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ffWxxjAkkeingTimzjwk 
Im de paalidcugfte es heute Kildcr. 

Uhicago d. 18. Jak. 
stedcnmrkcdct var i Tag usædvantigt 

bot-n 764 var det højcste, Januakhvedcn 
kunde bringe. og Mai noteredes til Elz. 
Tetvarme Bejr var ikfe meget egnct til at 

fette Bevcegelse i Masse-In Januar-Mosis fast- 
ges for LSH og Maj til ZU. Januar-Heute 
Lock og Mai WH. Nug betales med 44z Kon- 

tant, medeus Byg ftadig holder sig ude af 
Markcdet; ingeu synes at have noget Brug 
for bet. 

Omaha, d. läs. Jan. 
Unsrer der var mange Kreaturer pas Tot- 

vet, git Landelen ret !ivlig. Der var ad- 

stillige Læs gode nok til at bringe over S4.00 
men twgte maatte ogfaa gaa for mindre end 

83.75. —- Svmematkebct et betydelig steckte- 
te; Kjøbrkue er eftet at san Tag iGwnternc 
läge meget hrordan de set ad. Ruh og Stab 

gik glat visk for 83.55G3.60. Du er den 

bedste Still-Lug, stinemarkedct hat oasret i 

paa lang Tit-. 

Tannebrog, b. 14. Jan. 
Epoche-cis Gemä; stællet Maxs No· Uguh 

12 Cents; Havte Ei Seins-H 
Svin er stegne, Hufen er 83·10(33.W. 
Samt-IS Cp 15 ist-J.; Æg 15(5:s. 

Tiden nærmcr fig, da »Stjctn.ens« 

store Præmiefordcling fkal finde Stad, 

og dem, sont opsætler lccnger at indsende 

Betalingen og sitt-e sig et Numeh can 

let komme bag efter. Wange tecnser 
maaske, at det er tids not, at sendc ind 

de sidste Tage spr Trækningen; tneu 

stjpnt vi modtager Penge paa Præmier41 
lige vp til den dde Februar, sstal vi dng 
gjøre opmæktsom paa, at der gaar nogens 
Tid til Forscndelsen med Posten, og i 

denne Tid ved ingen hvilken Dag Posten 
bliver siddende i en Snedtioe. Opsæt 
derspr ikke langer med at senbe ind, der- 

som J ønske en Pmmie. Wink Vec- 
at enhver, sotn betaler ti·l Tiden, sank en 

Prasmie af Vom-L 

»Sijer-nens« Udgiver. 

«ST.IERNE.NS" AGENTER l 
»Stjernen« tan bestilleö hos citernwonte 

Herrn-, der iom vore Agenter er bcmnndigk- 
betil at modmge og kvittcre for Abwan 
mentspcnge. 

C. H. Christcnsen, Frcmmm Nebr. 
N. Fr. Hanicn, (5cdar :)iapids, Iowa. 
Chr. Johnson, Mindcn, Nebr. I 
B. M. Vagcrf Akt-on, Colo. 
N. Christensen, Olartsom Kansas. 
H.H.IL5ruusl-erg, Hatnptom Nebr. 

F. Frederkksen, 1113 Boundary Ztrcet, 
Butlington, Jowm 

Prsvenumke eller manglende Eksemplarer 
faas ved Ageuterne naar Henvendelse derom 
stet itibe. 

Over Vandet for 818.75. 
Damstibsbilletter til og fka Sinnbi- 

navien feiges for 818.75 ho- Peter Eb- 
bescn, »Stjerneni«Konto1-. 

Zic ’«.Ilargang. Tannen-rog, Don-am Nimm Nun-asia, Osigdagcn den Isidr January Hin-. 

—
- 

Jndlattdet. 

Forbtmdpieuator Wilion Hin-I 
inocstnget tssjcnonlg ai Lisgistitnttmsn iI 
IJiaintand. 

Priestdcmeu im- -rh»sck««1msds 
Ojl 00111pnny, Mr. Rockefelter, nn- 

scs at vcerc oceid 129 1nillionerDol- 
leis. 

1 
t 

Benaadttkng. Gnv.Fife1«iJlli- 
nois hat benaadet Lokomotivsprer John 
Baue-eisen, der var idontt to Aaks Tugt- 
hnsstraf for Meddeingtighed iDynnniit- 
planerne tnodC. B. cB Q.-VanensEjen- 
das-n i 1888. 

Balget paa Forbundssenas 
tor fra Ohio, sont i disfe Dage skal 
foretages af Statens Legislatnr, vil ef- 
tcr alleSolentcerker at donnne, falde paa 
Demokraten Colvin Brice, sont er For- 
nmnd i TeniakraternesnZtionalcValgkm 
mite, og Jhændehaver af en enorm For- 
inue. 

Jldcbtandk. En prasgtig dg Uter- 

difuld Hcstefamling tilhørende Lacey 
Brod-. indebrændte i Lordagg i Verfall- 
les, Ky. slf de 38 Travere bleo blot Si 

reddede· En af de itidebrætidteTravere,1 
»Bell Boy«, blev sidste Efteraar folgt; 
for 851,000. — Et helt qurter mch 

Undtagelse af Sie Butiker nedbrcendte i 

Lordsgs i Silverton, Colo- 

dem-Mem wed Elektrleltets 
er ifølge en af Staten New Yokks III-je- 
steret afgiven Kjendelfeiltc stridende inod 

Forfatningen. Derfoni itke Gun. Hill 
gjør Btug af sin Benaadningslraft, bli- 
oer fanledes Motdeten Kemmler, som 
allerede for lcengeke Tid siben blev dømt 
til at lide Døden paa denne Mande, den 

første, sont komme-r til at dø ved Gestei- 
citct. Det var dennekaders Advokat, 
der startede Vrøslet om, at den ny Los 
ikke skulde vcere holdbar, men sum ei 

fett-at Donistolea af en ganste anden 

Mening. 
Kunst-sammt Cheatham fka 

Werd Carolina er Neger og tilhsrtc for 
Borgerkrigen en rigPlantageejeri Inkon- 

te Stat. Efter at han sik sinFrihed, ar- 

bejdede han sig frem til Beistand og blw 

valgt til Medlcm af Kongressen. Hatt 
har nu aninodet Prcesidenten on: at 

lade en nng Demokrat, sont udnævntesz 
til et Embede af Præsident Cleveland,» 
faa beholdc dette Embede. Kongres- 
tnanden angiver sein Grunden til sin 
ansorg for den tenge Mand, at han 
(Kon·qreånianden) i sin Tid forceredes 
som Brudegave til den unge Monds Mo- 
der. 

k 

ThingvallaiLiuiem Betydc1i- 
sge Fotandringer foregaae for Tiden med 

Thingvallalinjen. General-Agenturet for 
be For. Stater overgaar i nye og velbe- 

tjendte Heender, og fere ny Fartøjer stal 
bygges. Det er L. C. Peterer, sum 
for en Del Aar siden indchavde samme 
Stilling, der nu obern-Her Agentureti 
New York; He. Peterer er selv en af 
Sexffabets starre Medejeee. A. Mor- 
tenfen eka iChicago, Lissjens bekjend- 
te Hovedagenter for Besten, har afbrudt 
deres Forbindelfe med Könipagniet, og 
Soensteren Victor Rylauder er engagaret 
focn deres Eftermaud. 

Jernbaneulykker. Union Pa- 
eifie-Banenis bewthurtigtogbcevTots- 
dagsz Morges Kl. 5 medens det befandt 
sig en halo Mil ost for Sidney, Nebr., 
og lob med en Furt af 30 Mil i Timen 
kostet of Scinnerne og nassten fuldsteendig 
vraget. Som ved et Mirakel kom ingen 
af de mange Passe-gern tilSkade. Tre 
Sovevogne, der var rullet one paa Si- 
den, btcendte op, ligeledeg brændte Ba- 
gagevognen, der indehöldtPassagerernes 
Tøj. Den ene Pöstvogn, der var pat- 
fuld med registreredeBreveforCalifornia 
ogSteder vedStillehavökysten samt Au- 
stralien og Øerne i Stillehavet, brændte 
med hele dens Jndhold. Fra den anden 
Postoogn blev teddet enDel ansttalstPost, 
men det var mest Aoifer. En becekket 
Spinne var Stle i Ulykkem 

Cronin - Morderuc (k'ou;;l-kiu,7 
V:u·kr, OXEuUiumc og Muan Anwle- 

« 

m« hat nnsogt Reiten on( Ins-Process.s 
Svm Pansfud f1«c111fm«cci, at den ust af-E 
sluttcdc Rein-rqu blcu fort pun en u-, 

rosgclnnrssig og Urctfccrdig Munde nfi 
Zintdadookot Longeneckcr. 

Dsdsfald. Den gamle Pioncer 
John Halse, sont komtil Oregon i 1849 

tilligemed »Guvetn··r« Joseph Laue, 
bade i Fredags i Pendletou. —- Flandr- 
løjtnant William E. Whitstrld bade try- 
lig i Elisabeths Sindssygeafyl i Wash- 
ington. —- A. Hubbard, 23 Aar Re- 
daskwr af Blaset ,,Courant« iHartford, 
Csonu., er død. 

Arbejdsmatkem Streiko blandt 

LEderarbejdcrne i Wabum, Mass» er i 

Folge Beslutning fta Arbejdcmks Side 
—cndt. De er bleone enigc med Arbeit-H- 
giverne om at stille Striden til Statens 
Maeglings - Kommissions Afgjsrclse. 
Denue Streite hat« kostet ca. L100,000. 
—- De etalienske Mittearbejdere i Paar-! 
sutawncy, Penn·, er paa Streife. De j 
bevogtcs af Sheriffetk og et Korps Pia-! 
kerton:Betjente. J Fredags lob Mine- ; 
kompagniet en af Arbeit-erstes Famile 
drive ud af dcts Bolig, hoorooer Italie- 
ncrne blev san dpb1«agte, at de ietAnml 

af omttent 300 samch og begyndtc at 

hyle og nssyre Revolvcrskud i Laster-. 
Heldigvis kom deres Fokmand til og sif 
styret dem tilfkeds, sqa nagen Blodud- 

gydelfe blev forhixtdkek. — Uenighed er 

opstaaet mellein flete af de storeSkotpjs- 
fabrikanter i Hauerhill, Mafs., og der-es 
Atbejdere, hvilket gav Anledning til at 
ni Fabriker indstillede Virtsomheden i 

Lørdags og bragte 3,00(«) Mennefker ud 

af Beskjæftigelse« 

Forbrydelfer. Farincren Wil- 
liam Edwards i Elknika, N. Y» blev i 

Fredags studt og drwbt af Mart) Ellen- 
herger, en Enkel-Ine, med hvein han i 

flere Aar hat staaet paa en intim Fed. 
Konen angiver, at de var kommen i 
Trætte oin Pengesager, og at Edtvards» 
trak sin Revolver, og under Knnipen for ; 
at benmgtige sig Vaabenet, gik Studet 

tilfkkldigvis af; Øvrigheden trordog ikle 

paa denne Historie og hat« ladet Mir-. 

Ellenberger anljolde. —- Smnuel Kloth- 
rop, en fattigKrasnnner i Oinal)a, Nel)., 
begik Selvniord af Fortvivlelfe over-, at 

han ikke var istand til at forskasfe Op- 
holdet til sig og hanä syge Huftrn og dr- 
res lille Bat-n. —- Jofeph Kost-o, af 
Fodsel en polsk Adelsntand, begik forte- 
dcn Selvntord i New York ved at over- 

stjacte Pulsaarenc i begge Arme med en 

Baxberkniv. Kosco var et Skud af en 

gamntel inægtig Adelsslægt, der i inangc 
Aarhundredcr spillede en vigtig Rolle i 

Polen; tnen i Revolutionen 1863 blev 
Kosten dstnt til ti Aars Jorvisning til 
Sicerien for Landsformderi. For fein 
Aar siden ankom han til New Ydrk med 

810,000 — Resten af hans en Gang 
store Formue. Men ogsaa her fyntes 
Uheld at forfslge ham; alt, hvad han fo- 
tetog sig mislykkedesz tilsidst var den 

sidste Nest afPenge gaaet, og i et Anfald 
af Fortvivlelse bewoedc han sig Livct. 
Kosco efterlader sig Huftru ogfeut Born 
i tmngende Kann 

Mot«t·is’ Trykkeri iChicago, Jll» sprang 
i Fredags og bestadigcde livsfarligt 12 as 
de 500 Mund og Kvinder, der arbcjder i 

Etabligsemcntct. Bygningen led stot- 
Oserlast, og Trykket var saa voldsoint, 
at Folk paa Gaben blev kastet næsegrns 
til Jorden, og en Regn af Glasstuinper 
faldt over hele Nabolaget. — En Kais- 
fon, som benyttedes i Opspkelsen af den 

ny Bro over Ohiofloden ved Louisville, 
Ky., styrtede samtnen Torsdags Aftes 
nogle Øjeblikke fsr Arbejderne siulde havt 
Fyraften, vg begravede levenbe 16 Mani- 
undek Kviksandet og Banden Ttods en- 

hver Bestrebelfe, blev kun to af de atten 

Akbejdeee, ber befandt sig iKaisfonen, 
redbedr. —- John Thompfen og Andtew 

Johnston, der scheidet-e thughez OW- 
. 

tc1«o’ Tonnucrfortctning i l5hicago, blcu 
i Torooago sloaet ihjclaf en fattuttcttstyt·- 
tcndc VrwddcftabeL — Ebro Amt-, cn 

Brutus-h der nylig var blcocn anfat ved 

Minneapolio s- St. Louis Vaner blen, 
fotlcdku ovcrkjort ved Vt«itt, Joch, mes- 

dcus han rangctcde Vognc. Hatt leucdc 
blot i to Tlmm —- Dcn stockte Stotm 
sidstc Ostsdags Not tokkcde den ttyPt-es- 
byteriankirke i Bryoklyn, N. Y» til 

Grunden; pludfelig styrtede den ene 

Mut med et ooldfomt Vrog over paa et 

ssEtages Arbeidshus, der loa um« net-J 
Hufet bleo tildels slaact i Stykker, ogl 
to af dets ni Beboere dræbtes paaPlctten 
medens to andre kvæstcdes saa haardt, at 
deres Dpd var blot et Par Tinters 
SpørgsmaaL 

stords og tägydssdakota. 
To tyske Fartnere vcd Sioux Falls, 

sont part uhccdetlig Bis vilde baue sig 
hurtig Abgang til Velftand, foldt selo i 
en Fældr. Nogle Gaotyve t New York 
haode tilfendt dem Cirkulærer tilbydende 
at fælge dem falske Seddelpcuge. De 
to Tyskere bcd paa Krogenz de læsfcde 
to Jembaneoogne med Stube og Svitt 
og folgte disfe iSiour City, og ntcd 
31500 i deres Lommcr begav de slg til 
New York og kjobte for 85,000 falike 
Peuge, fom skulde sendes til dem pr. 
Erprech Da de efterhjemkomsten ind- 

fandt sig paa Erprefckontoret, modtog 
de to Bocca-, der hoer indcholdt en Pose 
med -— Salt. Tyfkernes Vrede var stor, 
meu det vækste vor, at be ikke tukde give 
den fri Luft. 

Liebrasta. 

J Cambridge hat Jshostecuaget dcns 
Begyndelse. 

— En ny Gasbrand flal borcs i 

Hastings. Maskineriet er allekede paa 
Pladfen. 

— For sem Aar slden var Chadrons 
Grundsted en vild Præirie, idag tæller 

Byen en Befolkning paa 5,000. 
— C. L. Dunkles Grocery- Buliki 

Gmnd Island blev fnldstændig ødclagt 
af Jldsonadc i Fiedags. Tabet var 

8:3,00(1,hvilt’ct hclt snldet paa chrcn, 
da haus Assnranfc nctop var ndløben og 
ikke bleven lawyer- 

— Majsnmrkedet i Arapahoe er over- 

fyldt. 50,000 Bushel af denne Sadatt 

ligger paa Pladsen og venter paa Afskib- 
ning, og de Handlende har maattet op- 
hare med at klebe. Grunden til Bloka- 
den er, at Acke- M. ikke kan stafseVogne 
hurtig noc. 

— J Gage Connty er en stark Vevces 
gelfe i Gjære gaaende ud paa at dele 
Canntiet til to. Grænfelinjen stal gaa 
fra Ost tilVest og vil komme til atgiem 
nemskjærc Byen Beatrice. Den sydlige 
Del stal bcere Navnet Art Connty, 
medens den nokdlige Del beholder del 

gamle Navn. 
— To-Aarsdagen for den mdsomme 

nforglemsnelige Snestorm den 12te Ja- 
nuar, 1888, der kostedc saa mangeMen- 
nesker Livct og endnu mange flere stok 
Lidelse, bleo i Elementernes Verden fei- 
ret med en ,,Bli;;ard«, der dog heldigvis 
var en god Grad mildere end dens haar- 
de, barske Forbillede. Stormen i Son- 
dags var ganfke almindelig over hele 
Staren og Inaaske af denne Grund en 

Velsignclse, da den Vædc, som den fal- 
dende Sne har bragt, haardt tiltmngtesl 
paa den tørslige Agcrjord 

— Statens Fakmerallianse holdt dens 
Aarsmpde i Grund Island sidste Ugc 
De tilstedevcerendes Antal var ca. 800, 
og det var den starkest besagt ög meft re- 

presentative Sammenkomst af Farmere, 
der nogensinde hat fundet Sted iNebra- 
sta. Det Lokale, hvvr man aabnede MI- 
det, viste sig hurtigt at vare for lille, og 
for at faa mere Rum maatte Delegater- 
ne flytte over til Operahuset. J sinTa- 
le betonede Pkeesident Pan-ers, at Fri- gjskelsen for Partliaand, erligStweben 

og flittigt Studium er di- cneste Mitglier 
til en Forbcdring as sisiitsncrneoölilling.l 
Sinmlinqen vatcde i site Tags-, vg de; 

nigtigsleZporgsznnnnl, der blen bragt nn- 
E 

der Brl)iiitdliltg, var Tt·niii:.poi«tspat-go-I 
niimlct og en nojere Sasnmenslntning nf 
Statuts Fauna-tu 

Fra Washington 

Qui-is »Jeder« dsd. Repre- 
sentanthusets crldste Medleni, den 'AS-na- 

rige Kongreömand Kelley sra Pennsyl- 
vania, bade i Torddags. As Respekt 
for den asdade holdt Onset intet Mode 
den splgende Dag, og i Lardags overvnr 

Medleminernc den sædvanlige Sei-gegabel- 
tjeneste. 

En national»Milltærsyark««. 
De Kongresnmnd, der er Medlemmer 

af Krigsoetckimernes Foreninger, hat 
paa Baue enPlan oni at oprette en »Mi- 
litter-Park« paa Stagmarten ved Chief- 
ainanga, Tennessee, Adel-onst ska Vor- 
gerkrigeno Tid). lVnad Hensigten der- 
tned sknldc viere-, sceinganr iavtigt itte, 
nien antageligstnldeParten nænneft blive 
et Nationalinindc. 

Beut s Baron-reich Scsmwk 
Manderson srn Nebenstu, der er Med- 
lem as det lldoalg, der havde til ngnoe 
at holde Forhpk ever Anmut-, Swist og 
de andre Fleskesyrster ongødbawner an- 

gaaende disscs Sammensvargelsee for 
at holde Priserne appe, blev forleden ad- 
spnrgt as en Bladteferent em, hvad Ub- 
saldet af Undcrsagelsen vilde dlive. Han 
spat-ede, at Koiniteen havde itte holdt 
noget Mode, siden den sidst var sasnlet i 
New York; men alt Vidnesbyrdet var 

nu i Færd med at gaa i Trykten. For- 
manden sor Udoalget, Senator Vesi, 
vilde sandsynligvis stille et Forslag til 
en Lav, der forbyder saa vidt muligt 
Ringe og »Poolg« i alle Stegs Lesung- 
midlek. 

Opdutkende Stiemer. Udei 
det fjekne Besten hat to ny Kandidatct 
for Uctioantjetner Mas med at bryde 
stein blnndt Klippebiergenes statpe Rog- 
ge. Tet er Territorieknc Wyoming og 
Jdaho, der ved del-es Saftreg Form-n- 
melse faler Haabet slna i sig og detfor 
nu bunter paa sor Jndladelfe i Findun- 
dct. J denne deres Bestmbclse under- 
stattes de hjekteligt af Repnblttakernc, 
der idem serKjed af dekes Kjød og Blod 
af dereS Blod. Men Demokrit-erm- 
gjor sure Minek til dette Spit; Somi- 
ger synes, at set endda lunde gar-, disk- 
somNew Mexico, hvis palitiste Blod er 

temmelig fokblandet, sit Loo til at sinnt- 
te ind samtidig, men elleks et det alt for 
galt at at lave saa mange ny tepublttan- 
fte Stjetner paa en Gang. Jmidlertid 
maa det haabes, at Tetritotiekne hellere 
niaatte blioe bedmnt efter egen Fertigste- 
ste end med Hensyn til hviltet politisk 
Parti, de er i Familie Ined. 

Vatsbedeagerl under Be- 
handltug. Onsdag var en hed Dag 
sorSenatet. Dan Vothees sra Jndiana 
snstcde lidt Lys iHiftorien ant, at Jn- 
dianas Statsadvokat havde sen-hindert 
Afstrasfelsen af Ncpnblitaneren Tndley, 
der i sidste Præsidentvalg gjorde sig stin- 
dig i Bestiktelse og Ovei«trckdelseaf23i1lg- 
loven. Den state Tan med sin Tenden- 
rpst var itte blpd, tncn holdt de stattel«5 
Nepublitanere godt til Jlden. Han be- 

styldte Ptæsident Harrison for at viere 

Medoidner i Dudleys Fotbrydelse og for 
at have misbtugt sin Embedsftilling til 
at skjærme en Misdæder. Edinundd sra 
Vermont, hvem Pligten at tage Repn- 
blitanerne i Forsvar nceemest synes at 

paahvile, inente at det vel ikke var saa 
galt sont Vothees hat-de fortlaket; 
»men«, tilfnjede han satkastist, »naar 
Vorhees taler om Beetdien af politist 
Moral, da maa jeg vittelig beundre 
hans Vedhtengenhed, thi de fleste hat 
vistnoksorltengst ophstt at tw paa en 

saadan Egenstads Eksistense.« 
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Unm- Mm want m lot-Ink: Ilnslk bin-alt os- bukuko Mo 
Nmmlluuvlnn public-. 
Ratt-Ins sum-muan nnulvkntmn un sipplltsullou. 

Kalchas-W Tll lc HT A U. 
imx N tiznlcs iu. NUM- 

swuasis -I-.---Io-ip-5-st OF-- sag-»wi- 

limikrml .-; —.- --«-!-- l.- « »Hut- IJI U»« lsimnshms 
Nun» sp«1-I-h,4« .-H«Il«s«l«ii, sk-. .. 

Vordem-nowWage-« Nod 
det blinkt til Imsd den« n· Hauskme at 

chrttc pun. Huimzxo »Komm- vnr fau 
visri Wa, at besorgte-Hirn vildcafgjorcszas 
gen i December Maaned, mm endnu er 

man lige Insek. Mm i dc sidstc Ouge er 

Sagen fremtmadt i en m) Form. Der 
fremkommcr nu mangc Judveudinger 
imod at holde Udstillingen i 1802, fordi 
Pmsidentvalg falder ind paa satnmeAar. 
Og hvad der gjsr Mobstandeu suec-h er 

den Omstænbighed, at baade Nepublikas 
uere ogDemokrater tageDcl deri. Neva- 
blikanmse befrygte, at den Mecngde Ar- 
bejdsfolk, Udstillingen spottet-, vilde bli- 
ve for stærk en politisk Mags, og Demo- 
krateme hat store Bemntclighedcr vedat 
betro den mwærcnde Rehjeking Fort-alt- 
niugen af dc 10-—815,ut)0,000. sammt- 
stillingcnö Joærksættelse kmoer, paa en 

Tib, du den store Valgkamp ital staa ad; 
det kunde let blive til politist Kapital. 
Dei-listed er begge Parter einige oth, at 
1895 kunde være et pagsctxde Aar. Chi- 
cagb-Mcknbcne sigc, at de er lige glade 
for Aarotallch bat-e Ist-i blitse1«beptcinntet 
nu hour Udstitlingm skul holdes, dct 
er Stedct, de er efter, Tiden kommcr 
nos. 

ji Es Nüsse iI 
—--— 

Ru is l n nd. — Den nnelkonme Gjtest 
Jnftnenza er nu ganer forspunden baade 

Yfra Petersborg og Mai-Um 
J C a n ad a. —- Jetnbanesærbslen er 
! meget forfinket af Snefald. Thermomet 
« 

tret paa flm Steder vtfer 30 Gr. under 
TNuc. 
» 

Bka it ice n. —- Et qf Regjekingen 
udstedt Tseti et optzckver Fort-indessen mel- 
lem Kirte og Stat, bog male-des, It 

Statspkasstet ne nyde eisPension for Livss 
tid. Fnld Nettgtonsfrihed hjemles. 

» 
Ki n a —- J Nanking indtk af nylig 

et Einfalt-, dtr kostede mange hundreds 
Mcnnester Liver. En Meengde Fort-im 
Hase og andentfjendom blev Idelagh —- 

Under en Theoterfnrefttlltng i Iesnplet i 
Chr-n Tnng Ityrtrde Vygningen stimmen 

’og begrqnede 250 Mænd, Ktsinder og 
Bis-n under Nuinerne. 

S n n I« i b a r. —-— Lrn fterfte Flotilla 
at enge-like K 1«igostibe, der paa en Gang 
hat« mete- ituntet ued den airitanste Est- 
tyst opholder sig for Titus-I i zuwendet 
um Sanft-bald Mit-muss Titftrdemretfe 
nur naturligssig nah nie-get Sesstatiocy 
og nmnge et· de (’))ieiningssr, der fee-knickt- 
tccs angewende- Engetstnuendcneg Denkt-H- 
ter. 

Storbrit ann icn — Noli-its- 
rektøk Hatt-is t London blsner fszzfngt Ior 
tnubt Akgtetknbvlotte af Mit-z Grau 
Statth. — Mut-steil uf Hartington Ug- 
ger farlig syg of en Lungebenkntsctfe der 
stammer fm Forli-steife paadmget under 
en Jugt pau dc hetskntnlige Osodfetx 
Hans Bortgang nildc satte Hokniuingi 
den politier Verbeu. 

F ca n t r i g. — Nagen Aftagen i 

Jnfluenszpiventien can cndnn ikke 
mark-s. Dødeligheden vedoureki oms 

trent det dobbettc of vet sadvanlige Om- 
fang. —- Skuespillet ,,Joan d’ Arc«, i 
hoilket Sakah Bernhnkdt hat« Hemde-ol- 
ten, nieder med stonnende Lykke i Paris. 
Jndtægterne i Vom Et. Martin-Thea- 
t1«et, hoor Sknkktt opforcij, hat meet 

»Hqu Franc-;- p:. Aste-n, de storsic i 

Theatrets Historie-. 
T y s k l a nd. —- .Iejferindc Augusta 

Eure eftck Linde-tin I, der sein nicddclt 
fidste llge var blcven sng of Hinwean 
dode fort. T.i1-3dag. thun var fodt den 
Sitte Scpt., Hil, og var en Tnttet af 
Storhectugen Karl Friedrich of Sachsen 
Weimar og bleo forntætet Ined daværende 
Prinds Wilhelm afPrensfen den llte 

Juni, 1829. J sit Testamente eftektm 
der den afdpde de to Slottek i Berlin og 
Bahrlsburg til Sonnefpnnen, den nu- 

vækcnde Keifer, og hendess Dotter Stor- 
hertuginden af Baden, faar 4,000,000 
Mark i Aw. Desuden teftamenterei 
Legater til asdpdesTienere samt et stier- 
Antal Velgjorenhedsanstalter.s — Ist-te U Sksjtelsbere fqldt forleden igjeM 
pas Finden ved Lübeck es denkst-Oh 


