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3 Maanedek ................ ...... 0.60 
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tsl Norm-« et riet billig-u- Midmsl for konkreten-en 
ciclsicsk sg fnltlkomment Sikltortx Gebyr kun s cts. 

Fuldstændig Adresse: 
Sti ern en, 

Dauuehtosh Nebraska. 

WTTETJERNBMLISTEZE 
——«( Danxxrog p— 

Vuios Paciss Iwane. 
Togeno akgitar tra Dannehruqz 

Ost: Persoatog. 8340 Rika Und-sog 3.22 Birm. 

Vestr ——— 5.55 Eint-J — 9.4ö Form. 

—«c St Paul k- 

Iuiou Mse IMM. 
Ton-Ins akganr fra St« Paul: 

Til DANNBBR00. BOEUIS og Lock (’1’1’Y: 

kamt-Los Mil) Ists-eka Godstog. 9.80 Form. 

le GRAND Ist-AND- 

Petsoatog. MIO Form-: Godstoz 5.10 Eiter-m 

TU III-BA. SCOTIA, NORTII Lock oc ORD: 

Panos-los Eh Eis-erm. ; Sud-los 9.00 Form. 

s- Alle Tag most-get Pugsgeketz 

MW I Eis-cui Zins Man-. 
Togone akgaar kra st» Paul- 

0st: Pers-dates 8.28 com-J Godstox. 1.56 Buch 

Vestt ——— 4.281-:ttm.: ———- 4.10 — 

If Alle Tag message- Pisa-gesetz 

MARKED8-T1DENDE. 
Im de vaauveligite oq berste sitt-tu 

Chicago d. Z. Febr. 
Hvedemarkedet viste l Taq en Lendents til 

Lspgang, men den var taa sons, at det ikle 

formaaede at rotke nvget ved Prilernc. Ka- 
bel-Meddelelser var ftadigr. Telegrannner 
tra Minneapolis oplyfe at Beholdningen i 

Nordvestens Elevatorer et 8,850,000 Bushcl 
imed10,045,000Busl-el den firste Januar. 
Cn yderligere Formindstelse af ,,det synlige 
Ferraad« loves for denne Use-. J den førfte 
Halt-part If Ugen faldt dog Prilen ca. 8 C» 
og staat nu for Kontant 74k, og paa Mai- 
Leverance 78i. 

Ved Fortcellinger om ntildt Vejr og rig 
Afgrøde lyktedes det Vjprnene at give Mens- 
ptilen et let Tryk, ellers er der intet i Max- 
sens Situation, der itke lige iaa godt entgle- 
de paa den for en Macned siden. sit-munt- 

prilen er 28k og Mai Biß. 
Harren er lidt stærkere med Kontantprisen 

ved 21 og Levering i Majved 22z. 
Rug er 43i. 

Lrnaha, d. Z. Febr. 
Haudelen med Kreaturer var ltvligere end 

ellers, især var der god Efterspprgfel paa 

Fed-Kreatnrer og Prifm gaar en halv Snes 
Cents hpjerr. Stnde folgtes til 83.00(sz)3.95 
med en storre Proportton til 83.25(g-·3.80· 
ert var ogsaa lidt højere grundet paa rin- 

gere TtlsprseL Nogle gode Knier bragte 
83.00; Prisen paa Køer var meften Tels 
82.00C02.35. 

Der er ingen fnlclig Fotandring i Steine- 
prtlerne. Størsteparten gikzil WANT-END 

New York, d. s. Febr. 
Hvede: Modtaget 3,900 Bush.; Udsprfel 

75,500 anh.; No. 2 rød SUCH-FR; Majst 
Modtaget 234,600 Vlisl).; Udfprsel 70,300 
Bulh.; No. 2 ZEISS-Mk 

Tannedrog, d. 4· Febr. 
Hvede 45 Centsz stællet Majs 12i Cts.; 

No. 2 Havre 124 Ers. 
Svin er 83.05(s;03.20. 
Æg betales med12j Cis. Smsr MEle 

Etstra godt Smpr i liPun s Stytter ogj as 
god Fatve gaar faa hpjt to 15 Ets. 

Cfterfpørglel paa flagtet cherkrcr. Der be- 
tales 6(«;)7 Cts. for Høns, Wiss for Ænder 
og 10 for Kaltnner. 

Handels-Abends 
Fortetningöliveti det store er just ilke i no- 

gen florerende Stand. Lre Bank-Fallitter 
1 den forlsbne Uge hat havt alt andet end en 

opmuntrende Jndvtrtning paa Pengnnaw 
ledet. Der ert det hele taget en mete trinken- 
de Luft over New York, Chicago og St. 
Louis’ Pensedprier end der var fertige Uge; 
Det engelste Pengemarked er tnebent, og 
Rygterne sm, at dersnart stal affendes stre- 
te Mangder engelst Guld til Frånkrig og 
Syd-leerika bringet amerikansle Kapitali- 
sier til at holde.faftere paa deres Tollats i 

Forventning om hsjere Rente. J New York 
og Chicago staar Renten ved det gamle, 
men i St. Louis er den ftcetk til 7G8 pCt. 
Kursen paa engelsle Pengeer i New York ste- 
gen fra 84·86k til 4.87F. 

Kollektion er er heller itke san gode lom i 
Januar. Fra indenlandste Punkter, ifcer Ve- 
sten,tomrner Klager over sendtcegtige Jndde- 
tallnger. 

Det milde Vejr virker lannnende pas de 
fleste Grene as Handelsllvet. J set-nannte- 
det begynder en Oper-production at lade sig’ 
marke. Cn störte Omftetning ytret sig i Lee- H 
der. Manufatturvafehandelen er ilke til atT 
male af; llgeledes er haarde Kul feel-deml 
iottvivlede, hvorimod de blpde Sorter sindej 
en bedre Afiætnlng. Det uswdianliqe Nsre 
I Zuges-russender har lat Prii en paa Ma- 
terialee lidt hsjeee endnn. 

J u FI- u III . 
Den vokmwc Demoralilai 

tiou. 28 Togfarere paa Hannibal ö- 
St. Joseph-Bauen i Missouri sit deres 
Afslcd til l. Febr. for at have øvet Be- 
dragcricr imod Kompagniet. 

De umættellge Englaendere. 
Rygtevis ineddeles, at et engelsk Syndi- 
kat ansirænger sig for at opkjsbe alle de 

state Bindu- og DIr-Fabrikck i de For. 
Stater. Man stal all-rede have faaet 
Løfte paa 35 FabrileL 

Ry Zwist-. En ny hidtil uljendt 
Epidemi er udbrudt i Cook Co., Texas. 
J flete Tilfaelde er Falk bade nogle faa 
Tinier efter de blev angrebne. 25 Dsds 
fald indtraf paa 24 Tiiner. Dei er hitz- 
til ilke lykkedes Lagcme at hasmme den- 
ne merkelige Farsat, og mange Fa- 
miljer flygte fka dekcs Hchn af Streck. 

Rot en ilyvenve Madame. 
Miss Bis-land, sont samtidig med Nellie 
Bly tiltkasdte en Reise omkring Jorden 
for at kappes med den-ie, anlom first i 

Toksdags til New York med Cum-id- 
Damperen »Bothnia«; hun reiste i vest- 
lig Neming niedens Nellie gik imod Øst 
og brugte 77 Dage til Kredslsbet. 

Bevre Tllstande i Chieago. 
Det lovelstende Clements Sejk von-Sa- 
looxu og Spillebule-Komplotten vcb fid- 
sid Kommunalvalg iChicago begynder 
at vise en gaonlig Birlning. Grund- 
Juryen er paa Jagt efterSpillehelveder- 
ne, og i Fredags bleo kkiniinel Anklage 
reitet imod ti saadanne Etablissemem 
ter. 

En Stediottmver for Uly. 
Eseren as et Vceoeri iProoidence, R. J» 
paastaak at han hat opsundet en Metho- 
de, hoorpaa at kakde, spinde og oaeoe 

Produktet af den saakaldte kinesiste Na- 
ma-Vækst, noget, sysn hidtil hat ansct 
sor at oare en Ucnulighed. MangePer- 
soner hat sIr ham soretaget Prooer, som 
bog alle er snislykcedes. 

Instit-b Kjeoelen i et Savvækk 
oed Falling Rock Creek, West Virginia, ; 
eksploderede i Onädagsz tre Arbeit-ers 
bleo drehte. — Ethneskred i Tutch 
Flat, Cal» dræbte tke Kinesere i Oas- 
dags.—Medens Boringen estek Na- 
turgas vcd De lHat-en Station, Pa., 
antændtes det branbfarlige Element, og 
sitePersonek erholdt fotsardelige Brand- 
saar. — Et Sneskred knuste sorleden et 

HusiLogansoille, Cal., og dtæbte to 

Personen 

RediOtlahomm Blandt Ny- 
byggerne i Oklahoma skal der ogsaa her- 
ske stor Nod, ja forntelig Hungersnot-, 
hois man maa tro en Strioelse under- 
tegnet as flere Bot-gere, sokn et indloben 
til et Kansas City-Dagblad· J site 
Townships oeb Hennessey lider Besuc- 
ningen Hunger, de hat ikke andet end det 
tynde snart opslidte Sommerth til at 

bestytte mod Vinterens Kulde, der i den 
sidste Tid hat occret temmelig barst der- 
nede. Dersom Hjcelp ikke straks indfim 
der sig, slutter Stristet med at sige, vil 

mange komme til at do Hungersdoden, 
ba flere er allerede dpde sont Folge as 
Kulde og Mangel paa Mad. 

? Ich-brauch Et Malthus i Da- 

»oenport, Jowa, tilhsrende Bosch-Kom- 
pagniet, nedbmndte iTorsbags. 20,000 
Bushel Byg gis med i Labet. — Slag- 
teriet i KansasCity, Mo» er nedbraendt. 
—- Sears’ ftore Makmotbygning i Bo- 
ston, Mass» nedbrandte i Sondags 
Morgeo inden Beboekne var komne op 
as betes Seng. Desoarre indebrcendte 
ti Mennester, deriblandt to Brandmtend. 
Man atener at Jlden er paasat, og en 

ois Benjamin Simonds etarresteretpaa 
Mistankr. Strengt Forhjk oil blioe 
optaget i Sagen· — Fire Foteetninger 
ped Main Stteet i Danbury, Connecti- 
cut branbte ud i Sind-Ist Tal-et oil 
andtoge til 0300,000. —J Kenosha, 
Wis» nedbrrendte All-n ä Sons Gar- 
oeri, Denoyets Vanbkuranstalt, den ty- 

ske Methodistkirke sonnt meteboligen. 
Det var 8125,000 Tab nied 8100,000 
dcekket ved Assuranse. 

Godtroenve Folc. Linie Rock, 
Ark., 29de Januar. En Spindel af en 

ejendomine Art er nylig dleven opdaget. 
En Mand, sam kaldte sig Charles, kom 
til White Connty for 0 Maanedek siden. 
Han gik stkaks til Prasten paa Stedet, 
Pastok J. R Chuinley, og vandt hanö 
Yndeft, hvorpaa han i al Hennnelighed 
betroede ham, at han reiste incognito, 
men at han egentlig var en engelstAdels- 
mund, sont var Eier af en Formue paa 
gode 8100,000,000, hvoraf han havde 
anbragt de sire i Birmingham. Prie- 
sten, Stakkel, lod sig narre og reiste med 
henn til Little Rock, hvor han forestillede 
ham for flere af sine Venner og sagde, 
at de trygt kunde betro hum, hvad det 
stulde vcere. Charles kjsbte tre ssnukke 
Forme, soin stsder lige ind til Vyen, sit 
Skjsde paa dem og aftalte med Steiger- 
ne, at de stulde mode ham pqa en faftfat 
Dag og faa sin Betaling. Dagen kom, 
men Monden ikke, og de bedtagne Far- 
mere fsger nu ved Rettens Hjælp at sikre 
sig sin Ejendom. Den foregivne engelike 
Lord er ikke den enesie, fokn ved Priester- 
nes Hjælp hat« vundet Falls Tillid og si- 
den snydt dem. 

Jetnbaneeelnkker. Et Oregon 
Short Line-Tog, soin fakte Vassqgerek, 
der havde ligget indesnet, omkringGram 
get til Ogdcn, lsb af Skinnerne ved E- 
vanston, Wyo. Lokomotivfskcren og 
Konduktsten kam nlvorligt til Stude, 
nien Passagererne flap med mindre far- 
lsige Kot-steifen Da et EIftra-Tog blev 
sendt nd for at hjælpe de Stadeslidte 
hoppede det ogfaa as Sporen Jkte min- 
dre end en halv Snes Ulykker er passe- 
ret paa Union Pacisic iJanuar Maa- 
ned. — Et Tog medTmlast lIb afSkim 
nerne paa en Skraaning vcd Lancaster, 
New Hampshire, i Fredags ; Lokomotiv- 
fjreren mistede Livet, pg to Bresnfere er- 

holdt livsfarlige Kvastelser. —- ToSam- 
menftød ined knapt to Timers Mellem- 
rucn indtraf ved Chicago paa Illinois 
Central. J begge Tilfælde var de:Pas- 
sagertog, der stpdte samtnen, og ved beg- 
ge Lejligheder blev en Del Perioner al- 

votligt fotslaaede og ilde tilredtafGlas- 
stumper. — Texas PacisicsGodgtoget 
lob i Fredags i Gepften vedPlaquesnine, 
La» og Braget opbrændte. Lokomotiv- 
føteren og Konduktøren inaatte lade Li- 
vet paa Stedet. 

Jetubutteuyt. Den Forening, 
sont i saa mange Masnedek met-Held hat 
facncnenknyttet de vestlige Bauer, et nu 

lige ved at gaa i Stykkek. Union Pari- 
sic og Chicago ö- Northwestern-Banekne 
er nu egfaa gaaet ud af Foreuingen, og 
den vil sanledes ikke lange kunne holde 
sig. Blioer Banekne nn aner stillede 
paa egen fri Fad, er der Udsigter for 
en Kkig i Priserne. —Midland Pacisic- 
Banens Aktionæter holdt i Feedags 
Aarstnade i Siour Falls, S.-Dak., og 
valgte Bestyrelfe. S. L. Tate valgtes 
som Pkæsident, ag Senator Pettigrew 
bleo en af Direktsrernr. — Samtlige 
Sydeus Baner er i Haarene paa hock- 
andre over Korntakstetne. — C. B. cl- 
Q.-Banens Nettaindmgt for sidste Aar 
var 810,208,998. — Alle de af Sue- 
stormen blokerede gjennemgaaende Tog 
ankam til San Francisco i Fredags. 
De havde ligget i Vinterkvarter i omtr. 
tre Uger, og mange af Passagererne eri 
th Grad inedtagne af de udstaaedeStra- 
badfer. Sygdom ndbksd iblandt dem; 
der var ikke anden Hjcelp end de indbyr-" 
des kunde yde hverandre, og siere Dsdss 
fald indtraf. — Et Rygte vil vide atJayl 
Gould agfaa hat kjsbt Kansas City, 
Wyandotte d NorthwestermBanen hvis 
notdlige Endepunkt er Beatrice, Nebra- 
sta. 

Den spri- Liste. En Negerinde i 

Passe-arg West Virginia, fokgao en Na- 
dofamilje bestaaende af otte Personekz 
de site af dem dede. — Feygten for at 

blioc draget til Ansoar for Loven bragtel den tyvagtigeBogholdetWalter Doeuhmei i et Tobak-Grosserer-Hns iChicago till 
at aflive sig i Fredags. —- Der bleo is 
Torsdags Nat Ivet et Dynamitattentatz 
imod den katolske Præst Feder Flecklm 
gers Hus i Chartiersborough, Pa., 
Vygningen bleo rnineret, men Prcesten 
og to Tjenestepiger, som sov i Huset, 
slap med Skrækken; man har lntetSpor 
paa Gierningsmeendenr. — En Stop- 
hugger ved Naontcelley i Alligator Bay, 
Ark» der var bleven skilt sra Kosten, 
hstte at hun octr sortrolig med en Maa- 

tig Dreng. Rasende indsandt han sig i 
Konens Das og stde baade hende og 
Drengen. Han tvang en Nan til at 

sadle en Heft og sslge med sig; da man 

ikke senere hat set Naboen, besrygtes det 
at Kelley ogsaa har myrdet hom, sor der 
var gammelt Had imellem dem. — II 
Durango, Colo» pryglede MerikanerenI 
Benedito Martinez sin Karl i en Trettte 
om Lsnning. Karlen lod haiu da staa- 
ne, men under Processen trak Martinez 
sin Revoloer og stde Karlen lige sokNass 
sen as Dommeren. Martinez erCounty- 
Kommissar ag en as de rigeste Maila- 
nere i Colorado. —- Et srygteligt Uma- 
zon-Oplob sandt i Lordags Sted i Bus- 
salo, N. Y. Det skreo sig sta, at Bi- 
lkop Ryan haode bestikket en ilde lldt 

»Fatter« Fowler til at overtage Kaldet 
mellem Polaktekne i Vussalo. Fortige 
Sondag var Prcesten bleoen jaget ud as 
Kirkem man han haode saaet Ordke ska 
Bistoppen til at prsve det igjen. Med 
en Politistyrke poa over 200 Mond be- 
gao Priesten isuld Udkleedning sig til 
Kitken sor at holde Messe, men her sik 
de en oarm Modtagelse as 2,500 polske 
Frnentimmer, der syldte de Blaoö Øjne 
med Pcber og Salt indtil der bleo en 

Graad og Rosen, der kunde hat-es langt 
dort. De drabelige Staggssstre slog, 
bed, spartede, streg og kradsede som en 

Legirm Katte. Prastens Ankomst var 

Tegnet til et General-Ansald. Anss- 
rerinden styrtede stg over den uheldige 
Geistlige, greb ham i Struben og sor- 
sogte at klemme Vejret as hont. Fire 
Politibeticnte haode dekes Mag med at 

hale hende as. De polske Mand, sotn 
med listig Beregning havde ooerladt An- 

grebet til Kolnderne vidende at Politiet 
ikke vllde beuge del-es Knipler paa dem, 
sendte nu de Blaa en Negn as Mutsten 
og lignende Pt·osektiler. Men saa sit 
de med Kellernc at bestille og ikke saa 
saa as dem skulkede hjem med et bulet 

»Hm-ed eller en flaekket Nase. Preesten 
l 
bleo otnsidek reddet nd as den rasende 
Koindehobs Vold, men i en ydetst sor- 

Idanlet og demoraliseret Forsatning. 

Jowa. 
— FrimukmElementet i nordlige Ja. 

hoth sidste Uge en Sammentomst til 
Minde onc Thomas Peine, den ameri- 
kanste Frimnker, der flotetede paa Re- 
volutionens Tit-. Robert Jngeksoll, der 
var engagcret til at holde Festtqlen, und- 
lob at indfinde sig. Man udnctvnte en 

Del Komiler til at reife omkking og ar- 

bejbe for Udbredeljcn af Paines Ideen 
-— Et nylig dprettet Minelompagui i 

Masou City hat gjort en Del Brimbo- 
ringer paa forskjellige Sieben J Orts- 
dags traf be paa et fels Fob tykt Kullag 
i 150 Fods Dybde. Man er nu i Fard 
med at grave en Skakt paa Stedet og 
venter i LIbet af en Maasted at kunne 
levere Kul ved Mitten til 01.50 pr.Ton. 

—- Det plubfeligiudtrnfne ijejr hat 
sat Skrckk i Blodet paa Jsmændene i 

nordlige Jowa, ogi Fort Dodge havde 
man i Toksdags Nat det uoante Syn, at 

Jndhsstning for-gis veb Falkelbelysning. 
— Legiglqturen hat nu varet famlet i 

stere Ugek, men ek endnu ikke organisc- 
ret. Begge Partier holder hinanden veb 
Stkuben og jagen If dem vil vige et 

Durst-red. Gut-ernsten san ikke spar- 
ges inb, es Fotbunbsieaalor lau ilke 
vclges faul-enge Legislatuten like er u- 

ganiferet. Mcn efter Loven skulde Af- 
stemningen over Seuator begyndcs foIn i 
Gaur (Tiradag). 

Sud-Dakot: 
—State Anditor Taylor er bleer 

opmceeksotn paa en AsfuraneesSvindel 
No. 2, foin neppe staat tillmge for den, 
hoori Dertek Turner spillede Dooedrols 
len. Henry Froelich, fom for nogle Aar 

siden flgurekede i et ulovhjecnlet Lins- 
forslkkingsfelfkad i Huren, hat i den fe- 
nere Tid Ivet sine Bedrifter i Beadle 
Sandokn, Miner, Lake, Moody, Mc 
Cont, Minnehaha og andre Conntier, 
idet han har optmadt for et Samlag, 
foin han kaldte Stock Onmetk Matual 
Union. Han foregao, at han var dets 
Generalagent, og at det havde sit Do- 
oedfæde i Huron Samlaget fynes lun 
at have eksiftetet i Nat-neu nien Froelich 
fik alligeoel Former-ei anlnvia til at 

tegne fig. Han var inegct ritnelig i sine 
Forlangender, og Prætnierne var nhort 
billige. Dog fik han ind mange Penge. 
Alt gik godt, indlil Tab blev anmeldte 
og Krav paa Stadesetstatning fremkom. 
Da var He. Froelich ikle hienune. 
Efterat have dteoet en Spindlerforkets 
ning, der indbragte nogle Hundredetus 
sinde Dollats, fokioandt Manden fka 
SydsDakota og sagte hen til et mildere 
Klima. De Polieek, han hat udstedt, 
er ikke værd det Papie, de er fkkeone paa. 

— Naden blandt Former-ne i de af 
Tsrken hat-jede Countierne er siok. Ef- 
tee den Only-kling, Gut-. Melette gioer, 
oinfatter det hjemfagte Diftkikt Culmi- 
erne Aurora, Veadle, Brown, David- 
fon, Faull, Hand, Hanfon, Hode, Jet- 
rauld, Kingsburg, Lake, McCook, Mi- 
ner, Mai-shall, Polter, Sanbos n, Spink, 
Snlly og Walwotth. Gut-. Melette og 
andre fremragende Takotanere ei- tejft 
til Chieago for at finde stbere for 
Bands-, fom de nodlidende Countier ag- 
ter at ndstede for at de kan kjsbe Sod- 
koksk Aoiferne hat lange fsgt at dslge 
Sandheden af Frygt for at fkade Statens 
Naon; men nn kan man itke langer hol- 
de Reden til flg felo. De state Klage- 
kaab ,,Gio o- Kotn, eller vi forgaa!" 
lodet fca alle Stdn-. Komiteer bei-get 
Nabostatekne for at iudfasnle Bidtag, og 
Jernbanekne fragter nieke Ftigods til de 
Nsdlidende end hvad de dringet dort ai 

Produkten J over nitten Maanedek ei 

der ikke kommen en Draabe Band fra 
Hiinlen, Ttrken fpkedte stg ligetig over 

Marlekne, Majer bleo nappe 8 Tom- 
mer th og Grasfet visnede inden dei 
volsede. Der er 100,000 Menneflee at 

tlcede og fide og adfkillige hundre- 
de tusinder Kreaturer at holde Lioet i 
indtil neefie Hist kan blioe indfamlet. 
De Kladee, Nyfetleene medbkagte, ee 

opflidte, Melfsekten er tom, og Keediten 
er ,,en Saga blot.·« En Kisbmand i 

Cakthage fagde forledenz »Folk er kom- 
men til mig og foklangt en Spole Traad 
eller for fein Cents Salt paaKredit. Jeg 
kan ikte gjoee det, mine Hyldek ere tem- 
me og jeg kan ikke faa Kredit. Jeg hat 
for 820,000 Vater fpkedte ude melleni 
Farmetne, foin ieg ilte san faa en Cent 
paa. Jeg er ruineket og vokt enefte 
Haab er at holde zaksnerne til de atter 

tan komme paa Benene.« 

Udlandet. 

Mc tic o — Regjeringen hat for- 
melt i Brasilien. 

H o l l a nd — Ministeriet heir resig- 
neret, fokdi Nigsdagen asslog at bevilge 
det koloniale Budget. 

T y f k l a n d —- Otkansgtige Storme 
hat ankettet wegen Stabe paa Skovene 
i Mellem-Tystland. 

Australien. —- Matybvrough i 

Provindfen Queendlqnd er bleven over- 

fvsmuet og feks Meintest-r druknede. 
C a n ad a — Botqmesteken i Mon- 

tteal hat pr. Brev qnmobet den engelste 
Gefandt i Washington om at indbyde be 

H 
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——— lel Tlsllc lsslk lf lsls UJV s-— 

Tun snn in tlm lomiinkk Seunilinavsi 
tm paper wogt us Unmim nnd one 

of the Im gest public-nimm in the 
Dnuinli langungts in Amor-ign. 

Tin- cttvnnlmantl sonnt-at clerntstinn which 
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knnu mnkss lt n sinpoklne sinnt-thing medium kot- 
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Nesmnllnnvlnn Wuns- 
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Knien-il m sei-»mi« Lun- mnttesr Int; the Dennowa 
Nein-» lmzl Milch Alst·sl««»tis·IIM-’H. 

fydnmerilanskt Delcgntrr til at bespge 
Montrtnl. 

Storbritannien —- Hertngen 
nf Cainbridge vil efter Forlydende emsi- 
ve sin Stilling sont Hart-us Øvcrstbefns 
tende. Som hanc Eftersplger nævnes 

Heringen of Connaught, Dronningens 
tkedje Spit. 

Afrika. —Telegrammer fra Mo- 
zambiqne fdrtæller at Portugiferne gjsr 
sig al Flid for at sikke saa meget Terris 
toriuin sein nntligt inden Grændsebet 
stemknelferne ved Zantbefafloden bliver 
vedtagne. —- En god Fokbedring er ind- 
traadt l Emin Pathos Tilstand. 

Oftrig. —- Jnfluenzaen spreder fis 
i Grad. —- 500 streitende Glagpusteke l 
Godlong, Vehntem banede sig Adgang 
til Glagoærket og sdelagde alt Mastines 
riet; dette gao Anledning til en Kamp 
medPolitiet, under hvilken to aiOprsrers 
neblev dmdt og flere alvorligt fast-ede- 

Frau kr i g. —- 69:1,843 i See-Met- 
teriets 2den Serie vandt Hovedgevinsten 
ved den nys afholdte Trceksiing, en Di- 
ainantsamling til 840,000 Verdi. —- 

Markisen af Mart-s og Nedaktsr Dteys 
fne dncllerede i Paris i Smde Re- 
daltsren fik et mindre farligt Studien-: 
i hsire Ann. Anledningen til Stkiden 
var nogle Forum-steifer imod Markifen, 
der havde stnet i Trennt-F Mad. 

R u z la nd — Den kinesiike Regie- 
tings Projekt om at bygge en Jmilume 
fra Pekin til Girin, en By tat ved den 
rnssiske Gkændfe, hat kostet en utolig 
Fplelse over Ho sset i Petersborg. Satt 
en Kontrabevcegelie sra russisl Side paa- 
tankes det at for-ge Stillehavsflaadem 
— Bomnldsmvekiet Sergneiesss hat 
gjokt en millionstok Fallit. 

Da n m a r k —- Valgene til Fenst- 
tinget dleo holdt prnkring den wde Jan. 
Regietingens Kandidater sit tilfnmmen 
91,159 Summen-, Venftres Knndidater 
139,854 og Socialisterms 17,2:)2. E- 
stknpperns vandt 2,W7 Stemmer og 
Venstre 2,I95, snsnmeniiqnet mvd fort-i- 
ge Balg. Det nye Folceting kommek 
til at bestna nf 23 Ininistrrielle (i fotkige 
Ding 2R), 57 lojeiige Medlemmek oq 17 
niorfontiqr. J lotrige Ting kalte Ben- 
stte 74 Sammet- 

Titsdags Aste-z Telegrammer. 
(Modtaget km fItBlabet gaac i Tinktur-) 

Washington, D. C. — Nu fkygtelig 
Ulykke tasnte i Mai-ges Matineministek 
Tracyö Hug, hvomed hans Hustru, han- 
Dattet Matie og en fransk Jomfru mi- 

stede Lioet og tce andre Perioner blos 
ildeforbmndtr. Jldlss opslod i Efeu- 
bommen paa l Street medens Familien 
sov. Ministeren felv og en anden Dat- 
tek undgit med Nod og neppe at dele 

Skjæbne med de andre, og henligge nu 

i en tetmnecig betænkelig Tilftanb. 
London. —- Parnell hat tilbagekaldt 

sit Ssgsmaal imod Bladet »Amt« for 
LErestjcendeki. Assasten blev idag afgjort 
i Mindeliexhed ved at Bladet betalte Pak- 
uell L5,000. 

Chicago. — Dommek Grinnel bsmte 
i Dag Redatm West til et Aaks Tagt- 
hussiraf og 81,000 Mulkt. Wefts For- 
brydelse bestod i at han fotnFortetniIth 
føkek for ,,Chicago Titne6« udstedte fal- 
fke Aktier paa Selskabet til et Bele af 
8130,000. 

Halifar. —- Dantoeren ,,Wafhing- 
ton City« er ankommen hektil for ny 
Kuliorsyning eitek at have Udftaaet en 

forfærdelig Ooerrejse fra Hauchst-H 
Den 18. Jan. blev Kaptejnen styllet 
ovekbotb af en Stand-, men blev pas 
mirakults Maade atter ftrt ind i Sti- 
bet af en anden SI, hatt blev bog næsten 
flaaet ihjel itnad Rælingem Skibet kam 

igjenneatnhyre Jsmarker og passerebe 
et Jsbjetg der var 800 Fod hsjt og es 

Matt Mit langt. 


