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MARKEI)S-"l«ll)EM")E· 
Im de pag-inniger ig liebste Mutes-. 

tkhieago d. 21. April. 
Lustbmtassrdct var idag stokartet, og de 

Hatrdlcnde sandt det vanjkeligt at føxge med. 

rUtarsscdck aalmrdeiö med ct Kraftsudbrud og 

Hut-« i t ji« i Manfr. Tette skyldtes Rog- 
1e:::-c nxn totdt og tørt Vejr -". Lhio og Nord- 

ocftcn ·a«.m den ftore Jmskktnsing 1 New Port 
Uns-n- jluttedk oed Fiotitant, Sszz Maj, s9; 

Juli, NE. 
Majsnmrkcdct var ogsaasxøjcrc fra Mor- 

gettfmudcn as, og vistc en Fremgang af Si 
(TtS.paaf1«e111tidig Levering. Prisen stod i 

Inman :323,; Maj, BR; Juli, BR- 
Havrcmarkedet var starkt heleDagen igjen:· 

ntm, ug gik fka E til Aste-. over den sædvan- 
iige«1!1«ts. Lloanccn for Ugcn hat verret got-. 
stornant, LH ; .Maj, 2413 esse Us; Juli, 24. 

Lmaha, d. 21. April. 
Jtnmuct as Masg modtaget i Ugens Lle er 

12,911 mod 12,416 i sorrige Ugc. Markedet 
var rtke nogct ekstm; tsssennemfnitspkitm 
pas andc out- deZz og Løek Mich 

Amallet as modtagne Svin var stokt sidfte 
Um, 11etnlig24,()05 mod Z-6,869 Ugen Horch 
en. Marsch-et er kraftigt dog uden nagen sp- 
lc!:z; Forbcdring i Pritsen fra fidste Uge. Den 
bistehc Prig ! Tag vers-Los tzd 4.)5. 

T(mneb:«og, d. 22. April. 
xwedc m ists-; jkaiuek Muts 18 (-z W 

(TtL-.; No. 2 Havre lösixIO Its-. 
Zum er sQF.-Jt)(ex:3.6l)· 

c 
Ung bemieåmcd 025 NOT Smør 1164 Mk 

Ete- 

HaupclssTdendk. 

W overordentlig Zpehdationsperiode see 

ktdktaadt Korn, Flæsfprodukt, Bonn-Eh 

Tlle Dg Zusta- er siege-, -det sidstc endog ti.t 

vkxodg for den T1«udjelat.borttagehe1e Its-: 
Den. Tet samme er Tilstldet med Tmnmep 
uagm Vygningsakbejdet t: sat meget tilbage 
ved Fktcdkckncs Streiten Naar man regnet 
nie Handelsvaretz saa hat der sidste Ugc vir- 
rIt en gjennemsnitlig Avauce af i PM- i 

LUWL Terka er Handel-stimme fra eu-. 

Zitko ul af Landetgode og jubelnd-rings- 
— « c- 

«’J.TF1a famme Iid hat selve Omfanget as 

Lptscrttttttgen ogfaa været Mete. Horde- 
vjtsen Jst et Puf fremad as siiygternc om 

Tkoke A1 Vintethvedc Distriktet. Salaet Cf 

YstetNewaiorkandraget til 124,000,000. 
PMB- hvuketmaaske er den stät-sie Omsæti 
»Hu-Eh Handelshistorien formaatiat fremvifr. 
CKFSEIFUAM i Hveden har met-spitz en Si (5ts. 

Skjglstrg 1 Majsen og 12 Ets. i danke. Llje 
« Fgm H Utsk nden nogen angioenA arfag 
Vgnislxcrfk bar tagt til sig 82 Tpndup 

o .x11dustrien et der ikke nagen tiäivarende 
jszgMg lud et meget sle iNew York og 

Ufladklphiæ J Manufaftnrfokketningen 
ltxt-wer man forgjceves efter Spec af Hornyet 
ttm niedens Raamatcrialets Stigniug, heller 
UEJW tjent til at for-ge Prisen paa Vom- 

Uldsltpjelx Terimod er dct Hart at Skotøjss 
nithttkricn keines-, og Lædcr og Hader et beg- 

gesHterrVOg starke-re efterspurgt. Orte-Li- 

IUCsSsLjevasgelsen i de stmsre Bycr vil Unte- 

!»g«1«kkvtttcsige11dtt11 mcre, og i saa Falk-, 
vtl kfsvkerspørgslen paa Vinduglas og Jem- 

l 

Zcen til Bygtttngek inatt aftage og gibts 
Jedem nedtlaacL ( 

mäxumadetpyia Fk der sckktig Liv iMedika-’ 

b : er og Kenukattck, og den fort-due Ugc 
m veeret Vsdne til en storartet Affætning 

Mc Rolonialvaren 

mkgskftlawabukteei Marts synes at 

Mott ne dsvkrggaet den ttlfvarende Mannes i 

n endte kltzeltg 5 pCt. og er 85,000,000 fisk- 
» 

roWaniUkåsIt·sllen. Men saa taugt vi er 

mk pat. 
pn er Udsprölen tiltaget med 

Fqllmernes Antal sidfte Uge var 214 mov 
Iomge Its-· 

Fuss-Ei ji v e c .- 
Geuerat ehrt-man fejrcde i Tars- 

dags sin 70- aaque Fodsrlsdag vcd en 

floI Reception I Ner YOIL 
Farvch Castle Garben! Jer- 

dags var det sibste Dag at Emigranter 
blcve landsalte i Caftle Garben, der her 
tjeIIt som Landgangcssted for saa mange 
hundreds tusinde Jndvandrerc. Stadt-- 
baadskommet skal nu overtage Cesile 
Gardens gaIIIle Funktion. 

Jldebrande. 21 Tillægshopper 
af cedel Rufe og værdsat til III-, 000 tu- 

debrændte Fredags Nat i U. P. Clarks 
Stald iBrockIvay, Minn. Der var blot 

810,000 Asfuranse paa dem.——J Søns 
dags Eftermiddags trucde en Jldszvaade 
Ined at forth-te hele Tømmerkvarteret i 
La Crosse, Wis. Heldigvis indskmnkede 
Jlden sig til nogle State, Bræddestabler 
og eII Del Tagspaan. 

Usens olsieielleBejr-Raport. 
Vejret hat været særdclcs gnnstig for 
Marlarbejde over hele Nordvesten i den 
forlabne Uge, og Saaningen af Sama- 
lorn er fuldendt. Sau langt mod Nordi 
som sydlige Minn. og Dak. er Grjdeni 
bleven hjulpen med gode Negne. Ji 
Kansas, Missouri, Iowa og Nebrasia 
staat Horde, Haare ogGms i godStaecd; 
men der ttænges til increchn inordlige 
Minn. J Mich., Jll» Jnd., Ky. og 
Tenn. er Graden sfsotbedrct i stor Grad 
af indtruffen Regiwejr. 

En tvetydig Situation. J 
Torsdags var tre Kinescre gaaet over 

Brer ved Niagaea Falls frastauada- 
Siden, men de blev vist tilbage af For. 
Staters Toldsmbedsmænd Do af de 

sljæotjedc Mongoler slap heldigt uok 
ind i Canada igjenz men den Mdje blco 

ftoppet fokdi han manglcde de etødvendi- 
-ge Papirek og Asendt tilbage til den ame- 

rikanstc Side, men her gik det ham ikle 
bedre end fwitc Gang, Betten bleo 

»smwklet i for Rasen af ham. Sagen er 

jbleven anmelde til Autoriteteme i Wash- 
iingtatk Jntidlertid sidder Kinefeten og 
luter ude mid-« paa Braen uois om heil- 
,ken Side hast tpr holde ßg ncermest 
til. 

En Streite-I flemme ernlng. 
Tømrernes Streite i Chicago feetter Inan- 

«ge Falk i en flem Foklegcnhed. Den 
sidste Boom ·i Grundejendsiu bevirkede 
at Akkord om Opførelsen as sfleretusinde 
ny Privathusfe blev sluttet, ag ijrerne 
var snue not til at crllaere deres Skrue 
netop paa den Tit-, da Mesirene hat-de 
haardest Brug for dem. Og ingen hav- 
tde vel nagen Anelfe ani, atMestrene vit- 
de yde en faa haardnakket Modstand; 
men nu stiller det sig netop saaledes, at 

-ingen af Parteme vil vige, ag Følgen 
er, at mange es de tusindee Familjer, 
der hat apsagt detes Lejlighed o; slal 
scytte om etPar Eger, bliverzesktvivlelien 
cui-. Udsigteme stillede for dem at de 

stal blioe husoisldr. Jmidlertid gjsr 
Mestrene dekes yderste Flid fer at sam- 
menstrabe iaa mmrge afdeiejfendeSvem 
dessom muligt og saadanne, sont staat u- 

detifar Unionen. 

Streifen SoitchtttændeneiPittg- 
bukgh, Pu., hat nedlagt deres Bestilling 
og Sporvejsfunltiomererne truet med at 

stutte sig til dem og samtidig stillt For- 
langende otn Lonningstillceg.—B-ygme- 
strene i Portland, Ore., har afskediget 
500 Tsmrerr. Aarsagen striver sig fra, 
at en Mester havde givet en udenfde U- 
nionen staaende Tammetsvend Arbeide, 
haarover Union-Mcendene blev saa vrede, 
at de truede med at nedlcgge Arbejdet. 
Saa« mente Mestrene, naardet saa stuldei 
vcere, at det da var bedst, at de selv tog » 

sprste Stridt og derforafskedigede dehelej 
Styklem Naar Murere og andre4 
Haandværlere niedregnes, bliver ikle 

færke end 1500 Mand fat nd af Arbejde 
ved denne Lejlighed. —- Arbejderne i 

Uldfpindetietne iNashau, N. H» hat 
gjokt Sttejke for hsjere thi; 800 Men- 
nester gaar ledige. 

i 
( 

De ariftdkratiftc Spillere i 

Kansas City hat faaet Dommel- Nyland 
i Missourics Krchret paa Halscik Da 
Domnicren for ct StykkeTid siven paa- 
lagde Granbjurycn at holde et vaagent 
ch med Kortspil i de fashionable Kred- 

se og Tæriiiiigskast i Kirkernc, grinede 
man blot ad hinn. Og da han seiiere 
indbefattede i Listen «high life-« blev 

hans Virtdighed til kostelig Morstab for 
den aristokkatiske Auch five club" i 

Kansas City. Dog, Piben fkulde fau 
en anden Lyd. J Torsdags lod Grund- 
juryeu siere aleubbens mest freien-agen- 
de Mehlemmen indstævne til Forhpr, og 
flere af de Selskabsdronninger i hvis I 
Hase Kortspil er blevet drevet som et ynz 
det Tidsforbriv, maatte folge Trop. De 
Damer, der blev underkastet Rettcns 
skmkkelige Jnkvisitivn, er nu mdsclss 
flagne, og er ikke paa det Reue ined out 

de stal hanges cller sendes til Tagiya- 
set; nogle af dem er blevne iaa for- 
strasmte, at de belaver fig paa at fotlade 
Bam. 

Clevelanv os Revaktsr Daim. 
En personlig Krig er udbrudt mellem 

Eersident Cleveland og Sccdaktor 
Dann af New York Sim. J lang Tid 
tog Mr· Cleoeland Danns ondskabsfulde 
Striverier med den hanc egne Ro, men 

san fokleden blev det ham for stin og til 
en Referent udtalte han sig temmelig 
storpt om Redaktsr Dami. Han beleg- 
nede has-. sont ikke bedw end en Lande- 
vejsrøvec vg sotn en walderdomgsoag 
Lsgner og Tyv«. Dem var et meget 
ufeedvonligt Sptog for Mr. Cleoelands 
Tunge og whede tyocligt en meget høj 
Gradnf Forbitrelfe. Ten flagfærdige 
Dam: besvareve suka denne Udtalelfc 
paa fm velkjendte bitve Munde, og pac 
det ubarmhjcrtigste haglede det nu ned 
overElcvelands tykkc Nakke met- fanden- 
ne Kiærnavne fom»Stodder«, ,egennyt- 
tig Krysler«, »u-værdig Ægtefælle« «og 
autTe lignende nscdscttende Tlllægsocd. 
Hvskoidt dette bliver Enden paa migen 
for Eksprcesidentens Del, vil Tiden wisse; 
hvad Dann angeor· vit han ntviolsfomt i 

lang Tid holde sine Mubderbatterier i 

Birksomhed inden han files sin Brcde 
tiltrebsstillet. Tet er ikke just noget 
Qpbyggende Syst, men Redaktøccn can 

gjpre sikker Regt-eilig paa Gut-. Hills 
Billigelse. Dest er dog ikkic pan denne 

Mande, at Dann can vcnte et ».jag.i.· Cle- 
veland ud as Mpestriden fee den nieste 
Præsidentnominetion til Find-ei for chans 
Ven, David Bennett Hill. 

JernhanoiArbeidesSMlslb 
RegjeringensArbejderkotnmissfcer t Wash- 
ängtonharudarbejdeteninteressantzriems 
stilling af Jekntnnearbeideknes Forhcld 
og Lsnningsstandpunkt. Landets Uns- 

Jeknbaneselstaber med bete-Z l.56,-.00 
Mils Jernbanelangde fysfelsastter CZA- 
.9 AL- Perfoner. Kommissæren hak ind- 

hentet otnstcendelige Oplysnlnger sen-Ho 
as disse Kotnpageeier, og grundec her-tm 
sin Rapokt. Hm sindek at M spat- 
holder Godgjorstyedsanstalter og nogke 
escelte beftkider Hospitalsudgifterne 
naac deres Arbejdere konuner til Stude. 
Det er tneget fan, der sparer Scat til 

Stets- og CountxksAnstalter. Tre eller 

site ibidrager til Hjcelpeforeningek og 
adsttlcige holder visse Slags Bestlllings- 
mænd med Foreningslokaler. Seks 
Selskeber angiver at de pensioneter al- 

dtende Tjenestegjøkiende, vg ligelebes de, 
sont hanc faaet varig Legemsbeskadigelser. 
Flere gis-er de Gantle lette Bestillinger, 
og nogle andre udbetaler de bestadigede 
en Pengefnm en Gang for alle. Et 
siprre Antal Kompagniee sprger for en 

Art teknisk Uddannelse i Barkstederne, 
og enkelte her tekniike Skoler for Ar- 

bejderne og i nogle Tilfkelde for dlsfes 
Familier. 

Linsfokholdene faar en meget lebt-in- 
mende Behandling i en Rcekke Tabellen 
Oper 73 pCt. af del samlede Arbeit-er- 
antal erholde en Lin af fra Ol tilsD 
pr. Dag, de er i Arbeit-» men Arbede- 
tiden er san indskrcnket, at 101,905 of 

det sasnlede Arbejdetantal tjener mindre 
end Wen i Rai-et, :i:s,0-.«I tjencr sra 
Blut til 8200 i Aaret og 21,417 sra 
8201 til 8300 i Aar-et 

Ulykker. Da en AsdcjingArbcjde- 
re var i Færd tned at teparere en Tite- 
bro, der sorcr over et dybt Svælg ved 

West Paint, Ky» styrtede deres Stillads 
sannnen, hvorved 4 Mccnd slyngcdes ned 

iDybet og sloges ihjel; flere andre sit 
sinertesnldc Veskadigelser. —- Skonners 
ten »Ethel" er forlist ved Kap Canave- 
ral, Florida, og sent Mond otnkonnnet. 
— En Bissekrannmer sra llnion Mills, 
Jonia, blev overkjjkt as et Tog paa 
Northtvesterit-Baiten; han gik paa Spo- 

«ret og harte ikke at Toget loni bag ved 

ham, — J Speeds Cententfabrik i Sel- 

lersberg, Jnd., giket Sknd for tidiigt 
as og dtaebte tre Ai·bejdere, der alle var 

Familjeforsargete og efterlader Kone og 
Born i tmngende Kann —- En starre 
Jernbaneulykke indti«af i Fredags paa 
Colorado Centtal-Vanen to Mil sra 
Loveland· To Passagekoogne og Post- 
oognen blev kostet asSporet og ud iGl-as- 
ten, og flere Passagercr bleo ilde staat-et 
i Ansigtet, dog ingen dsdeligL 

Den fortc Tewlh En («-2:aarigi 
Olding ved Navn Cuddy boende i De-» 
troit, Mich., der havde gistet sig med et! 
kzosaiatigt Bam, lod sig as Stinsyge fri- 
ste til at niyrde Kosten, og derpaa hang- 
te han sig. —- N. anbetg, enpruniinent 
Morinon i Salt Lake City, begik Sein- 
cnord i Sandags oed at indtage Rotte- 

gist, — Bkadrcne Otis, to honedrige 
Farmete ved Otisville, N. J» blev sor- 
"leden Nat oversaldne as sent Jtidbknds- 
tyoe i der-es Vopel. Nsooerne bandt og 
knebledc den ene as Blvdrrne, inen den 
anden stap fra dein og sit tilkaldt Raha- 
erne, der ilede tsilsog sandt den bundne 
Mand liggende gemske uskadt, inenSlynsg- 
lerne vae flygtet. — J en Kamp mellene 

thsbetiente og meaikanske Hestetyoe otte 

Mil sra El Posa, Teras, blev Forenede 
Stateks Marshal Fukzleman dreht. — 

Postinspektar Bogardug i Rochestet«, N- 

Y., er anhsldt beskyldt for at have tileg- 
net sig Jndholsdet as Pengebrevc. —- 

Jaines Caswell iMoiitpelier, Vermont, 
der siddesr i Tngtilznset, hvortil hatt dom- 
teg sok Brodermerd, blev feel-eben vist 
til den niqrdedes Ente, Brnd og Brud- 
gone staaende hver pna sinSide af Ferng- 
selsgitteeset Marderen apnaaede altsaa 
sin Heu-siegt trods Gitter sg Slaa. 

Eis encfinaende Klub. Wen- 
dell Bann-, Secretær for den seisomme 
Organisation, »Bridgepokt (Connecti- 
cut) snhide ctnb"· har opholdt det as 
Medlemtteme aflagte Laste, nemlig at 

tage sig afdage. 
Denne desyndeklige Fokeningg histo- 

rie er as den dylieste Interesse for Stu- 
denter as den moderne Psochalogi. For 
sit-e Aar siden inodtes secn Bergen-i 
Bridgeport, alle thskere, en Dag, kne- 

dens de alle oek nedslagne, og halvti 
Spag okganiseeede de Selvmordekklub- 
ben. Forliget vak, at et Medlem i det 
Aar sknlde tage ssig asdage, det nieste Aar 
en andeu, indtil alle var dsdr. Forliget 
er hidtil trolig bleoet holdt. Da Rats- 

lmsdet bleo holdt fdstleden Januar, var 

"der knn to Medleimner til at over-viere 

neinlig Preesidenten og Sekretæketu 
Sekretæren foresleg, at Presidenten 
stulde i Aaretg Lebtage Lioet as sig, og 
Præsideuten soreslog det sanune sned 

Heusin til Sekt·etæren. Da der ingen 
bedre Maade var, paa hoilken Sangs- 
maalet kunde asgiaies, blev det bestemt, 
at man sknlde lade Sagen beko, indtil 
et nyt Medlem dleo optaget i Fokenin- 
gen. Et Postdnd i Byen haode ladet 

sig soklyde med, at han snskede at indgaa 
i Foteningen, og Præsidenten og Sekte- 
tieken gjorde sig store Fothaabninger otn 

hom, indtil de en Morgen ersakede, at 

han havde sorkoktet sit Liv uden first at 

lade sig indlemsne iKlnbbem Hon hav- 
de dog en sinnt Silkepakaply, sotn han 
testamenterede til Sekretcren, Wendell 
Baum, og som denne modtog. Ja len- 

gere Baum bar Vorwüan jo nlyl’kcli-I 
gere blev han, og naar hano Vcnner soqi 
tc at nninde ham op, plcicdc han at fige, 
at en Sky hang over hmn og at hanc- 
Dage var kalte. Cadelig folgte han sin( Ejendom, ovcrstrev Pengcne til sin Hu- 
stru, ovcrskkev Paraplyen til en Ven med( 
den Beginring, at den siulde give-J til« 
Prccsidcnten, hvokpaa han overskar sin 
Strube. Pmsidenten er nn de( enesie 
gienlevenbe Medlem, og han bar kun et 
Aar at leve. 

Udlandct. 
— 

A i r ita. —- Nygtet gaar at den fal- 
ske Profet er fotsoimden og at Hungers- 
nad nu holder dens Jndtog iSudan. 

S y da me t i ka. —- Miuisteriet i 

Buenos Aytes, den atgentinste Nepu- 
blik, hat taget dettt Afsked. 

R u s l a n d. — Det leiserlige Pala- 
i Otanienbaum, 20 Mil fta St· Pe- 
tersbotg, et ncdbmndt, og iyo Titan- 
skabet tilhatende Personet einkom- 

F r a n l r i g. —- Ptaesident Catnot, 
det et paa Reise, ankam i Fredags til 
Toulon, hvat han sit en stotartet Mod- 

tagelse og Hyldning. Det begeistrede 
Publikum lpftede ham paa dekesSkul- 

Jdke og satte ham i Triumf sit Prasse- 
totiet. 

Vestindien. —- J Santiago de 

Cuba hetsker et faudt Rædfelgregimente. 
To Raserbaudet hat i den fenete Tid 
hastjet Egnen og udspkt mange despetm 
Bedtifter. Rylig havde de en Ttæfning 
tned Soldaten-ne ag dtcebte tte as disse. 
Trappetne et un eftet dem. 

T y s t l a n d. — »Hamdutger Nach- 
richten« nagtet at den imod Kantslet 

Captivisttevue Artikel var inddlæst af 
Bis-kaut Paa samnie Tid oplyfet dog 
Bladet, at Bismatck ikke agtet have sin 
Fotdiadelfe ined Pressem men at han 
ogsaa vil stille sig til Rigsdagsmand. 
Bladet siger at det er ikke iaaledes at 

fotstaa at Kantsleren et gammel og nd- 

levem mes- hau vil endnu give tilkiende 
sin Mening om Dagenö Spstgsmaai. 

O s t rig. -— Streiten i Silesien gri- 
ber ind i alle Jndufttigrene. Kulmans 

gel berstet og det fetaatsaget megen U- 

kempr. De streitende Atbejdete i Osiran 
hat angrcbet Fabritetne og toinge detes 
Kannstetatet til at nedlcegge Arbejdet. 
J Ftedags fandt et Sammenstad Sted 
melleen Streiketne ag Saldatetne, hvot 
under otte Atbejdere blev saatede. — 

130 Hufe i Landsdyen Neu-Saales neds 
brcendte i Fredags. Jlden, der forma- 
des at viere paasat, opkom i det jsdiske 
Konten 

M e ti c o. — For at opmuntte til 

Jetnbanebygning hat Regjetingen Man- 
ket de private Selstaber, mange af holl- 
te for Stststepatten bestaat af Kapitali- 
ftet ita de Fak. Statet, eundhaandede 
Petigeundetstrtteliet. Negjetingen et 

gaaet saa vidt i denne sin Liberalitet at 

den hat maattet iotlange af nætvætende 

Kongkesfamling Vemyndigelse til at 

giste et ststte Pengelaan for at kunne 

indiri den Giæld, den hat stillet sig i 
til Jetnbanefelstadetne. 

Jt alie n. —- EnAtkitekt i Rom hat 
eftet site Aats Arbejde fuldendt Teg- 
niagetne til det intetkvætdigste Theater, 

jder noge..sinde et projektetet. Det er 

·et Operahus og Pakt i Fotening, saa- 
ledes at de atistoktatiske Eiete af Pri- 
vatloger can med detes Kietetajet lade 

sig bringe ligeind i disse. Den uhyte 
Bygning siulle kunne tumme 50,000. 
Der et 180 Paaklcdningsvastelset for 
Sluefpillete. See-ten et 195 Fod bred 

og 282 Fod lang. Da Rom nu et Fal- 
lit, et det ikke Haab am nogensindc at 

se Bygningen opfstt det, og Atkitetten 

agtet detfpt at ftemlcegge sine Planet 
for den Komite, det staat i Spidsen for 
Vetdensudstillingen i Amerika. Bag- 
ningeng Opfstelse vildc koste ca. 

07000,000. 
Sterbt itan n i e n. — Finantsmi- 

nistet Geschen ftemlagte i Totsdags 
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Amobudqeiici for Undrihuset. As 
sammt fremgimr at quifissisne oversteg 
Oukrslngei meb cll,i;0«, og Jnthgs 
lerne goo et Oversknd pem L:3,n»0,()00. 
Siniirindicegien fi«a2.-Zspii«iiits, Usi.),265, 
viser den iidei glekdelige Optisiektidighed, 
at Forbrugct hat« iilkagei i en start-I 
Grad. J al Fald ei· deiie Tilfieidet med 

Noah Postvcköneis Judicegter oversteg 
Overslaget med Li()0,000, og antægs 
tetne im Telegrafocrsnet var F90,000 
siørre end Regningen. J Aaket 1889 

blev der afbetalt LH,295,000 paa Na- 

iionalgieeldem For det kommende Fi- 
nanisaar betegnede Miiiisieren en Jud- 
ietgi paa c.i.'96,4-06,000, og en Udgift 
af c86,857,000. Som en god An- 

bringelie of Oversludet oilde han few- 
flachen den indiike Brei-Horte biet-neb- 

fat, og at Tolden paa The blev nedsat 
»2 Penee pr. Pund, faa at Bransevinsss 
Ipimpernh der neemcst hae iilvejebrigt 
Overskuddet, kan faa Leiligheb Eil Ei 

feiern-ern Ligeledes vilde han at 

Skaiien pani·bejderboliger, hour Lein 
er under LM om Antei, fiel borifalde. 

Belgicn. —- Stanley ankom tii 

Brüssel i Lørdags Eftci«iuiddags. Weh 

Griendsen var han blcven modtaget ei 
io af Rang Leopolds Mindestens-, be 

bsd ham ai inrde ind i et fierlig for ham 
befiemt Jeeubaneiog, der af Kotigen otz 
Repreesentaniskabei i Briissel var stilltt 
til den bei-sinke Reisendeg Disposiiivm 
Da Toget holdi ved Hovedsiadens Beine- 

gaard biev der preeseuieret Vaaben ai es 

Vaiallioanfantri i det Qjeblik Stank-y- 
iraadie ud paa« Petri-new Eu Hei-— 
strei Folkemeenqde havde famletsck pg- 
saa sin var Trangslen ferne fas et 

Glimt of Gicrsien, at Fall Eiloges oc- 

Pladieme, og Politiet fandi dein-dom- 
digt at foretoge flere Areefialinnet. 
Jmidleriid iraadie Stimley sicmmen usw« 

erv D’Oultremont, M. Jeppeseu, 
Kirnrg Parke og M. Wiiion ind i det; 

iil hnns Naadighed siiiledk JOHN »F bles- 

siraks kjsrt til bei kidrigelige Periode 
Her blev Siqnley bogsiavelig teilt mob- 
iqget med aqbne Arme af Kotigen-, de it 
kalte i Enrum en hel Time og pm Afte- 
nen sfholbtes en Banket til Æee for 
Stanley. J Sindags Aste-s overvnr 

Stanley ei Giæsiebud paa Readhiiset« 
sont Borgmesiek Bulg gav til hans Akt-. 
Honisomhelsi Sinnley oifee sig off entlig 
er han Gjensinnd for stor Hylbest. Et 
fidrt Anteil Telegmmmer, Brette es 
Prefenter modtageg dqgligf ai hasti. 

—- «-«— -»-s 

91 Mulberty St., Baltimore, Mv., 
Den17.Moi, 1887. 

Til Tiber led jeg forfckkdeliqi of Lea- 

bemerk, og prsoede knotige Messer ade- 

Lindeing. Jeg piooede Sc. Jakobs 
Olje og en enkelt Anoendelfe helvrebebe 
mig ganste. Chas. F. Siniih, Politi- 
betient. 

EfterspirgieL 
Jene Haufen Jener, fsdt i Nil-se, 

Lsgumkloser Soga, kom til Amerikti 
1852, hat opholdi sig i Chicago oq Mic- 
wauker. Om nagen kan give mig Ut- 

dettetning om heim, stal jeg godtgilke 
better. 

Ade. H. L. Jener, 
Wollt-Ich, Greeley Co., Nebe. 

Tit- 
Landkiøbere 

Tetsom Te eller nogen af Teres Nas- 
lboer Inster at kxobe Land i en Etat med 

et Inilbt Tempateket og sundt Klima, de 

Iscriv efker not-c Circulærer af opdyrkede 
·« Forme, Ager- og Skovland i det not-bli- 

4Hze Tennessee. Lnskcr Te at gaa til et 

Praitieckand med kokdere Klima, fu 
kjob af vokt Stam- og Stoleland i det 

sydlige Minuefota, for hoilket kun beta- 

Iles 81.:-0 kontant pr· Akte-; Neffen päc 
· lang Tib. 

Agmter nasses-. 
A. Voyfcn G Co» 

im Was-muten Stint- stiuu sc- 
(Ti-os sujldjng,) Ewqu Jll· 


