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MARKEl)S-Tll)ENI)E 
Im de vaalldellqm sq bedie- Kilvcr. 

Uhicago d. 5. Maj. 
L et var en stor Tag paa Borer for chde.! 

W Time for Clutningen blev der budt 81.00. 
Der vakformelig Panik over Rygterne am 

vedvarcnde T ørke itllorbvesten og strka uden- 

landsk llsterspørgici. Kontant, 972 Co 98; 

Juni, 97 at 9723 Juli, 93j. 
Majicn var usiabig og højcre, grundet paa 

Tore Stenmingen i Markedct, men Sluts 

ningspkjsen var blot i Cis. højerr. Kontant 

Biss; Juni, IM; Juli, 342 O 34Z. 
Havrcn en Vwkdcl højeke og nækvøs. 

Kommst, 255; Juni, 25k; Juli, 25k. 
« 

Omaha, d. 5. Maj· 
Tilsørslen af Kvag hat været 16,961 mod? 

11,971sjdstellge. Markedet aabnede 10 6ts.: 
lavere, men op ad Dacht blev det nogetl 
starkem Njennemsmtsprlsen vat- 83.77 for 
Stube og PL. 2 for Amen 

Tek blcv modtaget i hcle Ugcn 26,757 Ivin ; 
mod 20,660 fertige Uge. nrlsen kaugercch 
jra WW til NOT-, ca. 8 Its-. lavere endi 
torrigc Uge. 

Dannebrog, d. 6. Maj- 
Pvcde 55058 Nä; stckllet Majs 193ssjt320 

Als-J No. 2 Havre 18CD20 Ets. 
Svin et- 823.45(a)3.50. 

sÆg betalcs med 09 tits. Smør llksjclSil 
« ts. 

Handels-Tibende. 

Handels-W Jttdujtki-Udsigter er tydklkgl 
Itok mindre lovendc, gtundet paa Stabe punl 
Hvede og Vomuld samt deusikre Forholdjl 
Ilrbejdcrltedsc Et specielt Telegram ital 
Meinle meddeler at Plantningen af Bom- 

Itld blot viscr 29 pCr. mod 82 pCt. ved denne 

MiFjon Fra 608 Stehn-, hvorfra man 

hart)laport, tlages over ugnnstigt Brit-list 
pg bkttjdelig Stabe fra stærkc Regnfald og 
VFW Folgende Ovcrfvpmmelsen Galvestons 
(jlrødebctet11ittg er ogsaa uedslaaende paa 

Wand af for tnegen Regu, ligesaa er Eiter- 
rztnttxgcktte fra St. Louis. Rygterne om 

cladepaa Horden har øvet sior JIWMVCM 
Eaa Markedct i Chicagm Fca St. Paul- 
DMChU og Milwaukee komtner Meddelelse 
om bedre Udfigterz men en ringe Vinterth 
ke-og«z(onutlds-Hsst vitikke sejte at gjøkc 
llg fplt i al Handel til Eftekaaret. 

Tet er højst bekoligende atArbejdetdemom 
lttattonerne for iaa vtdt ikke hat affødt noget 
Vpldfomt Optkin, vgl siete Byer har Arbeit-s- 
gtoetnes Taste am at undgaa Strid ledet 

Ell suldstændig ellek delviö Eitetgivetthed. 
sog hat disse zorhold itke undladt at ivække 
Ide Pan Lmscktningen af Materialer, navns 

lsg Tpmmer. 

VERMES Wennemsuitstal erl Gent la- 

tkereeudtor otteTage fidem ttods det, at 

Pvedcn tom Folge af Stadcsbcretnlngemc 
k·k Saael 39 NA. op. Udfotslcn af faavel 
DIE-de Iom Melptodukt er fremdeles stor. 
Ukals harikkcbedrct sig noget, oa Havken 
VFMS i MS. Fliele og cht havedes lädt paa 
Fpskulatiom og Ltje sit-g 8 Cis. Bomutv 

IRS 3—16 Cls.; Kasse Iforandret. 

Rätseln er lavkrci Pictsbtlrg, men Drum-t- 

wzguter voller Staaltkinner noteres til 

Mstaleskscllghederne i Klædeshanler er endnu 

Nil L nde, og flere Falitter befrygtes. 

mti trage melder vden scrdvanlige Omiætf 

Musik KPIM og stdvatec og tiltagende Af- 

del 
US l Try Goods, men sle Klebeshatn 

Sk. Lauis noteter timeljg Tistribution, og 

FVFTFMWSFU i notdvestlige Byer ek Nennun- 

lmms UVUQ bog indskraenket den sig mer- 
Ukst tll Koknvatet i Kansas City. 

spxkngematkebcthar i LIbet af llgen faaet et 

matt-tret Udseenbe. Oper hele Nordoesten 

geh 
Wellet over daatlig Jndkassering, li- 

« lNew York, Phiuwetphia pg Roms-. 

Judlandet. 

Jkte et udclt Ondc. Snpcrini 
tendenten for et Sindgfygcafnl i Massa- 
chusetts hat« levciet cn Jndberctning an- 

gaaendc in Grimm. Han beretter, at 

mange af hans Nattern-It sik sinForstand 
igjen, efter at de havde hast ctAngrebaf 
Stutefcbei«en. 

Literært Tyveri endnu lot-- 
list. Fokslaget til en international 

Copy-Right-Lov er slaaet i lHufet med 

, 196 inod 98 Summen Amerikanske 
iForiceggere faar altsaa endnu Lov til at 

optrykke ndenlandske For-sattecm Vatker 

lttods ethvert ,,Eftertryk forbydes·« 
Et amerikantt Ejsseltaarm 

500 Fod hsjere end Pa1«is’, foreslaas op- 
fart til Vetdensudftillingen iChicago af 
de to geniale Hoveder Jngeniør Eiffel og 

l 

Elektriker Edifon. Vi vilde synes ntdet 
amerikaner Falk kunde sinde etinerepas- 
fende Billede paa dets Højljed end en 

IEfterabelfe af fransk Storhedsknnst. 
T ,,Napoleon« Jves, Prinsen af 
Falle amerikanske Finans-Hnmbnggere, 
Yhar nn flnttrt et Forlig Ined sine Kredi- 

;torcr, ifplge hvilket disse faar fein Cents 
paaDollaren af deresTilgodehavende, dg 
Joes stipper nd ai Fængflct. Ssnaa 
Smuler fra Pengekejserncs Bord mod- 

tages med Taknennnelighed af Kredito- 
ret. 

Dsdelige Clgarettcr. Fortedeni 
døde i New York den 16 Aar ganile Sa-: 
inuel Kimball, en ,,Kordi«eng« i St.Ma- 
ryskirken i Brooklyn, i St. Johannes- 

HHofpitalet af en Sygdocn, som han hav- 
Jde paadraget sig ved at røgc Cignretter. 
zDrengen ragte bestandig, og da han blev 

dragt til Hofpitalet, led han af Butter- 
;fot i Benene og af Hiertesvaghed Ho- 
ispitalslcegeknc sagde, at hans Lechne var 

Isaaledes gjennemsyret af Nicotin, »Hier- 
ttet ikke var istand til tilbstlig at udspre 

H sit Arbcjde. 
l Jstjutiefag. Hovedredaktør Jo-I 

Hele Pulitzer af New York World og tre 

taf hans Medarbejdere hat faaet en Sag 
lpaa Halsen for kriminelJnjnrier. Bla- 
cht hat nemlig indeholdt en Naka Ar- 
ltikler, der ftillede Dommer Hiltons Hak- 
Ideklighed i et meget Inat Lys i Fort-ins- 
delse med hans Forvaltning af afdsde 
Millionen Stewarts Dsdsbo, hvorfok 

Idenne Heere hat fundet sig befpjet til at 

toranstalte Redaktøretnes Jndstævning 
for GrandsJuryein 

Strejkeri Chieagen Tømrerne 
er gaaet ind paa at referere Tvistpunkc 
terne til en Mæglingskommission bestan- 
ende af tre Retsdommere, men de gamle 
Meftres kaening er ikke tilat forhandle 
med, og der er ikke god Udsigt for en 

snarlig Overenskomst. Tømrerne satte 
nn deres Lid til de ny Messcm Forening, i 

men det bliver dog et Rederlag for Ani 
bejderne, thi i det Øjeblik, UnionsMæn-·( dene optager Akbejdet for de yngte Me- 

stet, nil de Tonkrete, som holde sig uden- I 
forllnionen, optageAtbejdet has de gamle 
Mestre. 

YellowttonesParken i Rou- 
imia, der bestaak af 200 Kvadratmile 

Land, tig paa alle Naturens afvekslende 
storflaaede Undcte, og tilhører de For. 
Stater, er stadig væijenstand for have- 
syge Korporationers Planet-. Nu nylig 
har et Kompagni foreflaaet at lagge en 

Bane igjennem Distriktet tnod at det af 
Regjeringen faar Eneret i dette Øjetned. 
Sligt vilde viere skjcendigt. Der er in- 

gen kimelig Grund til at tillade Anlag- 
get af en Jernbane igjennetn Verdens 
stsrste Parkomraade, og da langt min- 
dre til at give Enetet paa faadanthivi- 
legitim. 

Stute Starb-and- t Rieme- 
Iota. En Skaobrand rafede iLIrdags 
iWright Connty, Minnesota, og lagde 
bar en Stmkning paa mange Mit-Om- 
kkeds. J Nockfotd Townfhip slugte 
Flanunerne betydelige Messer af Jan-ne- 
tree, Fence, Hi o. f. v. 2,500 Favne 

Bereiche-, der nai« bestemt til Asseiidclse, 
blev opbrændt et Sted ved et Sidespoi«. 
s Sendung rasede Jldcn cndnn og dei· 
var ikke stor Udsigt til at san den under 

Kontrol, thi alt ei· pindtoit og scrnger 
sont Kindl, cndog seer Sivmngsernc 
dmndtc sont Halm. Bnrn Vnssalo var 

i stor Farr, og der var telegrnseret til 
St. Paul og Minneapolis estcr Sprin- 
ter. 

I de kommende Dage. »Er 
Blik ind i det 20. Aarhundrede« var Ti- 
telen part en drantatisk Skildring, sont 
nylig bleo opsort i Lenor Lycenm i New 
York. Scenen sremstillede et Ungkarl- 
hjem i Aaret 1999. Fra VækelsetsVisk 
duer see man syv Broer over Hndsonslos 
den, 50 til 60 Etnger hoje Bygniiiger, 
og i Aetheren svævende Luttslibe. Blandt 
Verelsets Møbler sindes et sonograsisk 
Ur, sra hvilket hoer Time bliver soi·tyndt 
med menneslelig Rost, en højt talendeTe- 
leson, sont bringet de sidste Nyheder fra 
alle Verdens Konter, en »Telcsot«, soin 
ved Hjcelp asElectticiteten bringer Jota- 
grasier, en elektrisk Kaininild, en musi- 
kalsk lTeleson o. s. v. 

Sktiv icketmdeti At man itke 
kan vcere sotsigtig nok med atunderskkive 
selv den mest uskyldig udseende Dom-nä- 
koinst med en ubekjendt, hat« slere Fauste- 
re i RocineCo., Wiss-, nylig leert asdyr- 
kjobt Ersaring. En ,,Agcnt« sor et 

Plovkoinpagni tilbyder dein en Ploo paa 
Prove. Fatnieren underskriver et as A- 

genten udsiedt Modtagelsesbevis og ei- 

glad ved det rate Ploojern. Men en 

Tid ester saar hun sra en Bank Medde- 

lelse om, at der i den beror en »Note« 
sor et storre clIek mindre Beleb. Den 
sorskrcekkede Former inaa indrønmie, at 

Underskristen er ægte, nien hoorledes et- 

den kommen paa Noten? Ganske siinpelt 
saaledes: Plov-Agenten skiev Math- 

gelsesbeviset soc Ploven nied en »Blei- 
stist" og lod derester Fchneren under- 

skrive ined den selosmninc Pen. Men 
denne indeholder to Slogs Blec, der kan 

skiftes ved at trylke paa enstjult Fieber. 
Den ssrste Stegs blegner og sorsoinder 
ester kort Tids Forli-b; ined den var 

Modtagelsesbeviset so( Ploven strevet. 
Den anden, den hvornied Farmeren skreo 
sit Nonn, blev derimod staaende. Agens 
ten hat saa ester den sskste Strist er sor- 
svnndet strevet en »Note« pna det hoide 
Popir. —- Af Stade blivek man flog, 
inen sjelden rig. (,,Folkets Avis«.) 

Eis Bkccndevittssåg. Fot«enede 
Staters Højesteret hor nylig tuldiastet 
en as Jowas Hojestetet stkldet Dom i en 

Brcendeoincssag, der isinTid vaktemegen 
Interesse i ntevnte Stat. Detomtoiste- 
de Punkt var nemlig den Statslov, der 

paabyder Konfiskationas berufende Drit- 

ke, der indsøres i Staten. For. Sta- 
tets Hojesteret har nu assagt den Kjen- 
delse at en ssadan Lov stunk iStrid med 

Forsntningen, sokdi den grider ind i 

Mellemstatshandelen. Reiten havdek, 
at Var-en ikke kan besloglægges, saalcenge 
den ikke er gaaet ooer i anpoktprenä 
Ese; ssrst da salder den under Stateno 
Loobestemmelsek. Dei var imidleetid 
blot sets as de ni Hsjesteretsdommere, 
der var inde sor denne sor Spiritustm- 
sikens gnnstige Foktolkning. De tre, der 

stemte icnod, var Dommekne Gran, Har- 
lan og Bretver. De grundede deres 

Modstand pna den Ansiuelse, at enhoek 
Stat hat suld Ret til at beskytte dens 

Borgere mod Onder, der nedbryder Mo- 
ral og beskadiger Folk sysisk og inornlsk. 
Saadanne Love er ikke rettede mod Mel- 
lemstatshandelen, og har intet Forhold 
til Transpotten as Baker ska en Stett til 
en anden, nien vedrtre udelukkende betu- 
sende Dritte indensor Statens Gestad- 
set. hvis en Stats Looe steil gjsres 
magteslsse over sor Drikkevareiz der sk- 
reg ind skq andre Stater, er vedkommen- 
de Stots Lovbestyttelse dermed hat-et, og 
Fell kan under Paabernabelse as Mel- 
lemstatsloven uhindeet indssre og steige 
Spiritus uden License og til Trods sot 
Statens Looe og Autoriteter. 

En fredclig Denionstration 
Statt Gadeoptog i Chicago. 

Den sorste Mai blev da oversianeti 
Chieago saa vel sotn andre Siedet og 
med den Inange stygtsonnne Menneskcrs 
Bekynitinger. Lykkeliguis blev dered 
merke Anelser am Bald og Blodondgy- 
delse ikke bekrcesket. Arbesdernei etAm 
tal as ea. 30,000 holdt en sinnt Impro- 
cession gjenneni nogle as Gaderne nd til 

LakeFront, hvor et Massenwdeendte De- 
nionsttationen. Derester gikhvertil sit, 
alle i glad Stenming, og naak undtages 
enkelte Nævekampe mellem dtukne Per- 
soner gik alii skjonnesie og sredeligste Or- 
den. 

Over heleByenhvilededen ellers van- 

te Travlhed. Butikerne var lukkede og 
de sieste starre Vierksteder og Etat-liesse- 
menter havde lukket Astenen ser. Det 
var en Verdenshøjtidsdag for Arbejderne, 
og alle sorenede sig i dens Fejring. 

Demonstrationen til Fordel sor Otte- 
Timers-Planen maa indrammes at være 

en Sucees, saa vidt en Deinonstraiion 
kan rakke. Foruden de :30,000, der mar- 

scherede iGeledderne var der mindst 50,- 
000 hardede Arbejdets Ssnncr i Reekker 

langs Marschruten, sotn need Ord og op- 
mnntrende Gebærder lagde sor Dagen 
der-es Sytnpathi ined Vevægeisen. Alle 

Demonstrationens Enkeltheder blev nd- 
sørt ester Planen, med Undiagelse as 
Stock Yardens Besætning; tnan havde 
gjort Regning paa 10,000 Arbejdere sra 
den Kant, nien der kont blat 2,000. 
Tpcnrekne i et Antal as 0,000 gik iSpids 
sen for Beveegeisen, derester sulgte :z,000 
Murere, saa Typograferne, Metalarbej- 
dere og Forniere. Cfier disse snlgte 
Snedkekne, Karethmagerne, Cigaknw 
gerne, Kiedelsmedene og Sadelmagerne. 
Et interessant Trak vcd Detnonstratim 
nen var de inangsoldige Fanet og Jud- 
skrisier, der steuer-. Der saas Valgsprogs 
sont folgende: »Arbitration er vor Mot- 

to, ned used Monopolet«, ,,Jngen Tem- 
rere, ingen Hnse«, ,,Otte Tinier ag Ar- 
bitration er en retsærdig Fordking«, 
,,Bø1·nearbejde bar ikke viere tilsiede i 

Fairiken, tnen blot paa Stolebeenken.« 
Ude paa Lake Froni lod Order til 

Magferne sra de sorskjellige Talerstole. 
J Lonisville, Ky» var der ca. 7,000 

Deitagere i Majdag-Demonstraiianen. 
Ogsaa her iab alt ordentligt og skedeligt 
as. Prcesident Gompers for Arbejder- 
Faderationen var her tilstede og talte til 

Farsamlingen udc iLincoin Part. Jen 
Samtale med en Bladcziceserent sagde 
Gen-pers, at det er ORDNUNG-Syste- 
met, Arbejderne nn kjæmpe soc at gsen- 
items-re. Ved Konventionen i St.Lou- 
igi 1888 blev det vediagct at slaa det 

store Slag i 1890, ligesaa enedes ncan 

herein issor paa Arbejder-Konserentsen i 

Paris. Ester Overenskomst skulde De- 
monferationen soregaa saintidig over hele 
den akbejdende Verden: Amerika, Eng- 
land, Tyskland, Frankrig, Lstrig, Rus- 
land og andre Lande. Otte Timee er 

Lesenet og det skal satteö igsennem oin 

det saa sordrer ti Aars uasbrndt Kanip 
og Agitation. 

Majdagen fik ingen starre Betydninq 
i Pittsbnrg, Penn. tZOOBlikkenslagere 
gjoede Streife sor 25 Cis. hajere Dag- 
lan, og de fleste Mestre er allekede gaaet 
ind paa Forlangendet. Dei var det hele 
Rate der. 

J St. Lands, Ma., blev en starre del- 

lykket og meget ordentlig Gadeparade as- 
haldt. Mange tusindet as Deltagerne 
bar en Brosche, der havde Form som 
Tallet s. Ester Gadehtjtideligheden 
var der Fest i Schneidets Hove og sor- 
skjellige Forlysielseslokaler i Byen. 

Ca. 2,000 Tsmrere i Boston steejkede 
sor otte Diener- Mesirene etklkkek ikke 
at ville vige, og Udsigterne pege paa en 

haardnakket Sttid. 

JPhiladelphia,Penn., erkleerede Tim- 
rerne Streite med Fordting paa en Ni- 
Timees-Dag og 35 Ets. iTimen. Nogle 

af Mestrcne er alle-rede gaan ind paa 
ForlangendeL 

Milwankee, New Bark, San Fran- 
cioco, St. Paul, Misttteapolis, Denkun- 
og Cincinnati var fri for oidere Ventr- 

gelse i Arbejdcrforhold den farstc Maj. 

J E n r o p a. 

J de sieste af Vestenropao starre Stec- 
der fandt Arbejderdetnonstrationer Sted 
i Tot-sbags. Pan en Undtagelfe nær 

gik dct allevegne fredeligt til. Det var 

iPesth, hoor Arbejdernes Deiner-stra- 
tion blev befudlet Ined Blodsudgydelsr. 
Ophidsct af Agitatorer lod Arbejderne 
sig forlede til et voldfontt Gadeoplpb, 
sont Politiet stod tnagteslost over for. 
Nesnltatct bleo atSoldaternentaatte til- 
kaldes, og under det Bajonetangreb, 
der paafnlgte, blev mange af Akbejderne 
saarede. 

Intod Forventning blev der ingen De- 
Inonstration i Berlin. Osn det nn var 

Akbejderherrernes Trudsel om Afsked el- 
ler Ligegyldighed for Sagen, ter motis 
oerede Forsammelsen, oides ikke, nok er 

det, at alle starre Etabliofcmentcr var i 

Gang sont fædoauligt. Dekimod hav- 
de nogle mindre Famil-unter givet deres 

Falk en Fridag. Alting gik sin vante 

Gang ooer hele Riget cned Undtagelfeaf 
et Par Sntaastrejker i Halle og Leip- 
zug- 

Store Forsatnlinger saas hele Dagen 
i Paris, og god Orden optetholdteg ind- 
til sent paa Aftenen, da set kom til flere 
Sammenstjd mellent Arbejdere og Politi. 
Henved 500 of de sprsineeonte blev arte- 

sterede, og ca. 30 faakede. Ude i Pro- 
vinsdyekne var alt toligt. 

J London havde man ventet en stor 
Detnonstration, nten blot nogle faa hun- 
drede Akbejdere lotn frem. Henoed 500 

optskstsindede Mund sasnlede sig nede oed 

Themseuz men Politiet i et Antal af et 

Par tusind holdt dem iAoe. 

J Wien havde man oentet sig Spek- 
takler nd af Majdag-Demonstrationen, 
men der var ingensomhelft Uokden. Ude 
tProvinferne gkiber Strejcebeoægelsen 
form om sig. Antallet af de stkejkende 
Arbcjdere i Ostrigsllngatn ansættes til 

1,000,000. 
En Mangde Streiter bleo etkleeret 

paa forscjcllkge Stederi Spanien, men 

der fortfaldt ingen Voldfocicheder. 
J Barcelona paraderede :;0,000 Arbei- 
dere. 

Soeialisterne i stbenhoon holdt ct be- 

geistert Mode, oed hvilket midst 20,(.)00 
var tilstede. De erklæiede sig for en nor- 

mal Arbejdsdag. 

Udlandet. 

Fta n kri g — 40 Mand, fom diev 

arresterede for Gadeoptsjer Ioede under 

Arbejderdemonstkqtionen, er dsmte til 

Fængseisstkaf, der varieker fra 8 Dage 
til Z Mannedek. 

T y i k la n d. -- Kejseren aabnede 

Nigsdagen i Guar. —- Ved et Gilde, 
sont Kejseren nylig gjorde for Sims- 
raadet, spurgte hans Majestæt en af 
stksterne hvad denne syntes ocn Speic- 
iiftloven. Og da der hettil blev sparet 
at det var en Lon, der satte ondt Blod 
blandt Arbejderne og vakte Sympathi 
for Socialifterne blandt den vorige Be- 
folkning, udbrsd Kejferentil alles For- 
undking: »Du er netop min Mening.« 

Storbritannien. —De tke A- 

merikanere, der pksvede paa at plyndre 
en Bänkbetjent i London, er her bleven 

idsmt 18 Mauneders Strassearbejde. 
—- qulen afGlaSgow er ded. — Strei- 
ken paa den irste Jernbane er endt. —- 

EminsKomiteen gav forleden en Recep- 
tion til Ære for Sanley. Prinfen af 
Wales pkasidetede, og siere af Konse- 
husets Medlemmer taltes blandt Gitt- 
sterne. 

O ftrig. — Undek de fidste Arbei- 
deruroligheder i Szasfnbanyq, Ungarn, 
stde en Gendatm den ene af Urostifters 
ne. Denneg Kammerater blev her-wer 
san opbkagte at de vilde lynche Gendm 
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lmnisls lnngungisin Anna-ira. 
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Incn, nie-n hnn ihm incd en forsmdclig 
Dmgt Progl, of hoio Folger hast icnes 
re er ded. — Un Nencrnlstreike er i 
merksot i Wie-n, Pum, Pefih ogTenIeN 
vor. 1500 Wage-re i Pesth hat« ncdlagt 
Arbeitsd- 

Notds oq Sud-Dukaten 
—- Csn ejendonnnclig Fest bleo Dus- 

dags Aftes og folgende Dag seit-et i 
Deadwood. Det var nemlig Sacooners 
nes sidste Dog, og Prohibitioncns Ind- 
tog bleo hstideligholdt paa en for enMi- 
neby betegnende Munde. Øl og Bran- 
devin flsd i Stumm-, og selv nagte as 
dem, sont ellets ikke pleier at dritte, 
tog til sig of den for-betone Vate. 

Posthnfeti Goddard, Sully County, 
er blevet nedlagt. 

— New Jerusalem er Navnct paa en 

nys paabegyndt By, der ligger i Syd- 
Dak. ved WyotningsGrcrndsem 

— Øbelcrggende Preeriebrande hoc 
heer SinnRefervationem En Kot-g- 
ejer Inistedc 50 Sinn Kvæg iFlennmerne 
og havde nan- tilsat sit egct Lio ogiam 
Nogle Indien«-re er ern-steter foIn miss- 
tænkie for at have paasat Branden. 

SpekicEfocijtJesek dstVcstm 
Oregons Demoquti hoc op- 

stillet R. A. Mille-r fra Jackfonoiae til 
Kongresinond og Solvestek Pennoyer 
(nuoærende Guoetnsy til Gjenvolg. 
Plotfokmen udtalek sig iFavIr af Otte- 
Tissieks-Syfieiiiet, det ansiealste Balg- 
iystem og fri Monming of Solv. 

Ei brutalt Morb. Mrs. Ka- 
te Buttecfield, en Hugmriindei Den- 
oek, Colo. er fanden liggende mordeti 
sit Varelsr. Hun havbe blot to Leim, 
og da diese kom hjem om Aftcnen, fandt 
de Deren after-seh sg begav sig hen paa 
et Hotel for at tiibcinge Neuen. Nek- 
fte Dog blev Dsren sprungen of Politi. 
et, og der lau Ejerinden paa Guloet 
skjcendet, Hat-et over ooek Hooedet og 
koait. Der er ikke mindste Ser of 
Gjærningcmundem 

Californias Donat-»gut« 
Moder Chronik-le- i Son, Fcanciöco 
mener in Korsshoftcnoil blioe lidt mindre 
endi Fjokz Men til Gjengæld rr der en 

enorm zorngelie i det tned zrngc deplom 
teoe Arn-L 0,uou,000 no Binstokte er 

plus-m i »Zung og en million Appel- 
fintmu bleo i Lober of sidste Aar plan- 

ltet i Lov Asiqelcs County· 

Jndbydclfe! 
Da jeg som fædvimlig agtcr at ofholde 

FemtesJunisFeft i min Port i Tanne- 
bwg, invbyder jeg hervcd enhvek fks 
fjern og nor, iom tunde Inite at holde 
Foredmg over etellek endet Eunoe-, lige- 
meget hvilke Anskstelier Monden hat« da 

jeg antoger at der er altid noget beta- 
kende at drage af samme. 

Kun var det snskeligt okn Personligs 
heder Bunde holdes uden for paa sqqdan 
en Dag. Forsvrigt vil der blive serget 
for at enhver uiokhindret tun komme 

fmn med sin Mening. De Erede Tale- 
re ellet iFokcdragsholdue, sont onst-r at 

bidrage nogct til Festen, bedes at lade 

mig det vide i en mes· Frenktid. Det 
kuude maaske lmuc Junregie eller viere 

til zotdcl for cn elle-· anden at gjsre en 

Tur tit Donneme da der til oen Tid 
vil paobegyudeSBoringen efter de stjucte 
Mineralirn 

J Haab am en god Tilslutniug kegnek, 
Mkd Agtelse, 

M. C. Ihreran 
(Centml Bat-U 

Seid-L 
Un Person« som hat væket dsv i 23 Aar 

og hvis Dpvhed saavel fom Sufenfor Ore- 
ne blev tuteket ved et icedeles enkeltMiddel, 
endet paa Foklatcgenve Besttivelfe over 
amme til en versom Ins-erbet. Man en- 

veade sig til » H. Nickotfom 177 M - 

gsll St» New York. 


