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MÄRKEl)s-"l«ll)ENl)E. 
Im de vaalidcligsee vq bedste Mutes-. 

tkhicagm d. 16. Juni. 
Hochnarfcdct var i Tag ganske livligt og 

scntpnn Tagen blev dct helt starrt Bise- 
ncnc var uirfsomme, mcn dc lzavde Inn lich 

Held med den-s Taktik. Telegmmmerne var 

Ifnwor as Tyrcnr. Tnlnth kneldte1l)0,000 

Bule til Ilfskibning. St. Lonis og Syd- 
vencnbragteancr den Nyhed, at Kansas- 

Hveden dncr ikfc, og en Del Bestillingck ind- 

løbiamndig. Kadelgtannncr dekimod var 

iløjr. Kontant, sszx Juli, 89z 
Massen varj Opgang nden nogen begribe- 

lig Ilarjag, med mindre det stnlde vix-te 

den Formodnjng, at koldt Vejr var indtrns- 

fnizlcordvestesk Kontant, 34k; Juli, 342. 

Hamen vandt lidt i Ptis fra Aabningen 
til clntningem Kontant og Juli, 275. 

Ltnaha, d. 16. Jnnt. 
Markt-der aabncdctraftigt, og Stude, Tyre 

ognøcr avanseredei Priser. Tilføtslen as 
npervarringc og Prijen steg en 5-6ents. 
Prima Stude, 84.55Co4.7«5, gode do» 1250 

nj11450 Pd, 84.40(ch4.60; almindelige 1000 

t-.111.30Pd., 8::.50(«;3.80. seyen gove, S1.90 
(i;2.65; eksnsa gode, 82..75C23.15. 

ssvincmarkedet var en 5:6,ents bedro, 
grnndet paa at Scrlgcrnc holde decm Kram 

kahpicke Pris. Prisen rangcrede sta 8:3.55 
siz:3.70. Prisen er altsaa en 7—8 Ers. dedre 

end for one Tage fiden. 

Tax1nebrog, d. 17. Juni. 
chdes30016; skæuct Mazs 21skx21z(;.; 

No. 2 Havre JOHN Ets- 

Svm er PLEASE-Ja 
W 11 Cis. Smpk os Cis. 

Handels-Abends 

« 
Spekulation hat ikkc vertet nicht vittsom 

Idesidste one Tage, Inen cezte Forretning 
lZartlaret sig iaa meget bedre. Ten ægte 

errreeniitg er for denne Aatstid etsempelljs 
! LMMIg Og hofft opmunttende er Udsigter- 
M for Fremtiden. J Udfprsel fka New York 
ee der ftet en detydelig Fokmindstelfex Bast- 
dnnafsmnme haki de sidste fjorten Tage 
-Z(Zte·t14p(5t. mindre end i den tilsvarende 
en- 1 Fior. Detimod er Jndførileu lidt stptke 

send i Zejok ved denne Tit-. Tette ellerö min- 

—«dke-gunstige Forhold, tindres ved den ftvre 
Telnremning as Papiwenge til New York, 

ker titskedssnuek alle nxav og gjøt Martedet 
et- 

Byerne i det Jndre as Landet noteter sor- 
pget Gftersporgset paa Penge. J Bestka sti- 

ger Renten, i Chicago og St. Louis ek den 

nndeg ogi Phnadclphia slpv. Pan dennc 
ud as Aas-et ck ve: i swk Grad Heim-figur- 
Uc, de: regieret Markcdet, og Hpstudsigteknc 
St jow bckjendt i detydclig Fremgang. 

Hveden er sanken 15 Cents, HAV- 
renl lfcnt og Majs Z Cent. Fedt og Fslcesk 

Linde-andren og Stjgningen af Si Cent i 

JFe et dlot og dar Spekulation Sntteret 
tt neget s t.5ent. Je Jndustciverdenen er Pri- 
sernes Wienneminitsmærke en Kjendel)oj- 
ere end sidfte Uge, men den taudende Tilde- 
kllgbed fynes at stn lle blive —- ial Fald for 

enxzkd — en lille Nedgang i Notekingerne. 
»xet11prisekne vise mer-e Stadighed end Til- 

fceldet hat vætet i lang Tid. Uldmarkedet er 

Zlkget dove1n. Philadelphia og Chicagv 
Yceddelelfer antyde at Produfcnterne holder 
paa Boten i Hand om en Prisstigning. 
Dem hat tixsyneladende ikte bidraget noget 
ttl at ophjcelpe Peifekne paa Uldvater. Flo- 

Usl Vcevetietne hat iotmindsiet deres Ak- 

bfldsstytte i den senete Tit-. Chikagos Korn- 
nlfsrfel var enorm, men Uldtilfjrslen var 

60th. under sidste Auss. Manufaktnwm 
tehtml-ten et eetgod og Jnddetalingek no- 
genlunde titftedssttllendn 

J n dl a n d e t . 

I Ei Kullag, scksicn Fod tykt, blcv 

opdaget i 5300 Fods Dybdc oed Scotw 
burg, Jud» mens man borcde cster 
Gag. 

Fra Arbeidsmartcm Typu- 
graserncxi nationale Forening holdt sidste 
Uge Aargmgdc i Atlantn, Ga. Der 
blev bevilget PLWO til Stottc sor de 

strejkeude Typegraser i Chattanoga. 
Der blcv gjott Forberedelser til Allwi- 
delsen as cn international Typogras- 
Kdngrcs underVerdensudstillingen i Chi- 
cago. 

Dctsidste Haabfvundet. Mor- 

deren Kemmler i New York, hvis Navn 

er blevct bekjendt as den Grund, at han 
saa oste er bleven onrtalt som den sørffe 
Person, der skal henrettes ved Elektrisi- 
ket, mcn som lige saa oste hat saaet Ub- 

sættelse afDommensFuldbyrdelse, har nu 

set det sidste Haab om en Frist paa Livet 
spinde. Rettcn hat nemlig erklwret, at 

Henrettelse ved Elektticitet ikke er kon- 

stitxxtioxtsstridig, og at Dommen skal 
effekvekes pna dct fastsattc Dato. 

Grcllc Gicnvotdighedet lag- 
gcr ssg i Besen for CensuH-Tage1·ne i 

Milwaukee, Wis. Jscer Polakkerne 
synes at nærc en dodeligSkrcrk sor Man- 

den med den store Bog under Armen, og 

mange af dem aflaaser deres Huse og 

flygter naar de set hom ncerme sig. De 

hat saaet den Tro, at deres Navne bli- 
ver sendt til det gamle Land, hnorsra 
de flygtede for at btioe sri for Milliar- 

tienesten. Tyskerue vil ikke gierne med- 

dele noget omdercs Born, da de har 
Mistanke om, at Hensigtcn er at Sien- 
ncmsore Brunett-Noah 

Eu KiæinpesTommerflaade. 
Lassen-n vil mindes Avifernes Wertmin- 

ger am den nhyre Ton1merflaade, som 
under ct erjr i December, 1887, blev 

adsplittet og forlist i Atlantethavet, øft 
for Maines Kpst. Eier-en, Mr. Leary 
i New York, er nn i Begreb med at vo- 

ve Forsøget paany. Den ny Flaade er 

for en Sikkerheds Skyld inddelt i synen 
Afdelinger, hver 100 Fob lange, 25 

Fod dybe ag 35 Fod brcdc. De hat 
Form som en Cigar og er fammenføjct 
med starke Kjæder, og udgjøk en fatnlct 
Længde af 1,7OU Fed, eller en Indie- 
del engelsk Mil. To Slæbedampereskal 
transportcrc Flaaden fra St. Johns, 
Ner Btnnswick, til New York. chs 
sen vil ventelig kunnendfsres paa trc 

Ugek· 
chret og Hostudstqtetne. 

Vejret hat« i den fotløbnellge været gunz 

stigt for Graden over Stsrstedelen af; 
Nordveftem Hvedens Tilstand iSyd-" 
Dakota og nordlige Nebraska er ndmazw 

ket, og er bleven forbedret i ftor Grad i 

Nord-Dakota af den sidsie Tids rigelige 
Negnfald,, medens denne Sctdart staat 
daarligt ·i den sydlige Del af Staten 

Nebraska. Jowas Meddelelfer gaar ud 

paa, at ask-le Scedartet staar godt, Hoc- 
dearealeter starre, vg Udsigterne er de 

bedste fsk de tre siosteAar. Hoedehasten 
i sydlige Kansas er allerede paabegyndt, 
og Udsigterne er nogenlunde lovcndk. J 
nokdligc Illinois sial Hvedcn ogsaa staa 
godt. J midterste Del af Sxaten er 

denne Sædart yderst daarlig, og cn Tel 

af Arealet blev plojet op i Mai. Min- 

nesotas Hocdeateal er langt starre end i 

Fjor og teg.ier sig godt. Paa enkelte 

Steder er dog Haeden lädt beskadiget ved 

for megen Regu, og Ruft viser sig hist 
og her. 

Lichts-U En Naturgas-Eksplosion 
i en’i Forbindelse med et Vaaningshus i 

Alleghany City, Po., varendc chelder 
havde Daden til Folge for Mes. Klipp, 
en 70-aatig Kvinde, og hendes Dauer- 
datter Lizzir. — Ved en Sandagsstole- 
Picnic i Knorville, Tenn. , blev der ser- 
veret et stokt Kvantum Jsflsde. Alle, 
der nah afdenne Net, blev kort eftek an- 

grebne af voldssmme MavefmærteU og 
seksten Minder og Bat-n heuligge endnu 

en meget kritisk Stilling, og nogle nf 
Dein vil like knnnc lcve. Finden havdc 
)enstaaet to Dage i Ftyscappamtet og 

sptaget Kobbersyre, en skarp Gift- 
Manden der folgte Flodcn,c1 bieven 

rruet incd Vold ogsietgsagei —- (-5t for- 
færdciig Stad, der indtiaf i Toledo, 
Ohio, ved Fcnitiden i Lordags Vierges, 
bragte Falk hurtig paa Benene. Jste- 
vetfor at viere et Jorbsljcelv, sont man i 

sprsie L·jeblik antog, koin man snart paa 
vet che med, at det var en fein Tons 
stor Beholdning af Nitkalyserin i 

Casteline ec- Co.s Fabrik i Findley, der 
var eksplodctct. Fabriken blev ved den 

voldsoninic Konvulsion komplet reduferet 
til Pindcbrarnde og fprebt over et Areai 

af Stprrelse sum en Section Land. Ei 
Hul i Jorden ftort not til at skjule en 

4sEtagcs ForretiiiiigS-Block market nu 

det Sied, hwr Fabriken ftod. Tele- 
grannncr fra flete Punkter i nordvcftlige 
Ohio, meidet at Stødet interkedes paa 
en 40 Mil ftor Strcekning til alle Sider 
og bleo i Alinindelighed tilstrevet et 

Foidskjcelu 
Trust og Ringvcesnet Sue- 

lertrnstrt havde udspredt den Rahel-, at 

Claus Spreckles havde opgivet sin haard- 
nakkede Kainp og flattet sig til Trnstct. 
Sprecklcs bcnægter dette, og sigcr, at 
det var et Kneb for at faa starre Affekt- 
aing for Trnstets Aktien —- Ogiaa 
Paraplyfabritanterne hat« begyndt at 

stikke deres btede Haue-der samtnen og 
truer nied at gjøre det vaadt for Offent- 
iigheden, del-sont den ille sind-r sig i at 

betale Matadotecne enlille Eistraskat. 
De betydeligste Fabriker for Tilvirknin- ; 

gen as denne Vate sindes i New York 
og i Norwalk, Ohio. 

INCLUDING Franl Chrichester 
ö- Co.s Stolcfabrik i Panghkeepfie, N· 

Y. bleo Flainuicrncs Bytte; Eierens 
Tab er 8530,000. — AlgonqnincMeje- 
reet i Elgin, Jll., ncdbrcrndte i Dus- 
dags. — Et stort Savvcerk nied richti- 
rende Tokiehus i Menassha ,Wis., sied- 
bmndte i Lordags, Tab 8100,000. —- 

Lang ec- Walls Leiestald med iværende 
29 Heste, et Privathus, en Lumber 
Yakh, en Smedie, et Mastinoplagshns 
og et Malerværksted lagdes forledeni 
Aste i Topeka, Kansas. -—— En paafat 
Jldebrand Idelagde chndom til en Var- 
di af D:30,000 i Pittsbnrg, Pa., 
Torsdags Morges; der var halu Assw 
rance. 

Verdensuvstillmgen. Mani- 
toba vil ikle være den sidste, der kommer 
til Markeb. Provincialstyrelsen har al- 
lcrcdc strevet til Udftillingsdirektionen, 
og Premicrministcr Greemvay ankom- 
mer til Chicago iJuli for ai faa Sagen 
ordnet. —Udstillingens Praesideut iSel- 
ska med en Deputation frct Byraadet 
bessgte sidste Uge Guveruør Fifer i 

Springfield og anmodede ham out at 

samtnentalde en Eksttasamling af Legis- 
lata-cea. Som bekjeudt sik Chicago Ub- 

stillingcn paa den Betiikgelse, at Vyen 
skulde tiluejebringe 81(-,000,000 sprud- 
giftemeiz Bestridelse. Halvparten deraf 
er nu tegnet ved frivillige Vidrag, men 

det er ogfaa saa meget som der can sam- 
leg pag den Maadc. J Bykassen findes- 
ingen Midlcr, der man brach til den 

Stags Tiztg, og Byens Wald er for 
lasnge siden vokset op tilde Grccndser, 
fom Statens Grundton stiller. Terfor 
er det, at Chicago forlanger, at Legis- 
laturcn skal famles for at vedtage et 

Amendement til Grundloven, der tilla- 

der Chicago at udstede B onds til et 

Belob af 85,000,000. Tesudeu 
bliver det naturligvis nødvendigt at bru- 

ge en af Byens Pakker til Udstillings- 
plads, og fIr dette kan gjares, man der 

fke enFotandting i den nuvcetende Part- 
lov. (Et fenere Telegram meddeler, at 

Gun. Fifer hat sammenkaldt Legislatw 
ken til Ekstramjde den 23de Juli). 

Den spri- Tavle. John Coot 
»Tumm, en berygtet Bandit, deri man- 

; ge Aar her havt sit Tilhold i Cumbek- 
l lanb-Bjergene, Kentucky, er bleven ruht- 

dek af hans Ferner, Will Tut-nein —- To 
meeikanfke chegdrengc i Meere Station, 
Texas-, kom forlcden i Trcrtte over en 

Ko, og encdes om at afgjore Sagen med 

en Duel, der fort-gis paa en egen Man- 
de. De kastedc der-es Lassoer cftck hock- 
andre, og snart lykkedes det den ene at 

faa Rebct omHalfen paa Modstnnderen, 
hvem han da rev af Sadlcn og lod ham 
sterbe pan Jorden indtil hnn knwkkede 

Halsexu — Cn Dreng, der nylig vblcv 
artesteret iNoanoke, Va., for-Jndbtnds- 
tyveri, sagde at han havde lcest one ina- 
danne Bedrifter i TisCents-Noveller, 
hvokfor han sik Lyst til at prøve dct sam- 
me. —- Aug. Wagner, en lebende For- 
retningsmnnd i Wichitn, Kansas, blev 

saa nedstcmt over at have tobt en Reis- 

sag, der drejede sig one flere tusinde 
Dollars, at han greb sin Revolver og 

skjpd sig en Kugle for Panden. — En 

gannnel Kvindc ved Ncivn Mes. Maul- 
ton i Keokuk, Iowa, hiengte sig i Lor- 

dags. — En Jsaliener i Mobile, Ala., 
har llmnnceligt bedrnget en Del af sine 
Landsmwnd ocd at fælge dem Land i 

nordlige Alabama, över hvilket han in- 

gen Giendotnsrct havdc. Dette skece for 
to Aar fide-n, og Folkene yar i den Tid 

opdyrket og fordedret Landct i god Tro; 
ntcn findet nn at deres Skjødcr ikke dner. 
—- Cignthandler Sinnnons i Cedar Ra- 

pids, Janua, er sat under Tiltale for at 

have benyttct Postvasnet i bedrsgerist 
Oiuned Han udscndte Cirknlcerer til 

Cigarhandlende med det Tilbud, at han 
for en Betaling af 85 vilde formlledem, 
hvorledes de stulde undgaa Wholesale- 
Mændenes Profit Naar san Pengene 
kom, sendie Sinunons den Godtroende 
enListe over alle Cigarfabrikanter i Lan- 
det. 

Uveir. En tragtfornsig Sky, der i 

i Onsdags danncde sig i De Witt Co» 
Jud» flog uedovcrden lille By Wapella 
og spkedte Forfasrdelse blandt Befoltninc 
gen, der dog alle ilap nied Livet. Mcn 

Taget blev revct af Stationen, og Me- 

thodistkitken blcu totalt obclagt, ligrfom 
Fortougc, Fence og Udhnfe blev kjørt 
omkting paa en noget nordentlig Munde. 
—- Den værste Regnstorm, Folk iJoliet, 
Jll» har, kjcndt gik over Bycn og neck- 

inejte Onicgn Nat til Sondtth erjret 
bkgyndte med en Bandhosc, der stud- 
stcendigt oversvptnmcdc den nordlige og 

»sydlige Del af Byen. Bcboerne niaatte 

winme i Baade. Uohnse flød onikring 
paa Gebetne-, og Mænd og Drenge sei- 
lede næste Dag onikring paa Flaader og 
i Bande opfiskenchobler og andet Los- 
øre. Pan mange Steder ligger Spor- 
vejene tre Fod under Vand, og den elek- 

trifke Motor hat indstillct dens FærdfeL 
Mange Jentbanebroer i Omegnen er 

vafket nd, og Togtrasiken afbrudt. Et’ 
Anteil Heste og Kreatnrek omkom i Flotm 
men. — Sitten 1857, da Vandet steg og 
overrnmplede iicksten hele Byen Rock- 

ford, i Illinois, hat« tnan ikke kjendt 
Mage til Vandfloin, sont den, der Lor- 

dags Nat hie-nfsgte denne Egn. Den 
anrettede Skadc ansccttes til en hqlv 
million Dollarsk J tre fanifnlde Timer 

styktede Regnen ned i Strom-ne, Him- 
lens Sluscr fyntes at statt vidt nahm« 
og davende Toidcnbtag lpd nd i et Verk. 

J Lobet af koit Tid forvandlede hver 
Gabe sig til en btufcnde Eli-, og Kent- 

og lceith-Tsalene blevtilnmgtige Fleder, 
der bortrcv alt paa dens Vei. Suart 

bcgyndte Vandet at brede sig ud til Si- 
derne, fylbthjælderne, ineg sigindiStue- 
etagerne og pnrredeFolk nd af Sengene. 
Tonnnetsiabler rutchede tned Strpmnten 
i en forfækdelig Fait og blev lig vælvige 
Stsdhannnere slynget inob Broer, der 

veg som Avner for Binden. Mang- 
Folk flygtede fra deres Hase da Vandet 

begyndte at tylde i Kjælderue i den Tro 
at Hufene vilde blive böktsprt afVandet. 
Mange fattige Mennester paa det lavere 

Terrckn harsaa at sige faaet bei-es Hiem 
komplet Idelagt. 

Politik-Ilan. Sen-tot Qnays 
Lyltestjerne synes at me paa Füll-age- 

iog og hans Magt og Jndflydclfc i Se- 
natst i flirrt chndganende. Dei ci« ikke 

iuii de for kort Tid sidcn niod hatt-s Ka- 
valier fremfatte ikadcligc Historici·, dei- 

san tnegct er Aar-sagen til chine For-an- 
oring, nicn dct er met-e hatt-J bydendc, 
encnntglige Optmden binndl Wachslic- 
geri Scnatet, det- hat brngt fleu- af diss- 

sc til at bryde Pagien nich hinn. Dei 
onr jo i Vitleligheden Quan, der vnlgte 
Recd til Speakcr i Hufei, og McPhen 
lon blev Clerk vcd hans Diktat. Men 
der er nn blevcn sagt san tin-get onl, at 

Qnay er den sioise »Don-» i Contaan 
denn-, og dc andre Senntorcr ck lonnncn 
til at betragte hain nteb den Grab af 
Mistw, at hans Gruppe er blcvcn be- 

klagelig lillc. Dctte viste sig pan cn 

injnefaldcnde Munde under Valgct af 
seisgenndninrnm Qiini)g’ Kandibat 
sit blot 13 Stennner Unt- Ncsien et uhcl- 
digi Tal) nd nf de republilanske 47. «- 

J Kansas fee det nogct farblonnnet nd 

for Senaior Jngall«3. Farmernllinnsen 
hnr lange faftholdt, at den ilke vil nn- 

dcrstotte til zor. Stank-H Scnalok neigen 
Mand, soin soger Lin-lieben Jngall«3« 
Venner hatsoksikich at dcite knnbe in- 

genlnndc indbefatte hinn; tin-n i Tot-o- 
dngs vcdtog Fnrnccrallinnscn vcd drns 

Mode i Tnpeka, at den pnn ingcn Maa- 
de til stotte nagen Zugang-Mund for 
Legislaturcik For y crligere at gjsre 
Stillingen bctænkelig for Mr. Jitgaus, 
er der opstaaet en Medbejler til Sena- 

tokvækdighedcn i Jngnllg’ egei Hieni, 
Atchiion. Denne Mund er Henry Eili- 
ston, en af Legislaturens inesi sternen- 
gende Medlenuner. Menge menee at 

Clliston vil blive i Stand til at gjsrei 
Senatorkmnpen strideles vann for MH 
Jttgolls. — Maine-s tepnblilankle Stute-i 
konvention var satnlet iTotsdags og no- 

minerede enfiemmigt Gav. Burleigh til 

Gjenvalg. Den vedtagne Platfonn ek- 

klceker sig for Prohibition, og änbefaler 
Beskyttelse for anietilansk Arbeitse, men 

undgaar fuldstændig at navne noget om 

McKinley-Billen. —(7r-Senator Wil- 
liani S. Mortis i Golcondn, Pope 
County, Illinois, en fretnwgende Re- 
publikaner, har etklceret, at han ikte 

litngrre lau sictte sit Parti pas Grund 
af dets Ziilling i Toldipsrgsmaalet. 
Han pxotesteeede for to Aar sitzen, da 
Nationallonventionen vediog McKinleys 
Trunk-Planke i Platforinen; men han 
blev ovcrtait til ikke atgisre noget Bruis 
da, i det man fik ham til at tw, at det 
ikke var san alvorlig ment med Plat- 
fornien, og at Partiet i Kotigkkdsen pil- 
de indtage et tneke liberalt Standpunkt 
iSngen. Nu, da han findet-, at Par- 
tiet i Kongressen ikke har giort det, nun 

tvertiniod sat McKinley i Spidfen for 
Toldlovgivningen og i Hniet vedtnget 
den af hnin forfnttede Tatiflov, kan han 
ilke langen ftlge det republiknnske Par- 
ti, nien vil inne stenttne med Demokra- 
terne. 

fuvtauvek 
C a n ad a —- Hustrumokdeten Hen- 

! kySmith blw i kadags hangt i Galgen 
kiLsndom Qntatio. 
i Mc ti c o — General Alvarez Cor- 
te;, iom nylig stillede sigi Spidfen for 
et lille Opwr, er bleer paagreben og 
bsmt til at stydeg. 

Span ien. — Kolera er udbrudt 

Proviner Valencia, hvor Epedemien 
allerede hat kmoet fjorten Oste. Mqr 

forutoder, at nogle Soldater, der kow 

fra Afrika, hat medbkagt Smitten. 
Oftkig —- Feltmatstqlk Bauer 

fom er Krigsministek for det fotened 
Monakki. erklærede for-leben under De 
hatten over Armee-Budgettet, at den eu 

ropaiste erd var langt fta sikketz og a 

det var højst nøddendigt for Kejscrdjcn 
met at foretage en betydelig Forsgelf 
afHærstyrkem Udgifterne ved en saq 
dan Forsgelse pilde eitek hans Mening 
kkcoe en Ekstrabedilgniug paq ca. loo, 
000,000 Flpkiaer. 
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"l’tnc Sinn is- tlns luuiiug smuiliuavi 
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ist« Uns Ins txt-sit publiisutiuun in lin- 
ltuuiuli lnugungcs in Asuisriccr. 

't lu- .«i-tesuslus mal Hist-onst esltculutlon which 
ttilss unum- lws attnlnml nimm-g use numerous klein 
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R uslo u d ««- Minebyeiue lisaiesk 
og Newiansk i llralbjcrgcue er blevne 

hieiusogte of sorsckrdelige Jldcbmudh 
Qlcttgasiueme, Jeruocetkcrne, site Stoler 
og ca. l,()00 Paarung-Flusse er gaaet op 
i Lucr. 40 Meuucstce cis otukoiuue, og 
1H,0(m bleo huovilde. —- Tcu ruczsiske 
Throufolger vil brsagc de For- Stater l 

August. 
Frau tr ig. —- Fiaustmaudcn Bur- 

snal gsar Aiurritaucrcu lfdisou Nangeu 
stridig soin Telcfoueus stiudcr. Hatt 
paastaae, at hau ci- Telcfoueus oitkeiige 
Opsiuder og at hau hat auvendt Belust- 
pet tyoe Aar tidligere end baade Edtson 
og Bell. Hoor deune ,,Auveudelse« hat 
snndetSted, er dog vist uok Werden ityk 
Uoidcnhed out. —- Qrputeretkamret oil 
uden Tviol idcuue Uge erklcere slg for 
Konsetveringen as den bewiute Masktns 
halte paa Udftillinggpladsen. Der oili 
det Tilsaslde blive tre Byguiuaer sotuden 
Eisseltaaruet soui Minde out den state 
Udstilliug. —- Pariserblade vil vide, at 

Ministcrict staat i Vogt-ed nied at aner- 

ksrude VinsilicuoSclustæudiglsedsoiuNe- 
public. 

Storbi·itannicu.—— Den irske 
Falkeleder Michael Tunitt lixsgck alon- 

lig sug, og liuus chucr er mcget be- 

knuucde sor haui. —- Deu bckjcudte irske 
frisiudede Redaktar og Folcelcdek, Win. 
O’Bc·iesi, bleo i Ougougg viet til Jed- 
iudeu Sophia Rossaitooicl), Dotter as en 

rig Pariseebautar. —- AuchowLinjens 
Datnpek »Ein of Notue« autoiu iOnZ- 

dagss til Glasgoiv i en sortrablet Stil- 

liug. Skibet havde ladet Iuod et Schel- 
og haode faaet et Hut i den eue Side 

forude, der var tyve Fod taugt og under 

Vanduurrket Vcd straks at lukke Por- 
ten i foi«1·cste Stillenun bleoSkibetseelst 
sra at dmkne. —- DosuproostJohu Onk- 

ly i Manchester ct dad. — Stanke-u op- 

holdt sig i Ousdagö i Eoinbutgh, pg 
blev iuedtoget sont Byeus Ætegscest —- 

Ved Ministerictå Fotlsaudlingauiode fak- 
leden gsokde 30 Loryiuedleuuuer af Pak- 
lamentet sig stridbaee. Te hat erklaket 

sig sont udtraadte as Partiet og under- 

handleei diese T age iued Ministreue l 
den Taufe at slntte sig til den-s Parti. 
Aarsageu til Brudet erUtilsreTglied Ined 

Ministerieig Politik, iuen isasr Fort-alt- 
uiugeu ai Potltioassuet i London.— Det 
hedder, at Portugal hat« nutnget de as 
England og Amerika stillt-he Instigszfov 
ssng used Heusyu til det sub aitikunske 

sitt-nur« i de otrfenligste Punkten 

s Tuskland. — Tei« inn- sniit Gilde 

li ärevagg i det krsietlige Punkt-s uoe oed 

Potsdaui tu Akte cor oeu itui1«««-i«tJti-ou- 
prius, der i die-le Lage disk-«- Miser- 
faniiljeu. —- H strittige soc-di en Ets- 
plosiou Stedi Lanestueu mo Zooudau 
Kt«udtsabkik. zieke Atbejdeie tin til «- 

Skade og Bnguiugetue led stosOoeilasL 
—- Nigsdagens Samliug afituttedes i 

zkedags; for Mehlenuuerue itilte6, nd- 

dtagte de et begeisttet Leoe sok Reises-ein 
— De acnekitansle Nisselstuttere ankoin 

sidste Uge til Bremeu, hvok de inodtoges 
as Deputationek sta fleee tysle Byetx —- 

Socialtsterue asholdt i Lord-ge et oher 
Massemide ude iMoadit, en as Betlinc 
Forli-den Den stoise Foksatulingsdygs 
ning par stopsntd, og Overflodsiusder 
maatte holdes udenfor as de tusiuder, 

sdet itke tunue kuuuues i Solan. Stem- 
,uiugeu var meget opljidset, og Kessekenß 
Ulrbejderpolitit bleo uudertastet en streng 
TKkitiL Ved Blut-ringen bleo der ded- 
staaet en Resolution tilKejsereus Daddel 
Hi Aulcdning as liaug Atdesderreskript. 
Der dleo banden at den Tid er farbi, at 

Tystland lader sin regiere gjennein Ne- 
sikiptet. Folket soelauger uiudskmnket 
Audel i Stykelseu og deuue Fotdring 
san ikte udeu Rai-e neegtes det. —- Re- 
gietingeu hat besalct, at Emin Pashas 

.- Ekspeditiou sorelobig stal holde si u- 

, densok Ugauda, iudtil man sei- hvad e- 

» sultatet as llndethandlingekne med Eng- 
« 

laud bliver. Negiekiugen hat oqsna be- 
k stuttet at oprette et Kolouialraad, hois 

Medleouuee ital viere Mand, som hat 
k udmeerket jeg soiu Opdagelseseejseudr. 
, Mandat fundet, at den stedse tiltagenbe 

Mauode koloniale Sager fordrer en set- 
I stilt Mondighed. —- Nigsdagen hat se- 
« vilget en Gave af e,500,000 Mark M 

Koloniernei Afrika. 
; 
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