egne oft for Klippebjer- 
gene, niedens Temperaturen ved Stille- 
hapskysien var ganske normal, ja endog 
tald i Oregan og Washington. Stark 
Nedbar hat man havt i Omegnen af de 

store Jndsper, d. v. s. Minnesata, østlige 
Dakota, nardlige NysEngland ag i Ca- 
lifornia, sydlige Oregon og ind over 

Biergsletteregionen. Maanedens Regu- 
fald har været ufaidvanlig start for Ca- 
lifornias Vedkoimnende; over 18 Ton-J 
er faldet i San Francisco, 15 Tom. i 
Las Angeles og amireni 8 Tom. i San 
Diega, hvilket er fra lre til fem Gange 
det normale Kvantum. Over hele Di- 
striktet fyd for Jndsperne og fra Massa- 
chusetts til Florida faidt mindre end den 
normale Mangde Verde. 

Toldrefemn envnu i Live. 
Medlemmerne af «Massaohusotts Tu- 
ick Reform Lea-IX holdtSylvesterdags 
Aften en Diner i Bestan. Kongres- 
mand Mills fra Texas-, Jernbanepmsi- 
dent Charles Francis Adams og andre 
Notabiliteter vare tilstede. Prwsident 
Pierce, der holdt et langere Foredtng 
omToldreform, scuttede sine Bemerknim 
get med fslgende betegnende Udtalelse: 
»Efter hvad vi har set, er det ikke time-« 
ligt at scatte, at Ledetne af det politiste 
Parti, hvis Hinrnesten er Protekkion, 
er rede til i dens Interesse at ofre den 
ene Jndujtki efter den anden til at be- 

fegle den quf, de har slnttet med lud- 

fyrsterne, Jermnestrene og Kalt-owner- 
ne? Det er intet lille Fortrin, at vi i! 
den forestanende Knmp hat til vor Leders 
en qud med Inoralst Tapperhed, ægte 
LErlighed ogLigefketnhed, den enest inte- 

ressante Personlighed i Amerika —Gro- 
ver Cleveland.« 

Korn-Statistik. Vi hidsattek 
folgende fta den statistiske Qversigt over 

Kornproduktionen for 1889 i Statetne, 
som er blcven samtnenarbejdet af Agn- 
dytkttings-Depattemcntet og nys offent- 
liggjort: 

Nebraska : 16,848,000 Bush.Hve- 
de pna 1,404,019 Akres ti188,761,079 
Verdi; 149,548,000 Bufh. Majs paa 

4,049,067 Akres til 825,422,301 Vier- 

di; 25,963,000 Bufhels Havre paa 

1,086,228 Akt-s til 84,494,500 Var- 
di. 

Jowa: 21,023,000 Bush. Hvede 
pas 1,604,848 Altes til 813,244,728 

Beerdi; 346,906,ooo Aufh. Maja pas 
;8,859,898 Aekee til des-eh 544 Ver- 

di; W, m ) Uou Bushelg Havre pas 
2,7.;(.),9:31Akre6 til 81.)»11-c)15Bær- 
di. 

C- ritt-D Da tota: ll,6.32,000 Aufh. 
chdc paa 4,—m,u:«s.)lkrcs ti1821,091,- 
ost- Vmsdi; 1-t,84:3,000 Basl;. Maja 
paa HERR Altes til 84,865,gn4 
Veri«di; 23,-.-0c),000 anh. Haare paa 
1,—.-45,—428 Atees til 80,2i-m,1in5 Var- 
di. 

— 

Millionen en Dag. George 
Sluthoui, en faliig Dreng fpdt og ap- 
dragen i Philadelphia, reiste for 15 Aar 

siden nd i Besten for at gjsre sin Lykke. 
Han gao sig Spilledjævelen i. Vold og 
havde fra farste Stand af Lykken med 

sig. J ntwlig fort Tid havde han pun- 

det 8500,000. Hans Medspillete var 

Kongkesmeend, lebende Politikere vg al- 

skens Rigmcend. Slnthour vilde icnid- 
lertid eje en helMillion, inden hanc-end- 
te tilbage til sit gatnle Hieni, og en Af- 
fen, da Salen var fulb af Spoktsinænb, 
hvoraf mange var værd den haer Mil- 

lion, bestcmte han slg til at flaa det sto- 
reSlag. Lykken var hain altid gunstig, 
ogskL Z omMorgenen havde hansprængt 
Bauten og vundet saa nieget, at han nu 

var Millionen Havde han vcrrct far- 
nuftig, hat-de hnn sagt Stop her; nien 

nu havde han fat sig for at gjørc Millio- 
»nen til tö. Den næfte Aften begyndte 
Jhan at tobe, og inden Morgenen kom, 
Jhavdc han tabt hocr eneste Dollar, sont 
Jhan den foregaaende Aften havde onn- 

det. Dog var han felv med dette Tab 

Hendnu en formuende Mand. Han haa- 
bede imidlertid endnu paa Lykken vg be- 

jgyndte nu at fpille aldeles desperat; men 

Lykken com ikke igjen ag hele hanc For- 
inue foandt sont Dug for Solen. Fil- 
gen var, at han blev bragt hjem fom 
haablsö sindsfyg. Man tætikte, at Sy- 
net af hans Barndomghjem og Venner 
vilde have en heldigsndflydelfe paa hamz 
inen han blev vækre istedetfor bebte. J 
de sidste Uger hat han vandket ocnkting 
paa Gadekne uden Maul og Med og 
hat« ikke gjenkjenbt sine bedste Venner. 
Endelig inaatte man bringe ham til 

Galehuset, hvor han nu er indespeerret 
med lidet eller intet Haab am Bellin- 
dclse. 

Wyoming. 
En Korrespondent fka Douglas med- 

deler, at den By glader sig ved en livlig 
Fremveekst Et fortrinligt Vandværk er 

netdp kompletteret, og Borgerne glader 
sig til Udsigten om at faa Cheyenne ä- 

NortherncBanen bygget dcrop til For-. 
aaret. Der hat hidtil ikke vcetet noget 
koldt chr i Mellem-Wyo. 
- 

Nord- og Syd-Dakota. 

PkohibitiomLoven flulde have traadt 

iKrafti Syd-Dak. den lste Januar-, 
men endnu hat ikke en eneste Salt-on lut- 
ket dens Dire. Lovkyndige er enige am 

Traftken ikke kan blive standfet fsk Le- 
gislaturen, der traadte samtnen i Gan-, 
bar vedtaget passende Love til deus Un- 

dertrykkelse. Guvernsrens Budstab, fom 
nu er feerdigt, vil tage stcrktParti inwd 
Saloonekne. — Forbundsfenator Petti- 
grew hat stjænket J500 til Prohiditioni- 
stetnes Kasse. 

Colocado. 

J Lighed med andre starre Stæder stal 
Denver nu ogsaa have dens ,,Belt«- 
Jernbanez der er nemlig stiftet et Kom- 
pagni i dette Øjemed. 

— En ung Smedelærling fra Omaha 
hat distingveket sig i Golden, hver til 
han ankam for syv Maaneder siden, som 
Laafcfpmnger og Anfecek for en Bande 
Jndbrudstyvr. J den sidste Tid har nein- 

flere Jndbtud fundetSted der paa Mad- 
fen, og first Nat til Qnsdags lykkedes 
det Politiet at paagride For-verne, hinl- 
ket ledte til ovennievnte Opdagelir. Den 
faretagiomme unge Fyr, der hedder Jim 

Nicolls, havde hvekoet I"Ine hicelpeteg 
blandt de nnge Mcrnd af Bnenss Inesli 
fremmgende Familien Lmn liliver IIklI 
straffet, hvis det kan lade Iig gone nan 
at dIage de andre Ined ind ; 

Iowa. 
Prohibitionislerncs Stets-Konvention 

skal holdes i Des Molnes i Morgen. 
—- Vandstanden i Mississippien er 

yderst lavz ved Davenport 12 Tom. nn- 

den Lavvandsmærket fka 1864, dette er 

det laveste i Monds Minde. 
— J det taagede Vejr i Ssndags Af- 

tes lob et Lokotnotiv paa Rock Island- 
Banen ind i ,,Caboosen« paa et Fragt- 
tog ved Malcom. Et Antal Kvægnnend 
befandt sig i Vognen og bleo Inekc ellek 
mindre kocestede, to i den Grad, at de 
fenere er afgaaet ved Døden· 

—Paa Mandag sanIles den lovg. For- 
samling I Des Moincs. En starre Men- 
neskemængde end Inani nmnge Aar hat 
set vil hilse Lovgiverne i Mede. Men 
Lovgiverne behsoer ikke at finigre sig Ined, 
at det er dem, Folk konnner for at fe; 
de er tun HverdagsIIIennesker. Men det 
er demokratiske Gut-ernster langtfru, og 
Falk kotnsner for at vckreVidnctil en de- 
mokratisk Guvernors Jndscettelfe. De 
er over tredioe Aar siden en saadan Be- 
givenhed er indttussen, og det er derfot 
ilet itke uIIdeI-ligt, at Detnokmter fm 
Øst og Vest sttsmmer til for at overvcm 

et for dem faa kjcerkomment Syn. 

Kauf-Is. 
Sulterinfpektsrens Aarsberetning vi- 

fer, at der i Kansas iaar er tiloirtet 

1,293,275 Ph. Sutker imod ags,274 
ifjor, ncsten dobbelt. 

—Den lille By Osborne ved South 
Salomon-Grenen af Missouri Parisic- 
Vunen blev i Onsdags Nat iletnt soeben. 
Apotheket, en Butit, Ttykketiet samt 
anben Ejenboni bleo et Nov for Luerne. 
Tab er Qt7,000. 

— Raben blandt Setlerne i den vest- 
lige Dei af Staren sial viere stor; stere 
hundrede Perioner mangler det notwen- 
dige til Liosopholdet. Et Tag bestaaens 
ende af 18 Vagne belassede nied Klasder 

og Leanetsmidler aigit forleden ira Wi- 
chita for at lindre Naden blandt de Tran- 
sende. 

—- Omegnen af High Prairie, inhalt- 
Snes Mil fra Leavenworth, har i den ( 
senere Tid oæret Stuepladfen for en re- 

ligiss Vatielfe, der har kostet en under- 

lig Sindsstemning over Falk, ja i ftere 
Tiltcelde fknl Falk vare bleane sindsiM 
vitrede af lutter Begeistring. Et Par 
oanvittige Personer haode nar inistet Li- 
vet i Lardaga. Frank Blond og hans 
Saster Minnie, sont holder Hus for 
hasti, mistebe begge Forstanden i et Lie- 
blils voldsotnt Falelsesfrembrud under et 

af Mai-erne. Forleden Aften tom nogle 
Folt forbi Blands Hug, og da de faa 
Rag flaa ud giennem Daten, banede de 

sig Bei til Stuen, hvor de fanbt Frant 
ihalonsgen Tilstand danfende omkring 
et Baal, der var antandt midt paa Gul- 
vet. Han sang religiase Sange, og be- 
laoebe sig ajensynlig paa Kremation. 

Jlden blev flukket og de to stakkels Men- 

nesker overmandede. Adspurgt am Jl- 
den, sagde Minnie, at Herren haode an- 

tændt den, og de vilde itte Hutte den. 

Febraftm 
—- Bebrageren Date Simpson i Ne- 

braska City et laslabt paa Kaution. 
— Kicnball Co. vil den IlteFebr., d. 

A» steinnie over Udstedelsen af Bands 
til et Belab a7860,000 for Betostningen 
af mindre Kanalanlceg, der paatcentes 
anoendt til Kunstvanbing. 

— Den ny Voller-Mille i Fullerton, 
som opftrea af Potter, Martin s- Co·, 
ventes fardig til I. Febr. Den stal dri- 
ves ved Vandkraft, der erhaldes sra Ce- 
bar Creek. Wollens Kostende opgivea 
til 050,000. 

st1ernen 
( The- Statn ) 
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—- Sstntenxx dentotrntiste Redastorer 
holdtNytaawdng et stagnwdc i Nrnnd 
Inland, og en Forening need J. N. P. 
Hitdebrand frn St. Paul sont Entd. og 
Ed. J. Halt Nrnnd Island, sont Gekr» 
Ined det Founant at frennne ferltedss Takt- 
dlev stiftet. 

— En Solufcbee er nddtndt i Keya 
Paha Connty i den nvrdvesttige Del af 
Staren. En Mr. S. D. Leut-each sont 
bereite eftek Knl ved Mundingen af Ben- 
ton Ceeek, 131 Mit nordoest for Spring- 
niew, hat« i 500 Fods Dnbde trnfset pas 
fslvhotdig Sten, og Lagets Tytkelfe an- 

scetteö til 25 Fad. En Prpve of Eetsen 
blev fendt til Smelterict i Ontaha, og 
dekfka kenn den Besteh, at den tndehols 
der for 8200 Sols pr. Ton. Denne 
Tidendc gav straks Stodct til Dannelfen 
af et Aktiekotnpngni, der nopholdelig vtl 
grade en Mineikakt for Udvindingen af 

« 

dct kostbare Metal. 
— Geniytterne i Schnyler nyder i 

denne Tid en serregen Sensation. Conn- 
ty:Donnner Thomas btev en Da sidste 
Uge qnnwdet om at indsinde sig Zog en 
Mk. Boote for at vie et Par. Det var 
en Mr. Peterson sont fkntde gifteg need 
Oniets Dauer, Nellir. Ta Dommerm 
tndfandt sin, bleo hast knldt afsides If 
Brudens Bruder, George Poete, sont 
fortnlte hont, at han ogsuu stulde dies 
sont-ne Dog ttl en ung Dante ved Navn 
Bette Woodgy cfter at Sstteren og Pe- 
tekion var iannnenscnededr. Men nu 
oilde George fotscstmy at de jpillede Gitt- 
sterne et lille Puds ved at lade det sidste 
Pat btive det ferste. Dommeten gik ind 
heut-m Jmietertid has-de Gjeefteme 
den Forftaselfe, at Gern-ge og Bese 
ikulde merk Vidner ved Nellies o Peter- 
fons Vielfe, og man teuker tg deres 
Forbqnfelfe, da George og Belle com 
frem for Damm eten sont Brudepat og 
modtog den sadvantige loogyldi e Messe-, 
men endnu ststre blev Belles estyetetfe 
og Harme, da bun blev unt-errettet Im 
at hun var Geotged lonlige Hutte-. 
lHnn troede at de udfsrte Cetemoniee sur 
i Anledning af heudes Funktion fo- 
andepige. Hnn megtede at vide nagst 
qf sin paqtvttngne Mund at sige og hea- 
deo Fader vil gjsre Stridt til at iaa 
Vielsen optesi. 

W 

« 

Titsdags Aftes Telegram. 
(Modtqget lort for Bladet gaari Tisykkesd 

Wisshinqkon — Den nys udnæonte 

Heisstcretgdouunek Brewer hac- modiagkt 
Embedseden. 

Berlin. ——- Det er ikle ganste afgjokt, 
at Ok. Petekg et bleven neoslagtet I Af- 
rika. Denhardk tclcgkafekek, at han 
hat modmget Breue fra Dr Minis, Iek 

betet et yngke Date end Eiteuetuingm 
om Blei-bunt 

Paris-. —Boutan,;isterne hat en ny 
Plan. De mi, at Muntctpalstyrelseu 
stal have Konnol over Polinet og san 
vil de for at ilaa to Fluer i et Samt 
have Konttol over Municipalstyreljem 

walisis, Wyo. —- Her er kommen 
en Magie Sue. siccegetdriver ned langs- 
Pleme; meu da zodcrct er tuapt heil-pg- 
tes det, at der vil blioe start Tab pa- 
chgeh 

Chicago. —s En Kkig i Passe-gestac- 
sten er paa Nippet til at brybe ud blandt 
de vestlige Bauer. Kompegnietne hat 
et vaagent Øje med hvetandke og staat 
alle rede til at hugge les iaa hurtig en 

af dem roter sig. 
Cormvall, Canada. —- Der er 300 

Tilfctlde af Influenz-I her. 
Milwaulee. — La Grippe hat« et fast 

Grib her. Mange zorrctuinger et slcmt 
forlkpblet dekved at Personalet er sygt. 
Bladet ,,Sentinel« er ncksicu helt iftaa; 
hele Reduktioasstabcn ligger til Sengs, 
og blot to Reportere er istand til at ak- 

bejdr. Et Telegmm fra Madifon mel- 

der, m Gut-. Hoakd og hele hanc Fa- 
milie er qngrebne af Jnfluenza. 

London. — Jnfluenza udbreder sig 
hurtigt her i Stuben. 

Paris. — Situefeberen eri Aftagen- 
be. 

Graytowm ped- Pauamalandtungur. 
— Arbeit-et paa den amerikaaske Kam-l 
stridet gebt freund, es Sundhedstilstrus 
den blaudt Arbeiter-ne er ged. . 


