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PETER EBBESON, Ul)(.1’lelcli. 

Abonnementhilkaar: 
1 Aar i de For. Ztater og Kanadm .82.00 
okllkaanedcr.«....................1·0(I 
3 Maanedek. .. ................... 0.60 

1 Aar tilTanmart og hvilketsonchelst Stied 

i Udlandct ..................... 82.50 

II- Betalmgen erlægges forjkudsois. 

Penng unu- helst est-Inter- 1 "Rck:1st(sk(s(1" Bru- 

nknistul Moor-)- «k·(li-r«’ tsllcf "l’()s-tnl Nun-N »Po-; 

Ml Nun-IN H· de: Mllimstis MkltlH for Form-sinnen 

noli-H- u: fuldkmmmsm Fiktion-. Hebyr liun 3 US. 

Full-smang Adresse-. 
Sti c rn en, 

Tanne-broc. Rohr-ita. 

MosTogJERNBANHLIsTEJE 
——«s( Dannebrog ps- 

Uuion Pacisc Mund 
Toqono issgisar tka Uiinnobrns3: 

Ost: Persontog. fix-) Form.; Und-stag. 8.22 Einm. 

Test: —-—— 5.55Ektm.; —- 9.45k’okm. 

——- st. pa u1 »- 

Mit Mäc IMM- 
Togane akgesar krii St. Paul- 

le DANNEBR08. ZoELcs og LOUP 01’I’Y: 

Person«-s TM Este-ins Godstog. ils-O Form· 

W GRAND lsLANDt 
Petitontog. 9.80 Rom-J (;0(!ntog. 5.10 Eltern-. 

Til III-BA. FUle NORTII 1.()1’P og ORD- 

Persontox. 5.25 Este-m. ; Hoden-g 9·00 Form. 

C- Alle Tag medtsgek Fuss-geret. 

Mission is Mai Rim Jemand 
Wogen-d afqaar fra st» Lin-Il: 

0Its Penom()g. 8.23 Form.; (;0(18tog, 1.äöEstI-. 

Verst: —-— 4.28 Ettm.: —- 4.10 — 

M- Alle Tog medtager Pay-agent- 
H 

MAkkjsdks.«-is·jt5-EFDEJ 
Im de vanltdeliemc as dedite Kälber-· 

Chieago d. 27. Jan. 
Ai dønnne eiter Mesddelclicr ira Udlandet 

sinlde Hvedeinatkedcl ocere livligt, mkn det 

er netop der Modiaue, det er Wit. For- 
inindslelfen nf Land-ts- Hvedeformad anfert- 
tes til 200,000 Vuiheh og lldspkilenskor fid- 
ste llge belpbek sit-, til 1,809,000 Bufhei. 
Bjsrnene er endnnsovenpaa, og der er ina- 
ledes Sandsynlighed for nt Priserne vil syn- 
te endnu niere. Kontante Salgstese til 775 
Elz» og Spekulaeioiis-Salg pan Mai-Ode- 
·de til TM Cis. 

Tilførslen as Majs vverfteg Bedegningen 
;ined29 Vogiiladninger3 dette i debindelfe 
med det mildere Vejr og den usiotandrede 
Situation illdslandet viktede ttysende paa 

Ptiierne. Kontantpeisen pan Majs er 285, 
og lez pan Max-Leveranse, altiu ikke bedte 

end fidste llge. 
Der er fremden-s intet Lio i Hamen, Til- 

slrpmniisgen fea Lptjøbertie paa Landet er 

saa enorm at den ikte kan faa Lejlighed til at 

rpte fig. Kontentprisen holder sig ved Wi, 
og Mai i M. 

Byg er nldeleå fallit, der et ingeufoinhelst 
Handel med den Vate. 

Provision er heller ikle ovekdrevent livtigi, 
Nedialtet Fleeit noteres iil Zweit-, og Fedt 
til 80.10. 

Kreaturpriieene er nieget uregclmcessige 
og iorsljelljge. Stude til Slogtning staat 
i s4.80(e;-5.0U. 

Lmaha, d.:27. Jan. 
Detilførte Stnde var iltc noget eki·tra, 

der var dlot entelte Stykter, iom tunde kal- 
des gede. Gpde Stndc staat sZ.80(k-y4.40. 
stöer bringet .,ikl.90(-x2.l0. 

Af Svin dlev der modeaget 4«.7 Prisen 
et 83 SOCDZFEL 

Hri)duktm«cn;kedet er ssagere grundet paa 
mildere Beic. Sinon udspgt Raum l4Cel6, 
middels godt, Weges-IT Æg bedales med 

13C014. Udlyste Kartoilcr bringet ZOGBZE 

New York, d. N. Jan. 
No. 2 todt Binterhvede Bös; No.2 blan- 

idet Majs 37z.; Friste Æg 17 Ets· 

Liverpool, d. ST. Jan· 
Hvede er tolist med kinge Eftepspptgsei. 

No. 2 Vaakhvede staat ved 7 S 4j D; Majö 

Tälern amerikansk blandet betales med 4 S 

Dannebrog, d. 28. Jan. 
Hvede 45 Cents; steellet Muts 12ck Cls·; 

Havre IN ists. 
Svin er 83.00-g13.10. 
Æg detales med lsj Cis. Smot loClLU 

Wstra godt Smtr i 1-Pnnds Stytker -··g —ai 
god Farve gaar faa høit iom 15 Cis- 

« 

Der et i de sidste Tage skemkotnnien engod 
isitetspørgscl paa ilagtet Finster Der be- 
tales 6E7 ists-. soc Heng, Nest for Ænder 
vg Isll for Kalknnen 

Handels-Abends 
Pengeniartedet er en Sinule lettere, nie-·- 

er er endnn qod Eftekjpøtgsel paa Penge· 
ed zltenterne stive ved 8 og 10 pl5t. Ban- 

mlf pan Landet iynes bedre stiller end de« 
Ckiottjokten Tage siden, ihvert Fald et 
er en god Tilvækst i de fiscre Bankiers De- 
vsita. Jndkasiering er upaaklagelig. 
Handelen et vedvarende ged. Salgniænd 

MCUUfaktue-, Lisenlram-, Bekliedniiigs- 
Z KolonialvawBtanchekne melde gode lld- 

sigm for detes Fokeetning. Stetsjsfokret- 
UMSM hat derimod vieret mindre ged, dog 
« der for Tit-en en iiviig Affeming ssk Rub- 
bMVarer. Priser paa Fortisdentheder statt 
bmtrentved detgamle. Kofie er en Kjende 
lavere og Snkkeretek allin og fast. Hid- 
makkebkk IT ksligh ligeiaa er Handelen med 
Optik-. 

Indus-»Es 
Jldcbrand. EIIJldgvaade i Sh» 

boygan, Wie-» odslagde i Sandags tre 

Vutikker, foranrsagende Einen, G. C. 
End, et Tab paa 860,000. 

Ei sorfærvetiqt Stormveir 
hat i de sidste to Uger saa at sige unf- 
brudt raset paa Atlnnterhavet. Sti- 
bene hat været stillet paa en hand- 
Prove. 

Es Senator Modus-essen 
ji«-de forleden i sit Hjeiu iWoodstock, 
Virginia. Riddleberger var tidligere en 

indflydelfesrig og agtet Mund og store 
Anledninger stod aabne for hamz mesn 

han odelagde sig Ined Bkændevin. Hans 
Optræden i Senatet de to stdste Aar var 

enSkandale fdr Landen Han var aldrig 
cedru. 

Ulykkestmceth Ondagc Aftes 
ekgploderede to store Beholdere vedGas- 
verriet i Siowc City, Jowa. Knaldet 
smadrede Vinduglas og rystede Hufene 
paa flere Kvartereks Assiaud, sog Gas- 
blusfene scakkedes pludselig over hele 
Byen. Hele den vestlige Lange afGas- 
vætksbygnöngen blev fowqudlet til en 

Masse Rwincn Aar-sagen täEksplosiw 
uen for-neues at have meet en Lækage i 
Behalt-erm. 

Arbejdsmatkem Minearbejder- 
ne i Jan-a er godt og fuldkømment or- 

ganisetet, og de agter at gjske et Forsth 
paa und-et- merværendeLegiålaturfamlinsH 
at faa uogle for deces Taro gavnlige : 
Love gjonnemfsrm De forlanger san-Z 
ledes Betaling for det free slack-Kul,j 
der ved Minen gonr igjennem Sigten,s 
og sont de nu intet fee-r .for. Ligeledes 
oil de have en Loo til Bestyttelse af Its-I 
beider-en i Tilfælde Arbejdsgiveten gjsk 
Fallit En tredje Lon, der Meint-ei 
for, er at forpligte Arbejdsgiveren til- 
at ndisetale Lonnen to Gange i Manne-, 
den. 

R,523.50 et sdetilille Bei-b, det 
kostede Landet at iiidfætte den sidste Pay-Hi 
sident, efter hoad General McCotheJ 
natotsSekretær, der spm Regnskob over 

den Stags Tiug, fortæller os. Hele- 
Stadien oakede neppe istso Timer; menl 
de Geiste af Pengense gis-til at bygge de, 
mangeSiddepladsek soran Kapitaliet for. 
Sei- Oar der ogfeia en Desl Stole at lis-f 
be. For to sine Anrecht-r med sire fors- 
betailte man en Einem-Stab 8150 og 
850 Stylket for to andre Vogne. Jn-» 
tet Ruder at vi betalet Pmsidenten 
sövzooo om Aaret for qtibiive i det hoi- 
de Deus naor det kostet i2,500 at 

faa.hetn der ind ester han ek kommen til 

Bos. 
— 

Internet Rotte-very De 
For. Staters bedste Fyrkeikooe er hellg- 
gendr.langs Minnesotas Grensr. For. 
States-s Opfyngmcnd er chlevne kloge 
paa, at kanadisie Sacmrlsekere overskti- 
der Gmnsen og plYndreerr. Statets 
Skove efter en meget stor .Maalestok. 
Saa sstsrartet stal deune Vivssvmhed vie- 

re, at »von beregnek at der sourligt bott- 
fsres.ca· 200 millionek Fod Dm til Ca- 
nada, og denne Trafit hat uforstykret 
gaaet for sig i den fidfie halveSnesAari 
Det hedder sig, at Kongresmændene fra 

IVesten oil sorge for at Regjeringen ta- 

ger sig af Sagen. Mkkeligt at man 

forsk nu et kommen i Tenke om Reimen- 
digheden af dette. 

Band i en Mine. Da man i 

Lsrdags foretog en Del Spkængninger i 
La Platte-Mitten ved Leadoille, Colo» 
herte Arbejdekne en Lyd sont et magtigt 
Vandfald. Da Nagen foundt væk stim- 
tede de en Flod komme styktende ud of 
den itusptungneKlippeoceg. De sit net- 

op Tid til at tedde Lioet og nogle Timer 
senere var Minegangene fyldt met-Band 
Nogle mener at det et en underjordist 
Vondbeholder, man her hat tkussenz 
stulde det oife sitz qt være Tilfieldet me- 

ner man at der bog oed denne oil sindes 
righoldig Ssloerts, da dette er en gam- 
mel Regel, der fieldent flink feil, og 

Vandet vil tnuligt knnnc udptunpess pan 
en Maancds Tid. Er det dcrinwd en 

Undcrjordisk Flod, sotn hcr er kommen 
til Gjennentbrnd, bliver man wun- 

gen til at opgioe Mitten for stcdfe. 

Omtrlng Jordeti pna 72 Da- 
se, s Timer os t t Minuten 
Den kvindelige Mode-Traver, »Nellie 
Bly«, hjenikocn i Lordags Eftermiddags 
til New York efter have gjokt Reier 
omkring Jorden paa 72 Dage, 8 Tinier 
og U Minuten Dette er den hurtigste 
Reise otnkring vor Klode, der indtil Da- 
to er ndført, og den fatter Juleö Bernes 
Delt i »Oknkring Jorden paa sirsindstty 
ve Dage« helt i Baggrunden. Nellie 

aflagde et flyvende Bei-g hoc den gamle 
Ronionstrioer paa hendes Svip over 

Frankrig, og Mr. Verne ytrede sinTvivl 
paa at hun kunde overgaa hans indbildte 

Heli. Nellie Bly forlod New York den 
14de Not-br» Kl. 9.40 om Fotittiddagen 
tned hamborg-Daniperen »Augusta Vic- 
totia«. Efter en stormfuld Reife an- 

kom hun til Sonthampton den 21de Kl. 
2 ocn Morgenen. Kl. 5 fannne Mor- 

gen entom hun til London med Postilto- 
get. thedetfor at oente paa den indisce 
Post, afrejste Nellie tolo Timer for need 

Tidnl-Toget via Folkestoue og gjorde en 

Afstikker over til Auiiens,, Frankrig, vfor 
at hilse paa den gamle Verne. Don 
com tilbage tids not til at treffe den »in- 
diste Post i Calais og hun ankotn til 
Brindisi i Tide den Bode. Hatt affejle- 
de fra Brindisi Kl. 2 Morgen efter Pla- 
nes toers over Middelhaoet., igjenaem 
Wes-Kunden og landede i Jomailia 
den 28de, en Dag bag efterRejseplanen 
Im dette Steh lau hendeö Mute over det 
trpde Dav. Hun feilede ind i Ade-is 

Hat-n den 2den December istedetfor den 

-8dje, soin paa hendes Koth Dei nieste 
Punkt var Col-endo, VooedstadeniCcy- 

-1on, her naaede hun til den soe. Nu 
slea der 2,000 Mil Salt-and foran hea- 
-de, men httn nuedeSingcpooredeu 18., 
Ititlurat efter Veregningem Tit Oong 
Kong sejlede Ncllie need Donipercn 
,«chanic« til Y-okohoma, Japans ftore 
Sohavn. Her maatte hitn tigge ,stille 
·fra den 2den til den .7de Januar, da 
Damperen stulde oente paa Post til de 
For. Staren Den 7de .affejlede Nellie 
.atter og dentte Gang sit Kurien lige 
-imod Amerika. »Oceani.c« ankonc til 

San Francisro den 21de eller to Tsage 
stidligere end Reifeplanen viste. .-Kl. 7» 
Tirsdags Mai-ges satte don unge Dame; 
ntter Fod paa amerikanstGrund. Kl. 
V.02 tog hun Teget over Southern Pa- 
-cific, grundet pas Blokaden paa Central 
Pacisic og ankooe til New York Lsrdags 
.Efterntiddag, og udførte foaledeo Mode- 
Otnljbet paa 2 Dage, 15 Timer og 49 

Minnter mindre end den fastsatte Tid — 

.T-5 Dage. 

Svimmelhed us sur Man-e ere Tegn 
pca en biliss Tilstanln Dr« Aug. KI- 
nigs Hatnborger-Draaber vil sjekne alle 

smäanne Vansteligheder. 

Zwa. 

Web den fåroisnede stillestaamde Til- 
stand i Legislaturen, et det enSetofølge, 
at det forestaaende Lovgivningsarbejde 
end-us itke hat været Gjensiand fort-ide- 
ra aaben Drtftelsr. Der er dog for- 
necnmelig to Sager, der lægger Beile-g 
pqa almändelig Interesse: Prohibüion 
og Stolebsger. Stemningen overfor 
Prohibidion hat ikke nndergaaet synders 
derlig Forandring siden Valget. De y- 
derliggaaeade Prohibitionister onster at 

beholde Lesen socn den nu er, de yder- 
liggaaende Anti-Prvhibitisnisier fortan- 
ger en hel vaeeltning i Loven, og det 
konservative Element mener at enkelte 

LEndringet can ngre Loven udmcerket. 
Meb Henfyn til Skolebogssagen er der 
indtkaadt et siskre Omslag i den offenk- 
lige Opinion. Fjrst vilde Falk have, 
at Staren stulde levete Stolebjger frit, 
for pas benne Munde at mode irke de sto- 

Of 
I 

s 

re Forlasggcres Monopol. Disfc For- 
læggerc gik under dct znindre popnlærc 
Naon «T1«ustet«, og Falk var imod dem 

lige som ethvert andct Trost. De holdt 
deres lejede Lobbyister veb Kapitoliet for 
at stjstte dekeö Taro. Mcn midt und-r 

Agitationen imod denne Bande opdagede 
man, at der eksisterede en Komm-Lobe 
denne gjorde Tjeneste fök de Forlæggere, 
der gjsr det til detes Forretning at trot- 
ke Bøgerne for Staren hvor de kan faa 
Kontkakten for en hel Stat ad Ganzen. 
Disse foretagfomme Falk havde dannet 
et Syndikat paa egen Haand og satLob- 
by imod Lobby. Dette samt For-vit- 
ring i Stillingen. Med et Trust i aq- 

ben Komp Inod et endet Trust, er bet 

vanskeligt for de Folc, der er imod alle 

Trusis, at vide, hvad de stal gis-tu 

WHZT 
Byraadet iMinden her afslnttetKon- 

tukterne am Vandværkets Anlæggelsc. 
— Et uugt Mennesle ved Navn Sa- 

muel Fieldö iJesfup, en lille Landsby 
spdvest for Creighton, blev forleden kamt ! 
af et Vandeslud og dtde sttaks efter. ! 

— Statens Journalistfokening ofholdt » 

i Fredags det anrlige Mode i .ii"ecu«ney.l 
Fleke interessante Skrifter af Betyd- ! 

ning for Journalismen blev oplasteJ 
Neste Aarsnmde afholdes e Beatrice. 

— J Narheden aninden opstod forr 4 

Lordag et Spektnlel ved en Aultion5 
fleke af Deltggerne sit Prygl, hviltet 
fornnlcdigede cn Retgsng i Fredngs, sed’ 
hoilken de nnklogede dog blev frifnndnr. 

—- Det er en Undekbalanee paa noget 
over 82,000 i Necioer C. T. Hndsons 
Bpger ocd For. Stute-Es Landtautor i 

Lincoltn Jahre-Ministeri« vil siege for 
hans Affættelsc og udnnvne en anden 
Mund i Stedet. J Tilfielde Hudson 
staffer det manglende Beleb, vil han ilte 
blive sagssgt. 

— Ved Byen Heartwcll i Kearney 
Eounty forefindes et Etscinpel pnn ind- 

vikletSlægtslabsforhold. Win.Conot)crs 
og Joseph Mathem-V velstauende Forme- 
te, er begge gift for enden Gang, Con- 
noyers anden Kone er Mathcws Dotter 
med hans sprste Kone og Mathews an- 

den Kone er Connoyekd Dotter nted hans 
sprste Konk. De er fault-W hvernndtes 
Svigersmtner, Soigetdpttke og Singen 
fokældke. Vegge Mandene har Born 
med deres andcn Konk. Hver nf dem 
er derfor Bedstefader og Svoger til 
den nndens Bun- Deres Bsrn ere be- 

flcgtede i det dobbelte Fothold af Onl- 
ler og Tantek oq Neu-er og Nie-er, og 
deres Huftrnek ere you-andres Stehn-)- 
der og Steddatter. 

M De sein ilke nllerede hat sikret 
sig et Rainer i »Stjernens« Præmieg 
tmkning can ikke opsætte det en Dag 
langen Trcekningen vil sinde Sted pca 
den qvertetede Dag, og det nytter itke 
at nogen gjsr sig Hand om Udseettelse. 

Fra Washington 
Den tyste Kälte-unser Guenther, 

ssotn i sin Tid var Kongtesmand fra 
Wisconsin er qf Præsideuten bleven nd- 
nceont til General- tionfnl c Mexico. 

Hereilen er for langte-tm 
Nepnblikanfke Sticrelfer befvcerer sig 
over, at Hartiton er alt for sen Ined sine 
Udnævnelser. Snatt et Aar af republi- 
kansk Regitne er gaaet, og endnn sidder 
en Del Demokratek i gode Embeder ; det 
er paa hpje Tid at disse zyre smides ud. 

Postminister Wanamaker, hans hsjre 
Hat-nd Clarkfon, Gen· Algcr, Senntok 
Quay og andre vil en af de firste Dage 
bei-ge Prcsidenten og fremholde for ham 
devendigheden of åt der lommer noget 
mere Fort i Rengjstingsarbejdet. 

Jorilaqet one Jdalsoö Jud- 
cemmelie i Unkosten er idekmc Tid 
under Behandling i Udvalget. J den 
foreflnaede Statsforfatning er en Perg. , 

der fratagcr Mortnonctuc Summen-H 
Biskop Bndge, Mormosthsncs Qualm- 
ved inaho og Delegat Caincss sm Utah 
vare starkt imod dcnue Bestctnmclsu 
Der er desttagtet Saudfynlighcd for at 

Forfatningen bliver vedtaget i den net-on- 

te Form vg bliver giældeude used mindre 

For. Statets Hsjesteret erklærek bet som 
stridende mod Forbundets Fokfatning. 

New York fynes at have Ovettaget 
i Lampen ont Verbensudstillingem Den- 
ne Bys Talsmend hat faaet det ordnet 

saulebes, at Ubvalget i Hufet hat forta- 
stet samtlige til det henviste Forflag og i 
del-es Sted agter at formuleke et nyt For- 
slag, der paa ubestemt Tib udsætter Af- 
gisrclsen om Stedet for Udstillingeus 
Afboldetse. 

St1ernen 
( They Stier-J 

I 

Libeeseeli Patilfereeö U"«cs-e:lcl» kloltmaz 
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Pistigs 
B i ll ctter. 

Sidste Aar eksisterebe der sont beljendt 
en Konserenfe ntellent de Linie-r, der be- 
fordrer Passagerer mellemSkanbinuvien 
og Amerika, og Folgen var, at Prlsen 
holdt sig forholvsvis M, necnlig 027.00 
over Haust- 

Konferenfen er nu ophert, og sont for 
averteret er Prlsen med engelste Llnjer 
nedfot tll 818.75 og 022.50. 

Enhoer, smn stal sende for nogen 
Passager iqar, burde derfor anmelbe sig 
strals, do Prisen aldrig blioer lavere, 
berlmvd lan den hvadDag iom helft goo 
op tgjen. 

Hur du ikke alle Pengene pao Hann- 
den netop i Øjeblilket, san striv lud til 

vortHovedlontor alligeoel og opgiv hvors 
danForholdene er, soa lau vi stralc sige, 
hvnd der lau gjøt«es. 

M hor ordnet os faul-am at vi kon 

lage bedre Vnre paa dine Foll end nogen 
andcn Agent. Vi bar Kontor i New 

York, hvor Pasfogererne lan foa al for- 
nvden Assistaufe ved Landstigningen, IF 
her i Chikago fer oi perfonlig til, elfen-- 
velPaSsagererne som dereH Bagage kom- 
mer von det rette Tog til Be stenunelfesss 
siedet. 

Vi faar telegrasisl Underrctning om 

alle Stich Ankomfl og nnderretter 

Billetkjsberne onl, pna hvad Dag be 
bot mode sine Passqgerer part Statlok 
nen. 

tdvab Prifen angetar, san besinan 
»den qf Linjerne. Enhver, sont poastoor 
at folge til billigere Prifer end Linjerne 
seco, farer med Humbug, beregnet pna 
at dreje Folk rundt ved Nasen. Derfor 
bsr man have Øjnene aabnel 

Naar man lieber sine Billetter mes 
fsrsie Mang Linjer, sont gisr Turen 
over Haoet pas 6——7 Dage, san behover 
Pnsfngererne aldrig at ligge vver paa 
den enden Side og vente pna Pladk 
Dette er en vigtig Sag, sotn alle Billet- 
ljobere stulde have i Erindring. 

Gier din Fortetning tned vor met-me- 

fte Akte-it, hoc-m du kkender foin en rede- 
tig oq onnttmsliqlkerlotk Bei-it vigikke 
sneo utsenvte Lrnskfugle i Ageutnerdenen. 
Lever tkle dmejkengettl nunsvorlinesfolh 
Ved du Me, hksesn sont er niermeltboende 
isgnge Ageut, san tlrtv til os efter lln - 

den-einsam 
Ooenstanende L olysninner er fulkt 

ponlivelige vg pnbltierede ene ng nleise i 
Billetkjpberneg Interesse. Enden-r Bil- 
letkjsver bnrtse passe pms ut fna en 

rig«ig god Billet fssr sine ,Folr, san at 
de og del-es Nessenods lomnter frem 
vrdentligt samt til rette Tit-. Alle vi, 
sont har reist, oe’v hoor besoarligt det 
ofte er ot faa sit Reifegods ordentligt 
med. Terfor er det godt at has-e nogen 
at vende sig til i New York og Chiro- 
go. Send ille dine Fell over Jud- 
fserne eller lange Krogveje med Junos- 
nerne. 

Kij Billetten straks, sg lieb den 
enten poa et of nebenstaoende Hat-ed- 
kontorer eller hos nærmkste authorise- 
rede Agent. Tcroed sparer du Pcnge 
og fqar Billet-en nied et hurtiggaa- 
ende Skib samt en Erlig og redelig 
Jernbanebillet ad lorteste Rate fra 
Landicigspladsm til Besietmnelfesstebet. 

A. Motten-sen 85 Co. 
General Ase-steh 

no .b’.. lclNZlE d"1’., Chioagw lLL 

U d l a nd et « 

Jt a lien —- ,,Bnssalo Bill« er for 
Tiden iNeapels med sit indianske Cirkus. 

Egypte n. — Stnnley har lejet sig 
en Privatlejlighed i Kairo, hvor han 
uforstyrret kan ordne sit Manuskript- — 

Det engelske Parlatnentstnedlem Joseph 
Chatnberlain er tilligcmed ftn Huftrn 
paa Bei-g i Egypten og blev Lordags 
Aftes bewertet as Niez Pafha. 

Fr a nkrig — Greven af Paris, 
sont for Tiden er paa Bei-g hos den por- 
tugifke Kongefatnilje, skalinden han ven- 

der tilbage til England have til Hensigt 
at foretage en to Maaneders Reise til de 

For. Stater. —- Edauard Nathfchild, en 

Stn af Baron Nothschild i Paris, darl- 
redede i Fredags mrd Markiö de Gouy 
og saarede denne. 

Ostrig. — Lagestanden i Wien me- 

ner sig at viere kamne paa Spor efter 
La Grippc-Epidentiens egentlige Westas- 
fenhed. To nnge Lager ved Kommune- 
hofpitalet betjendtgjorde sidste Uge, at 
de havde opdaget, at Sygdotnmen stri- 
ver sig fra et eget Stags Bakterier eller 
mikroskopiske Jnsekter, der opfylder Luf- 
ten og Bat-det. Disfe Smaatingester 
er helt forskjellige tra Kalera-Bakterier, 
og Opdagelsen gjsr faaledes Kaal paa 
den Teori, at La Grippe skulde vare en 

Fort-der for Kolera. Snarere vise de 
en paufaldende Lighed med Lungebenen- 
delfessBakteriernr. De ncevnte Lager 
her Hand osn, at det ved Hjalp af den-te 
Opdagelse skal lykkes dem at apsinde en 

Slags Vakrination intad Jnftuenza 
T y i k l a n d —Regiertngen har faat 

Meddelelse fra Major Wiss-nann, at 
Dr. Peters, den Afrikafarer man antog 
for tnyrdet af ve Jndftdte, er levende og 
i god Behold. —- Lsrdag var en Staffel- 
sens Dag for Bismarckx hanc Jndftsps 
delfe tnagtede ikke at gjennerntvinge An- ! 
ti-Socialistloven, med 167 mod 98 St. 
bleo den forknstet iNigsdaaem De Kon- 
servative stemte med Centrutnspartiet og 
Socialifterne. Da Afstemningen var 

endt bekjendtgjarde Ort-. von Vostticher, 
at Satniingen nu var stuttet, hvoreiter 
Rigsdagsmedlemmerne samledes i Stat- 
tet. Her oplæste Keiferen i egen Person 
sin Tale. Don takkede Rigsdagen for 
dens Virkiomhed, og til alles Forum 
dring, bled Socialistloven ikke nennt 
nied et Ort-. 

S tarbri tan nien. —En forfckr- 
delig Orkan har rafet over fydlige Eng- 
land og Wales og over Jrland· En 
Mangde frnaa Fartsjer reduferedes til 

Vrag, og indkamntende Oreandntnpere 
melder et forfeerdeligt Vejr i den irtke 
Kanal. Kapt. McKan af Cnnarddntns 
peren »Umbria«, foin kam ind fra New 
York, erklæretz at det er den verste O- 
verfart, hans Skib har gjennemgaaet. 
Adskillige Passagerer kont til Skade ved 
at blive flynget valdsomt imod Dækket. 
Shannonstrden i Jrland og flere Floder 
i Wales er gaaet over Bredderne og bar 
overivsinmet de tilgrcndsende Landstr- 
der. Skibet »Jrer«, der var paa Reife 
til Rid Janeiro, forlisie oed The Nerv- 
les, ag flere Mand af Brsatningen druk- 
nede. De svrige reddedes ved at styde 
en Lin-Linie nd til det vragede Farni. 
—- Prtesten Talmage tiltraadte iLerdags 
Reisen fra Liverpool til Amerika med 
Cnnarddatnperen .Aurania«. 

A. E. JOHN sON FL CO. 
Gans-pas lfmigrøtöon Jst-Its 

cop. sktj « sfdley sie-» sT. PAl’l-. IINN. 
Pl Washington Ave. s» Maaupollh Mit-a- 
s smdwsy. New York. N. Y. 
500 Post sitt-eh spat-no Fall-. Wut-. 
Ins Jeseksoa streckt-. sams. Wut-. 
lwl lsscksc Aw» Tuomx Wut-. 
U Wohls-sum st» Paul-rat Oreg- 

lÅTJ" Adresse-r Bravo angaaendo 
Bill-mer til der nenne-to sc own· 

nwvnw Kontos-on 


