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MARKEIjsxrtDENDE 
Ita de paallvcliqstc es hrdm Klldcr. 

6hicaga d. 3· Marks. 

chdemakkedet var idag ganske naturligt 
livlig grunvet paa det koldc Befr, og Pior- 
nene spgtc ogiaa at benytte slg as denne Om 

stændighed til at hæve Prisen, men andre 

Ting var dem Wod, sra Atlantekhavskysten 
meddelte mau, at der ikke var videre Miet- 
sel. og der var ikke saa lidt Tilsptselfra Nord 

vesien. Kontantpriien staat 775 og Maj 782. 
Majsmarkedet var timelig afttvt hele Da- 

gen. Isk var Kontantpkisen ogMa1-Levekan- 
se fluttede ti1293. — 

Havreu var rolig som den gjerne plejer at 

vere. Ter var mesi Ftihed i Mashandelen, 
der gik eftek 21i ; Kontantpriscn staat vcd 20. 

Omaha, d. Z. Marks. 
Jkke saa faa godc Stube sandtes tdag paa 

Torvet. Eu halv Sues Handeln stete after 
sk4.00eller lidc over. Men Slprsiedelen as 
Studente solgtes for 33.50 G 83.90. Te fleste 
wer gik for 82.50 Co 2.85, tun nagle saa 
naaedeop til 83.00. Det modtagne Autal 
for den sorlpbne Uge var 9,652. 

Spinaf Ligl)t- og Butchers Weight-Klaö- 
ferne folgte-so for ö Cis. hojere til 83.75E) 
s23.80. og de tangere Sortcr bragle 83.65 CZ) 
83.70. Der etmoetagct11,704 Svin sorhele 
11geu. 

» 

New York, d. 3.Ma1·ts«. 

.d2vede, No. 2 tod, 863 Ex- 87; Mass, 
Ulorteret, 35 E- 362. 

Dauncbrog, d. 4. Marts.c1 
Hvede45l5e11l6; stcellet Maxs 122 6ts.; 

Na. 2 Havre 12k Ets. 
Evin er 83.·Ju. 
FEg betales med 08 MS. Smpr 10 Ess; 

Wura godt Smpr i 1:Pund«s Stykter og as 
gdd Fawe gaar iaa holt som Mk Cis. 

Handels-Abends 
Der ustadige Vejr og den stigenve Uvished 

wlgaaendc Pengcmarkrdkts Fremtidsndsigtet 
stille jnst"skikfct nl at oplive Forretning. 
verfor er Mekdelelserne denne Uge vgfaa 
lennnelig Inodlpsr. Nu lan det ogsaa strka 
siS Usget versta, at Forventnlngerne har vak- 
ret noget store, og naar saa Haabetilte saak 
iOpfyldelfe, et man jo forktlyt. Den Hand- 
lende, iom f. Ess· iaar hat indkjpbt et 20 
Mk stptre Lager end l Fior, men hvis Om- 
sEtUillg knn hat avanseret 5pCt., kan ikte 
vom tllfreds. Boston ytrer Tegn paalidt 
Bedting. Philadelphias Manufaktnrvarcs 
Marled javner Liv. J St. Lunis er Lnlsæt- 
mUS i Alle almindelige Vater deman ma- 
Wg god og Jndkasscting ligefaa. 

Slotøjshanoelen etnogenlunde aktiv, men 
der er knn liden Omscrtning i lud- 

Jndkasseringcn er overhooedct knodera1, 
mlbTagen i:l.liilwankee, der cr det haardt at 
vpdrioc Pcnge. 

chtkgelfcn 1 Vrødstoffcr er endnn god, og 
Ustkslen af saavel Hvede som Malö ovcrstl 
M i hsl Ntad den tilfvarende Uges i »Hm-. 
.»Ultcatnr1narkcdcthat Tendentsen fort til 

vldcrcfxsorlrykthed, hvilkct altid er Tilfældet, 
mal« Pcnge er klumpe- 

Tekfvwnfkede Lindring i Pengnnarkedet 
hatitkeindfnndetfigz dericnob er der tonl- 

nlen mere Änhed i lldlandets Bengel-Insekt- 
IUIO Englands Bank hat vnndet godt, og 
nottetningolntsen i London er falden fta 
84.86ti1 Um. 
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Jndlandet. 
Den ny Bro ved St. Louis, Mo» 

er færdig, og skal aabnetz for Fast-dick den 
iste April- 

Dsdsfuld. Ei KottgicgkttaiidCl)as. 
T. Mitchcll, dode i Lokdags i sit Hjem i 
Ner Hauen, Conn. 

Gesandt Penvlctons jordifke 
Levninger, der blev fort hettil fka Ber- 
lin, stal öm en fjortcn Dages Tid be- 

graves i Cincinnati, Ohio. 
Ei diem for arheivende Kvin 

der paatænkes opspr·t c Chicago af den 
derværende unge Kvindets kristelig For- 
ening. Bygningens Kostende ansættes 
til WO, 000, og der bliver Plads til 275 

unge Kvinder. 

Sangeriuven Avatina Pam 
optraadte sidste Uge c Dem-er. Til Trog 
for, at et Angreb of La Grippe havde 
betydcligt afkræftet Sangerinden, var 

hendes Foredrag som sædoanligt ypper- 
ligt og blev modtaget med stormende Bi- 

fald. 
di oq Elendighkd raader blandt 

KulminearbejdetneiPennsylvania. Pom- 
derly skriver at mange i Strantön faa 
ikke det, de kan spise. ,,Elendigheden og 
Lidclferne er saa store, at vi ofte lukke 

Øjnene for ikke at værc Vidne tilde him- 
terørende Scener, « siger han. 

Mordcr Block hwnqh George 
Block, som iafvigte Maj Maqned nun-« 
dede en gammel Nanchmand ved Navn 

Burnett, for at kommei Besiddelsc af 
dennes Rauch, der tidligere havde tilhørt 
ham, men hvorfra hou vor blevcn for- 
drevcn af But-nett, blev i Onsdags 
hængt i Luramie, Wyo. 

« 

Jutriqer paa Chicaqos Bors. 
Handelskamret i Chicago truer med ati 

ville treffe Foranstaltninger tilAfskaffel- ! 
sen af de saakaldte «t-uckk-t shops", der-T 
nu eke ct saa virksothiddel i Basis-spit- 
Det mutet-, at opnaa dette ved at forbys 
de Offentliggjskelfen af Kornpriferne. 
Hvorvidt Kann-et gjør Aloor af Trudslen 
eller ej, er der meget delteMeningek am. 

Den torte Tadel-. J Man-go- 
mety, Minn., blevFrank Wafha skudt og 
dræbt af ThomasYindra ;dernæst bibrag- 
te Morderen sin Rival Frank Weanor et 

dødeligt Saat og fatte en Afilutning paa 
Tragedien ved at sende sig selv en Kugle 
i Panden. Jaloufi var Motivet. — Ved 
Brashears Station, Ky., bleo forledeu 
Thomas Braihcars myrdet af Gus. 
Sullivan og dennes San; Morderne, 
sont fttaks overgav sig til Ovrigheden, 
siger, at de handlebe i Selvfotfoar. 

Redlættetfel Jernbanebllleti 
ten Den Misfvtstaaelse, der i de fid- 
ste Pak Maaneder hat været tilstede mel- 
lem de vestlige Bann-, kommer mere og 
mere til aabem Udslag. Hidtil hat Pas- 
sagettaksten mellem Council Blusss vg 
Chicago i begge Reminger været 812.50 
saavel and-n fom farste Klasse. Nu har 
St. Paul-Bauen nedsatPrifen fra Chi- 
caga til Council Blusss til 810.00 for 
forste Klasse og 88.00 for anben Klasse. 
Og sra Council Blusss til Chicago 88.00 
for første og 85.00 for anden Klasse. 

Jldebtttudc. Natiohuset i Van- 
conver, Washington, nedbrændte tidligt 
forrige Tirsdags Morges; de fleste Regu- 
skaber gik til Grunde i Flammeme. 
Bygningen var vurdeket til 850,000. —- 

Denecke ts- Yetterg MattufaktursEtab- 
lissement i Iowa City, Iowa, nedbmnd- 
te fuldstændigti Sondags ; Tab 880,000, 
Assutanse 815,000. — Hill cis Fortests 
Voller-Wolle i Hillsboro, N. Das-, er 

nedbmndt med 850,000 Tab. —Turner 
Operahufet i Oshkofh, Wis» net-braust- 
te til Grundeni Sandags,Tab818,000. 

Qrdens s Dekoration. Keifttk 
Wilhelm af Tyskland hat dekoreret Pro-i 
kurator Chakles Gibson i St. Louis,i 
Mo» med den prsjsiske Storkoksordewj 
Dennelldmærkelfe stal vare en Paa-! 
stjsnnelse af Mr. Gibsons Fortjemsteri 

ssnn den tyske Krone-H Adooknt her i A- 
nieritm For en Dcl Aar tilbagc vilde 
et inadant Tegn pna kroncde Hovcders 
Yndest ikke blenen regnet for start as en 

Unter-stauen Inen esterHaanben sotn chrr 
Ughi-d til Pragt og Storhed vokgeri Ne- 

pnbliken bliver det ogsaa herovre en Ære 
at bære OrdenssDestinktioner. 

Vierter-en hænger ver. En for- 
blindende Snestorm tasede i Søndags i 
New York; Sporoejssærdslen blev til- 
delg asbrudt og flere Ulykkestilsælde mel- 
des socn Folge as Fald paa de glatte, 
isbedcekkede Fortouge. —- J Boston hav- 
de man det samme Stags Vejr og Snei 
saldet var 7 Tom. dybt. Depccher sra 
Cape Cod bestrive det soin den vasrste 
Storm iVinter. Lignende Essen-emin- 
ger konnner fra Portsmouth, N. H» og 
Bedsord, Mass. —- J Sydstaterne blev 
man satmidig hjemssgt as det kolde Ele- 
ment. Mange hundrede Stkr. Rauch- 
Stude er stosset ihjel i nordlige Texas. 
Den ssrste Snei innnge Aar faldt i Sa- 
vannah, Ga., og Plantevæksten assrøs. 
J Fort Mein-ve, Vä» saldt der megen 
Zue. Frugten paa Pest-Florida har ta- 

get stor Stude, og man bcsrygter at den 

slaar totalt sejl. 
Uvelr. Fortige Tiksdag var en 

rigtig Galndag sor Ecctnenterne. Over 
hele nordlige Texas strpg en stiv Orkan. 
Fritnurernes Hus i Guinesville tnistede 
Taget, Santa Fe-Stationen og tyve an- 

dre Bygninger blev vraget. —- Sam- 
me Dag rasede en frygtelig Storm ped. 
Lake Tahoe, Nevada; smaa Furt-sen 
blev slaaet itu og Huse bestadiget. Des 
store Snedriver haver ladet sig tive lass 
og hat begyndt at dække over Simons- 

bygningerne og Skohuggetnes Hytter. 
— Over hele Stateanbiana har starke 
Regnsald anrettet stor Stude, især pan 
Jernbaner. Brver er bortskyllede og 
Kjoeldere staar under Band. Byen 
Franklin er faktisk afskaaret al Forbindek 
se need Yderoerdenen. — Mandng 
Nat-s Sturm foraarsagede storoFrsiyrteb 
sc paa Telegrassystemeti Kentucky; at 

Kotnunikation medSyden blev asskaaren. 

Trustg. Etengelsk Selskab paa 
825,000,000 har saaet Forkjøbsret paa 
seks af de starste SkolebngercForlagshuse 
i de For. Stater, neinlingison, Blase- 
Inan ö- Co., D. Appleton ö- Co. A. S. 
Barnes ds- Co·, Van Antwcrp, Brugg 
F- Co., Coworthwaite äs- Co. vg Tant- 
tvr Bros, ör- Co. De tte as disse Fir- 
maer hat stillet Kjøbcsummen til 20 a30 

pCt. over virkelig Vcerdi. Naar et Fir- 
ma kommer til at tontrollere det Hele 
venter man at kunne forhpje Udsalgspri: 
serne og betydeligt sorringe Produkti- 
ons-Omkostningerne. — Alle Fabri- 
kanter og Jmportsrer as Guminivarer 
har slnttet sig samtnen iet Teilst-Kom- 
pagni, og Prisen paa den Vare ventcs 
nu at aille stige meget. — De store Er- 
portsrer i Nev York soreslaar at danne 
en Trust sor bedre at kunne omscette Va- 
rerne i Udlandet. 

De kswlsic Skplcb Katolikerne 

seger ad alle mulige Mander at udstmk- 
ke deres Neligionsstoler. Paa Inange 
Stedet hat Ptasierne strengt fotbudt 
Forældtene at sende der-es Børn til Com- 
monskolen. Fra St. Paul, Minn., med- 
deleH en lille Historie, der paa en staa- 
ende Munde viser Katolikernes Jver for 
Stolefagem Katolikerne hat nylig op- 
fsrt en stok pragtig Stolebygning i St. 
Johns Parish. J den Del af Byen er 

Commonstolerne overfyldte, og Stole- 
raadei var i Fotlegenhed med hvad det 

skulde giøre indtil deri Forsaret kunde 
blive opfsrt en ny Bygning. Fader ! 
Fleming, den katplske Pmst, hsrte omx 
Randets Bekymriuger og gjorde straksl 
det Tilbud, at overlade Byen den katol-" 
ske Stole pqa den Betingelse, at Byen 
blot stulde betale Larerlsn og andre l-- 
bende Udgifter; Inen forbeholdt sig dog 
ogsaa den Ret, at de Intolske Larere stut- 
de bibeholdes fom Comnton-Skoleleekere 
og have Los til eftee endt Stoletimer at 

give privat Religionsundervictning til de 

katolske Baru. Dette Tilbud, der paa 
Overfladen tager sig nok saa finukt ud, 
tar muligvis bane Vejen for ydcrligere 
katolst Jndflydelse. Dcsuagtet hat St. 
Pauls Stoleraad fundet det faa anklage- 
ligt at det muligvis gaar ind der-paa. 
W 

R e b r as ka 

Mai-deren Henry Thomhill iAurora 
er af Donnner Post damt til at hanges 
den U. Juni, d. A. 

— J Elevatoreme ved Darehester lis- 
ger aplagret 240,000 Bushel Majs, og 
eudda indkainmer flere tusinde Vushel 
dagligt. 

—- En slem Jlbebrand hætjede Byen 
ONeill Lsrdags Nat. Sullivans Ge- 
neral-Stare, Elkhorn Valley-Bank, Dr- 
Connelleys Apothek, Carlelon de Can- 
tons Sagfsrerkontor og to mindre Pyg- 
ninger bleo Luernes Bytte. Skaben an- 

flaas til 810,000, og der var kun halo 
Asfuranfe. 

— J. D. Tawell begik sidste Fredag 
Selvmord i Gandy, Logau Co. Hatt 
var i flere Aar bafat i St. Paul, men 

finansiellc Vansteligheder tvang ham 
ifjor til at sage langer mol) Best. For- 
fulgt af Kreditorer ogsaa her, gjorde han 
i sin FaktvivlelseEnde paa sitt-im Hans 
Lig blev i Gaar fort til St. Paul og 
jordet af A. 0. U. W.-Ordenen, afhoil- 
ken han var Medlem. 

Iowa. 

Gut-ernst Baies er endelig bleven ind 

sati sit Einbede, og Legislaturen hat 
begyndt paa Arbejdet ved lldmevnelfen af 
de nadvendige Udvalg. Disfes Sam- 
menscetning tyder paa, at Farinerne hat« 
Starken idenne lovgivende Forsamling, 
og Korporatiouerne kan ikke vente fig: 
stor Gunst. Der er god Udsigt far, atj 
alle FarmevAllianfens Forlangeudek ans 
gaaende Jenibanelovgivning vil lslivel 
vikkeliggjoi«t. Senator Groneweg fra 
Council Bluffs hat allerede indbragt et 

Forflag am Nedfættelsen af Passe-ger- 
tatsten til L Cents pr. Mil. J Hufet, 
hoor Farinewllllianfen fynes at have 
fuldstændig Kontrol, er der indbragt 
Forslag om Afskaffelsrn af Aageri, Nev- 
sckttelfen af Rentefoden, Bestatningen 
af Panteobligationcr og Reform i As- 
furansevæsnen 

Nord- og Sud-Dakota. 
A. D. Thomqsi Fargo er udnævnt 

til de Forenede Stateks Distriktsdommet 
for Nord-Dakota. 

— Vatdifulde Lejer af Kridt og Ce- 
ment-Ler er bleven fundet i Omegnen af 
Mifchell, S.-D. Statens Geologist 
erklaker Leret for at være den bedste Sotts 
Pettemqgerler og ypperligt for Cement- ; 

fabrikation. Der vil blive udfolbet An- 
stmngelfek forOpfptelsen af en Ermun- 
Fabrik. 

— Chicagv ös- Nokthwestern og Chi- 
cago, St. Paul ö- Milwqukee Bauen-e 
hat redueeret Fragttaksterne mellem 

Mitchell og Chicqgo 8 a 15 Cents paa 
dc fotskjellige Klaser 

—- Legislatureu i Syd-Dakota hat en- 

bclig vedtaget Prohibitionsloven, og man 

gjsr Negning paa at Guoernpten vil 

sanktionere ven. Det var itke saa stcirp 
en Lov som Prohibitionisternehavde haa- 
bet paa, men den bedste Omstændighe- 
bei-ne tillod. Mulkterne vg Fengfels- 
strafer for Overtmdelfe blev i Senatet 
reduseret til det Halve, og Doter for 
Lovens Jkrafttkæden fastsst til lste Maj. 
W 

Jeg led i fieke Aar af Ufordsjelighed 
og det var kun efter at have anveudtDr. 
Aug. anigs Bamberger-Dankt st 

jeg blev rast. Ved Musen af en en- 

kelt Flaste blev jeg fulbsteubig tast. 
L. Kleinfelder. Stockun, Esc. 

, Udlandet. 

Sa n fi bat-. —- Esnin Pafha er nn 

tnesten fnldkonnnen rast og er ankommen 

hertiL 
Frankrig. —- Jndcnrigoministcts 

Consians hat resigneket sont Folge af cn 

Traette Ined Konsejlpræstdent Tikakd. 
HansPlada er bleventilbndt Bourgeara, 
der dog hat udbedt sig Tid til at over- 

veie Sagen. Coststattd’ Aftkcedelfe sy- 
nes at have svakket Ministeriet, thi i 

Sandags indgav Forsteminister Tirard 
ogfaa sin Nesignation, Inen Prasident 
Carnot nagtede at modtage den. 

Tyfkland —- Refultatet af sidfte 
Balg oifer for Socialisterneo Bei-kom- 
mende et Fremskridt af 507,405 Stem- 
mer over 1887. —- Tyskland har nu 

udfendt en fortnel Jndbydelie til alle de 
Magter, det onsker at se repmsenteretT 
ved den omtalte Atbejdertonset-entfe, der! 
skal træde samtnen i Berlin den lödel 
Mart-L — General von Moltke sit for-l 
lcdcn en sletn Rysielfe, idet hast blev ka- 

stet nd af sin Vogn deroed at tetcneHjnl 
gik stu. 

Storbritannicn. — Englandog 
IBelgien hat modtaget den tyske Kejsets 
’Jndbydelse til Arbejderlongkesscm — 

Den atneriknnske Gesandt, Robert Lin- 
coln, har havt den Sorg at miste sinlille 
Son, der var oplaldt efter Bedsiefade- 
ren, Abrahant Lincoln. —- J en Tale, 
fom Jarl Spencek i Latdags holdt i 

Woloerton, dadlede han i starke Udtryk 
«ijen« for dets Beredvillighed til at 

slnge Pigotts Lsgnehistorier om Parnell. 
Han holdt Parnell for at være en af vor 

Tids sitt-sie Reformatoker. -—Pasfagek- 
damperen «Quetta«, der feilede fta Lon- 
don til Australien, er ifslge indlsben 
Mcddelelfe til Lloyd fotlist ved Australi- 
ens Nordkyst, og ea. 200 Mennesker 
druknet. — En voldsont Snestorm hat 
kaset over hele Storbeitannien og Dele 
as fydlige Europa. 

FraUS Washington 
certtanqttmonopolet i Alaska 

er thegjeringen bleoet ooekdraget til et 

nyt Selsknb, The Nosih Amoriesnn 
GotnnIemänl Gen-party for en Leims- 
gift, der vil andrage til ca. ts,(«00,000 
autlig; det gamle Selstab betqlte tun 

8300,()00 otn Anret. Konttqtten gieri- 
der i tyve Aar. 

Tocdsptflaqet er niesten færdigt 
fra Kotniteens Haqnd og ventes at blive 
indleveret ocn en otte Dage. Uid- og 
Jernvakemtendene er tilfkedsc med det,da 
det neeppe berstet deres Vase ;Inen Sat- 
tekfolket frygter for en 30 ptCts. Red- 

scettelfe, og de siger at de itke pas nagen 
Maade kan taale niere end 25. Tabaks- 
skatten og anden Jndenlandsfkat blinkt 

reduceretgjennemsnitligt ZOpCt., hvittet 
bliver ca. 820,000,000 mindre anklig 
Jndtægt for Statskasfen, og det hele de- 

regnes paa at lette Statskassen for 80 

Milioner antlig. 
Ei ceqte sammelt Kentucky- 

Opitin fandt i Fredags Sted i Kont- 
dokgangentilRevmfentanthuset. Forhv. 
Kongresmand Taulbee traf her en Chag 
Kincaid, en Bladkotrespondent, der hav- 
de offentiggjort en for Taulbee kranken- 
de Artikel. Denne fo«r da los paa Kin- 
caid og gav ham et dyqtig Slag i ch- 

sen. Kincaidtrak Ijeblikkeligt sin Re- 
nolver og bibragte Er Kongreginanden 

et farligt Skadsaak gjennenc Hovedet 
Leegerne ttor dog at Taulbee vil overleve 

;Angtebet. Begge Mond er fra Ken- 
kncky, og den voldsonnne Scene pasfer 
godt not med Kentuckyaneknes Folkeejem 
dommelighed. 

verdensudtttlliugen t Chin- 
qol Det dlev san endelig fertige 
Mandag afgjokti Kongreösem at den 

state Bekdensudstillingi 1892 stal aihol- 
desi Chiciigo. Der var site Byer der 

heilede til Æren: Chicago, New York, 
Washington og St. Leis; men ved den 

—- 
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Rde Ballot git Chiroho of tut-d Weisen, 
hoilket bleo hilfst unt-d stot« Jubel. Det 
ci· tut-get snndsyuligt at beggc Katan 

Udvalg vil betone Chicago for ncermeke 

nt tmsse Aftalc tin-d dervæeendc Lokal- 

beslyrelse og tnge Tekrasnet i Ojesym 
Man er inde for, at Udstillingen stale- 
re Navmt »Er-inmitten Erposition«. 
Om den ital afholdes i 1892 ellerudstkti 
tes til det folgende Aar er endnu ikke 
afgjort. 

Telegeatsptonopoletö pe- 
kymttnqer. Posiminister Wanamels 
kers Fortlag til en Regjeringstelegrcf 
er i denne Tid til Behaniing i Hufets 
Komite. Dr. Grun, der er Preesident 
for Westen Union, var iLsrdags oppe 
hott Kotniteeu for at tot-klare dens errede 
Medic-unter, hvorledes det vilde komme 
til at gaa Negjertngen naar den stulde 
til at drive Telegraf, eig det Billede, 
hon malede, var i Sandhed sott og af- 
stwektende. Hast udtrykte feest sin Del- 
tagclse for de Narre, der vilde befatte sig 
med Ting de itte hovde Forstand paa; 
derncest oplyste non sine Tnknemlige Til- 
hsrete onl, at tattterne er nu tun det 
Haer af, hnad de var for 22 Aar siden, 
samt at de nu tun er en Fjekdedel hjjere 
her end iEnglanxs. Postmiuisteren fere- 
slaak at redutere oette til det Haine, til 
Trods tor, atdet engelske System i de 
sidste ll Aar hat havt et Undekskud pack 
tin,800,000. En Teiegraflst Lin t 

England mager-es im 826 til 839 out 

Mauneden, derimod eijenneminitslsm 
nen i New York 861.45, over det deb- 
delte of det enge-like GjennemsnitstaL 
Og tun er det engelske System samtnen- 
trtkngt iet ttetbefulkct District, sat- at 

Udgifterne med nt holde det i Orden kuu 
er en Fjetdepatt taq meget tvm iAmeri- 
ta. Dei-tout Regieringen tanker paa at 

give sig of med Telegrsfveeienet, sagt-e 
Green, bliver den tvuukreu til at stasse 
sig dygtige Bis-intere, ellers gaae hele 
Heriigheden i XII-Men. Dei er umuligt 
for Negjeringen at deine det sna billigt 
sotn Wettern llnion kan. Alle Sie-ankom- 
pagniee hsr forljnldsvig meget stsete Ub- 

gitter end Weitem Union, som bessrger 
over loo,0(-0 Telegrammer pr. Dagi 
New York alene. 

rkein-Tit blev Wanqmnter holdt til Jl- 
den ei den focditrede Doktor, iordi hatt 
fom Minister fein hovde tornmleret et 

ttoniorflag, noxtet der etter Greens Me- 

ning tun maatte ver-re en Hungers-»und til 
todt.«l«.knnnntaker,dee vaktitftede,tog mod 
det Oele ined et Smit om Munde-t, vel 
vidende at han hoc Falken umsteckt-we 
Stemning paa sitt Sud-. 
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Den sanfte Iclkehoifkote 
i Nysied Nebraska- 

Koindefkoleu agtes aabnct den lste 
April og fortfsttkes i 3 Maaneder. Un- 

dervisningen gives of Vinterskoleus LE- 
rere. Bemlingen er 814 om Man-jeden 

for Undervisniug Kost og Bolig. Ele- 
verne med du«-s Toj heutes og bringes 
til Stationeme Dannebwg og FarwelL 
For ncekmere Underketning tilfktiv Sko- 
lens Foksiander, C. J. Skoogaard. 

Kij Billetter til og fra det gamle 
Land via Thlnqucla Llujkib 

Døvc. 
En Person, iom har vertet døo i 33 Aar 

vg hvis Dpvhcd iaaoel som Suscn for Dre- 
ne blev kurekct ved ct iætdeles rnkcltMiddeL 
sendet paa .coklange11de Besttioelse over 
sammt m enhocr Tom susirrdkt. Man heu- 
vende fig til J. H. Nickolson, 177 McDous 
gall St» New York. 
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