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tshimgm d. 18. August. 
.«sJ-v-:dcmart«edc( avanscrcde i Tag mcd stor! 

sub-ca .s7.«.1dclgrannncr meddelte om forw! 
get Usskuspmgscl i !«ivcrpool, ligelcdcs bi-! 
ma Trick-Hammer sra Nordveften om dam: ; 

Iig lel ogdaarlig dcvalitet si: til at fokhøch 
Ermi. Marsch shxttede med PLOJH Kon: ! 
nun-. September, PLOHL Maj, 81.10k. ! 

Majfcn avansgrcbe i Tag, til Fels as 
Zmnuathi mcd Poet-en og 111 Dkls Yyrdt alt 

Inder Paa. at der iaat blwcr et solrhgt Un- 
drrfkndttch hvad der tiener ti1 Føde for 

Menaeskcr og Tyr. .Kabelgrammer 0131 dea 
daarligc Jcarcosfejhmt i Island gjordc nt ul 
at opmnntrc Busch Kontaut, 49i; Sep- 
xcnxbcn WIT; Maj, IZKÆZZL 

Vanjen gjarde et pring chthch mrn 

Hmod vclutminktxeu lykkedcs det Mr. Durchm- 
1on at trykkePrjscn vcd storc Zalg. .5(ontam, 
::?.Z.; Zcmkmbctz IRS-: Maj, 40Lm4(s?. 

Bog, «Jio.2, 7061572 
WA, :«co.2,61j. 
»For, Na. 1, 81.38. 

Linaha, d. IR. JkuginsL 
leførsslcn af Fircaturer var i Tag 1900. 

Natiedct aabnede aktin pna de bcbrc Doktor 

Stude. Tyrcog magre Stube 1nvrandrrt. 
Brima Studc, 84.35((«24.70; almindrlige, 
2000ti11150 Ph» 88.50Cr400. Kot-L godc 
sarzmämk ekstm godc, 82435073435 

Der btm mført 6,500 Zvtm Prjicn ait I 

skiz. hpjcre end fidste Uge. jSnncmjnitspri: 
»Du var FAMIL. 

Immewa d. 19. AuqnsL 
Hvede 60 Ets; skrkllet Majs 35f"·i«40: 

Havre sOsijBö Nö. 
Sviu er W.Wch.10. 
FEg 15 Nä. Smør 07chst0615. 
Levendc HonsH 82110 pr. Tusim Komms- 

qullslnger as god Starken-U 81.75(j1) 2.00 pr- 
umn. 

Handels-Tidende. 
; UCWS Historie er i Kokthed denner Indu- 

smekne er mindre vitksomme men saa meget 
mskere gaar det med Spekulationen. Eim- 
nemsnitgpkjseu skjger mit og et for alle Ba- 
rets Vcdkommende V Cents højere end den 

spkesaaende Uge. Horden er stegen HGB-, 
Hat-unst» Majsen var gaaet'1iz Cts. op- 
men er nu nede ved sammt Punkt somsidste 
Mandag. Destigende Priser hat begyndt 
CI vtavirke Udsprslem og Affkidningen at 
Korn og Melstosset er itke paa langt nær saa 
stvt fom ved femme Tiv i Fjpk. 

Bomulden er sanken en Smule, men er 

WMU TM hpj at Transattionerne holde sig 
idet Sma. Kasse er ufokandket og paa de 

lnlliSere Sotter er der swt Cftekipprgsei. 
Llfk It siegen U Erg. Produktionen as Jern 
tttaget denn-eng af, hvnket tilskkives den 

AMÆ at mange of Ovnene erlnkket for 
Rspatationek. Men man vil lægge Meerte 
Ul. at visfe Jetnvækkeri Sydeu, der skulde 
have pptaget Vitksomheden for et Par Maa- 
"·9dkk-siden endnu nole. Priserne vise knn 

Ewm Forandring, men der fottælles at et 

wkteKMpngni i Syden hat begyndt at 

Mftme den paa en noget flot Maadr. Ef- 
Istsptrgslen paa det færdige Produkt er vel 

vedligeholdt. 
Fortetningsomfanget hat endnu itte aim- 

Mvidete at døtnme efter Meddelelserne fka 
despkskjtllige Handelscentten Chicago med- 
Mkh at Tptken hat paa sine Stedek schwie- 
m Hssten i en Grad, der vil gjpre Jndkjpb 
US Vater mindre, men det vil ikke have me- 

gliVitkning paa Afsætningen i del store 
e e· 

Handelskatntetö Jndbetetning viset cn stot 
UWUUS i Tilfpkslen af Korn og Meiekiprm 
WIN- hvorirnod der et en for-get Tilsptsel 
PS alle Sklgs ijdvater. Manufaktuwate- 
Affetningen et betydelig dedre end i Fjor og 
Isldbetalingek var aldkig bedte end i denne 
zw« Nyligindttufne Regnfald hat forde- 
dtet Hssiudsigterne i Wisconsin, og St. 
PW notetet gode Hsstuhsigtkk« 

5tc Aufgang. Danncbrogs Howard Wurm-, Nehmkav Onsdagcn dcn 20dc August, 1890. Nr. :k4. 

Indiens-eh 
Dovsfatd. Miniosmea Nichoiasl 

Lnnigen bade nylig i sit Hjem i Sau 

zuweist-» Cal» ramt of et Hierteflag. 
Hans efterladtc Fortune anflaas til 

810,000,000. 
Ved Vaabenbrsdrcncsuatios 

nale Leitmove i Boston, Mass» 
blev Obettt W. G. Veaky fm Vermont 
valgt til Foreningcns Overhoveb for det 
kommende Aar, og dct blev befluttet at 

holde ten næste nnrlige Lejrforsamling i 

Detroit, Mich. 
Land-is Jndvaancrantal er 

ca. its-, 000 ,000, san vidt man nn kan 

fluttc efter den ni) Folketælling, Dette 
er en Forsgelse af 27 pCt. idct sidste. 
That-. Sammentcrllingen er endnn ikke 

faa langt fkcniskrcdcn, at man kan med- 
dcle de cnkelte Staters FolketaL 

Kaplab mellem Oceandami 
pktc. Forrige Sondcigs follod de tie 

lt·’)ni«tigdampere »Ein) of Rotne«, »An- 
i·ania« og »Arizona« Liverpool saintidigt 
og sknlde prove hvein der sprst Hunde 
tonnnc til Nexv York. ,,City of Name« 
kom forst og naacde New York i Spa- 
dngs efter at have værct 6 Dage, 23 Ti- 
mer og 40 Minntcr paa Reisen. »An- 
rania« indfundt sig 53 Minute-.- seucre 
og ved Solnedgong havde man endnu 
intet set til »Arizona«. Man havdc 
ventet at Kaplvbet vilde blcvet nicre li- 

gcligt imellein de m Skibe og foler sig 
noget stuffet ved Resultate-L 

Jldebkaudc. E. E Geifendorsfs 
Uldspindeii i Jndi anapol is, Ind» er 

nedb1«ændt. Tab s100,00t.t. — EnJld-3- 
naadc i Clinton, N.J., odelagdecnSkm 
tøjgfnbrik og en Tojfabril’. Lehigh Val- 

ley Bancnsz Statiunsbygning bleo med 

stort Befvcrr reddct.-—— Potters smer 
pirfiibrik i Appleton, Wis» ncdbmndtc 
i Lørdags. Tab 3150,000, halvt dek- 
ket ved Asfnrsnse. Brandt-n sattcr 75 
Mænd ud af Arbcjde. —- Ellcve Hufe og 

iButiker nedbm: idte i Søndags i Wenn- 
i,na Jll. Tab MO, 000. —- Dei For- 
biiidelse med Lyon- Bxyggeriet iHarlaIn, 
N. Y» værende Stalde ncdbmndte Nat 
til Søndag foraarsagendc et Tab paa 
8175,000. 45 Hefte indebtændte, Brim- 

j geriet reizt-eins- 

Vivmwerlig Raturomvælts 
Umg. Et Frembrud af underjordifke 
Kræfter, der paa en Gang er frygteligt 
ogimponereude, har indtrusset paa en 

Farm, tre Mil fra Walden, Jnd. Uden 

soregaaende Vatfel indtraf en frygtelig 
Eksplosion, og et 10 Altes siort Land- 
omraade bleo forvandlet til dybe Hu- 
ler og Kloster-. Et Hav af bren- 

dende Naturgas væltede hpjt i Vejret og 

omspændte Tmekne, og presenterede et 

glimrenbe Stur. En Flod lob tidligere 
igjcnnem, men nebenfor er nu dens Leje 
komplet fort, thi alt Vandet løber nu i 

de ophedede Huler og forvandles til 

Skusn og Damp. Fist og Slanger ko- 

ges bogstaveligt i det hebe Band. Hele 
Grundstykket er komplet tuine1«et. 

Beqravelfe i Dslgsmaah Fre- 
detik Dunbar, en Former ved New-urk, 

LJT.J., begravede for-leben Nat sin afdpde 
Huftru paa sin Farm uden at uogen vib- 

ste as det. Manden blev arrestcret og 

overtybet om, at det var en t emmelig 
mistænksom Fremgangsmaade; han sag- 
de til sin Undstyldning, at han var sat- 

!tig, og havde ikle varet i Stand til at 

check-sie Gravsted og Ligktste, men han 
Evilde fotsilre, at Konnt var død en na- 

lturlig Dad. Dette auses af Naboerne 

H for at være fandfynligt nok, da Karten 

Flænge har vatet ydcrst fvagclig. Dai- 

J mod er Historien om Fattigdom mindre 

jpaalidelig, Manden stal nemlig være 

lEjet af 86,000, og Ovtigheden vil fou- 
!tage en streng Undekssgelse. Atnetikqnsk 
Pengegkidskhed driver det saudelig for 
vidt. naar Pengehensyn km for- 
maa Falk til at begrave deres nætmeste 
fdm Kreatur-In Vebkommende hat for- 
tjent en lang Termin i Tugthuiet. 

Den fortk Zahl-. Coyle ogKey- 
sei-, to berygtede Stagsbrødre, kom i 
Klammeri ved en Dans i Old Ripley, ti 
Mil fra Sorre11t6, Jll. De brugte beg- 
ge Knive med det Resultat at Coyle fik 
en halu Sues Knivstik, der vil have Da- 
den til Folge, og Keyser blev tilspjet et 
Snit i den eneLunge, sdm han muligvis 
ikle vil overleve. —- Et Slagsmaal op- 
stod mellem nogle deutsche Arbejdere, 
der befandt slg paa et Jernbanetog ved 
Cincinnati, Ohio, og to af Dcltagerne 
blev dmbt veb Revolverstud. —— Millio- 
nckren Joseph A. Jamcson herngte sig 
forleden i New York. Hans Kone og 
Born var bvrtrejst i Bei-g, og man 

mener at Manch, der var svag af 
Helbred, har følt sig overvældct af En- 
somhcd 

Varnesindets Oprlgtlghevq 
Paa Posihuset 1 Cinvinnatti, O» fundt 
man forleden Dag et Brev Incd splgendc; 
Adresse: »Ti! min kjcrre Moder l Hirn-i 
lcn«. Brevet blev ovkrleoeret til Post-! 
mestcren, der brød det og fandt folgende« 
med en Barnehaand strcvnc Linien 
,,chrre Manna! ch spler mig sau« enc« 

og forladt siden Du gik til Pimleu vg» 
jeg vildc gjeme komme op til Dig. DuJ 
l)ar1osagt, at jeg kan komme op tilD cig 
Fru ljlark cr vcnlig mod mig, men html 
er ikke, som Duvmn Bis bitte Brcotil! 
Vorherrc og bed hmn sen-Je Bad efteri 
mig. Jeg vil iaa gierne op til Dig ij 
Himmelem Tin lille Dorn.« Positur-! 
stcr Riley blev ved Læsningen af Brevet 
dybt grebet og hak foisøgt at sinde den, 
der har flievet det sandsynligvis et stol- 

ikels, forældrelost Vom 

; Umkch To Godgtog stødte sam- 

xmen paa New YorkCentral ved Nailroad 

LMillsT N. Y» og afstedkom en fest-fer- 
fdclig delæggelsr. Smdet var faavold- 
sonn, at begge Lokomotioer blev stodt i 
luttcr Smaastumper og en Sncå Fragt- 
oogne sit samme Behandling. Nogle uf 
Vogneue slyugedes bogstcweli gt ub over 

Telegraftraadene og rcv disfc neb. En 
Fyrbyder og en Lokomotiosprerblev flim- 
ede ihjcl. En Brcmser er forscaact iden 

Grad, at han ikke kan teue. En Mis- 

forstaaelse af Trcenordrene var SIle i 

Ulykkcn.-—- Arbejdech John Breen blev 
i Lørdags overkjert og drwbt paa Jeru- 
banen vedCheyenne, Wyo. —Nogle un- 

ge Mænd fra Dallas, Texas-, var i Lor- 
dags ude paa en Fisketur ved Trinityc 
Flehen, og vilde forspge den mode-tue 

Methode, at ,,dynamitere« Fistcne. Den 
ene af dem, en unngst, kastede enDy- 
natnitpatron i Flehen, menEksplosionen 
var faa voldfom, at den formelig rystede 
Omgivclsetne og Præstect blev sauledes 
lemlæstet at han døde fein Titner seneke. 
— Mr. Boynton og Frank Lawler samt 
demkes lille Sen blev forleben ovekkjørt 
og drcebt af Toget medens de i en Bag- 
gy vilde krybfe Jernbanen ved Webster 
Station, N.Y. — Fike unge Mennester 
—to Herr-er og to Damer — var iSm1- 
bags paa Rotur ude paaCrystalSprings 
Lake ved Sau Francisco, Cal. Et 
Vindstrd kæntrede Banden og alle site 
drnknede. 

Ei vtisttqt Toskoveri blev i 

Sondags for-net of fyo Banditer ved 

Otterville, Mo. Da Missouri Pacific 
Toget Kl. 1 om Morgenen forlod Tip- 
ton, Mo., bemerkede Petsonalet, at to 

Mandspetsoner lustede omkking ved Lo- 
komotioet, men ingen tog siq videke af 
bette. Da Toget var oel i Gang stulde 
Forbpdeten agter ud for at hive Katast- 
der Kjedlen. Plubselig saa hau to blan- 
ke Revoloerltb lige for Naer og han 
bleo nu to maskerede Mænd va’r. Den 
ene sprang ind i Kabybsen og befalede 
Jngenioren til at standseToget oft-Band- 

beholderen i «It,obbots Cut", det sam- 
me Steh, hvor de berygtede RIvete, 
James Brodrene og Younger Brsdrene, 
uvfsrte nogle of des-es dristigstr Vebrip 
ter. Med bet kolde Lob tæt mod vae- 
bet, var der intet ander Valg for be to 

Ofreend blindt at adlydr. Lokomotiv- 
fsreren stanbsede Toset veb det angione 

Sted, og Anfsreken tog ham ined sig tilT 
Erprefsvognem hvor fem andre Rovere 
havde vulgt forskjellige Stillinger ude 
paa PlatformeIL Lokomotivfsreren blev 
kommanderet til at anmode Ermessle 
tjenten otn at aabne Dsren. Den intet 
anende Betjent nabnede Dpren og Hain- 
ine Nu stak to Reverederes Nevolverind 
med det barste »Holt-« Henderne opt« 
De tvang ham til at aabne Jernskabet, i 

hvilket der henlaa ca. 075,000 i Penge 
og Værdigjenstande for 815,000. Den 
ene Rat-er fresutog en Sæk og hele Klot- 
ten blev tagen til Jndtægt. Jtnidlertid 
indfnndt Konduktøren sig, da han var 

bleven nrolig over den nsædvanlige 
Standsning. Men hnn kom ikke længer 
end til Enden af Erpressvognen, der 

mødte hazt den ene Nsoer, sotn okdrede 

ham til at gaa tilbage og passe sit Ar- 
bejde. Kondultøren skyndte sig tilbage 
og i en ophidsct Stenming fortalte han 
Passageterne, hvad der foregik og ma- 

dede dem til at gjennne del-es Værdism 
ger. J en Hast forsvaudt Uhre og Port- 
monnæer i Støvleskafter og Inaba-Siede- 
puder. Men Toget fattes straks i Be- 
ockgelse og da det kort efter anlom til 
Byen Ottei«ville, blev der gjort Allarnt, 
og hurtigt famledes nogle Mcend, dertil 

Hests nn giennemføger Egnen efter Na- 
verne. 

Polilifce Rimsde StateciMiH- 
sisstppis Grundlov bliver revideret aer 
Konvention, sont i denne Tid er sont- 
let i Jackson. Det verscntligste Punkt, 
der onskeis andret, erValglooen, ogsand- 
synligois bliver det anstralsle System 
antaget i en noget inodisiceret Form. —- 

Tonnner Nccd bleo i Onsdags udset 
soni Knndidnt assltepublikancine iJowas 
Udc KongredjdistkikL Konventionen op- 
tmndtc temnielig selvstoendig; den sor- 
domte McKinlcys Bill sont en »Steu- 
dighed iinod »Besten« og erliækede sig for 
frit Solv. Næsten den eneste Garanti, 
man havde sor, atdctvar en republilansk 
Forsamling, var det Bifald, der kon- 

srem, dn Blaines Navn blev navnt ; der 
var ikke den mindste Denionstmtion ved 

Ncevnelsen i«s.tIar1isong Raum —- J.J. 
» Seerley i Bnrlington, Jown, har foaet 

lDencokraternes Nomination sont Kandi- 

tdat til Kongrcssen fra Jonms Iste Di- 

sstrikh — Et Stormode bleo sidste Uge 
sasholdt i Colntnb116, Ohio, as Farmeee 
ska enhver Del as Steuern Hensigtent 
var at frecnstille Farmernes Krav tilj 
Kotigressen og Legielaturen, og man 

»gjorde sig særlig Umage sor, at holde Ve-; 
ioægelsen borte fra Politik. Man blev 
!nemlig enig oni, at det one bedre at gis- 
re sin Jndflydelse gjceldende gjennetn de 

eksistekende Partier end at organiseke et 

særstilt Farnterparti — Den demokra-« 
tiske Valgkoinite t Wyoming hat indbudt 
Nepnblitanerne til en Debat om de po- 
citiske Spekgsmaal, men dibse hat as- 

;slaaet. For-neigt synes Republikanerne 
i Wyomingatværenoget usilee paaSeir. 

« 

— Den republikanske Statskonoention i 

California blevi Onsdags asholdt iSa- 
s cramento. Til Guoernokkandidat vielg- 
tes Henry S. Matkhani. Det var en 

Stalwart-Konvention iOrdets dybeste 
Forsiand. Speeker Need, McKinley, 
Solvlooen, Pensionerne og alt Rub og 
Stab asGodt og Ondt i det republikam 
sie Parti godkjendteckz med et Huren, der 
lod sig horc. — Formel-ne i Kansas sam- 
ledes i Onsdags i Hovedstaden Topeka 
og nominerede J. F.Willetts fra Jesfek- 
son Co. til Guyet-non De udtalte sigi 
Faoor as Soldatetpension, kortere Ak- 

bejdstid, Papirspenges Ligestillelse med 
Gnld og sokdomte Detektiooasnet som 
det benyttes of Korporationerne til Un- 

derkuelse af deees Arbejdete. —- Farina- 
nes Statskonvention i Missouri, der 
sidste Uge asholdtes i Sedalia, vedtog en 

Fallesudtalelse med Henspn til Tolden, 
der harmonerer suldsteendig med den of 
Desnokraterne om samme Sag vedtagne 
Erklaering, nemlig at alle Toldsatser bli- 
ver gradvis formindskede. Ligeledes e- 

nedeg man oin ikke at stette nogen Kan- 

bidot, der ikke stristiigt vilde sorpligte 
sig til ctt arbejde sor den-til sigtende Lotte. 

Streiten tma R. Y. Central- 
Vemen er endnn nosgjott. J Begna- 
detsen kunde ingen blive klog paa, hvnd 
Striben dkejede sig onn, nicn nn sortælltr 
man, at Gen-then var, at Kotnpagniet 
haode asskediget et Antal Manti, sont var 

Mehlennner as Knighto os Lohn-Orde- 
nen. Denne Handling blev natueligvio 
opsattet sont et Slag intod næonte Or- 
den. Knighto os Laborg lokale Fore- 
ning holdt et Mode og ndnceonte Mr. 

Holland, Medlecn as Foreningeno Ho- 
vedbestyrelse til at sorespotge has Vice 
Preestdent Webb idepeto or sor Tiden i 

Entopa) hvad Grnndrn vat- til Asskedii 
gelsen. Men Webb, det« snneo at oære 

en gooProve paa det tnoderne amerikan- 

ste Aristokrati, vistc Holland bort tned 

Hnon og ncegtede ut vcksie ct Ord ntcd 

hom. Den snnnne stoltc Hctrc skol bog 
have betroct andre, at Aarsngen til at 

han asstcbigede Masndcnc var den, at de 

hnode ttnet tned at oiilc ,,tlentnte« statu- 

pngniet nnar den traute Anrotid lot-gnu- 
der, og sor at onst-ge sig ntod slig en Lite- 

betdrwgtighed haode hatt gioet Vcdkonts 
mende Reise-pas. Hnent lnerek nnStyl 
den sor dennc Streite 's Det synes sinkt- 

sor os, at Ausontet lignct ned Kontpansl 
niet, idet dct nasgtede at konsctete ntcd 

Arbeit-erstes chmsscntanL Arbejbetne 
hat« nncegtclig ligescta god en Ret til at 

vælge hoent de onsker til at tale derenZ 
Sag sotnKonipagniet hat til at leje hvil-’ 
ten Sagsprer det bebst synes otn. Kom- 
pagniet handc Not til atasskebige deFotk, 
sont ester dets Mening satte ondt tnclleni 
de vorige Bedenk-, men det satte sig paa 
Uketteno Side ved at nagte at under- 

handte med Mr. Holland. Sande-g var 

en blodig Dag i Streitens Historie. 15 

PintertotuMcend bleo haardt saaret og 5 

Arbejdere liogsarligt sooret. En stor 
Mennesketnasse bestaaende as de Strei- 
tenbe og deres Venner var heie Tagen 
santlet ved Banen og tagttog Togene, 
tnen giorde soworigt intet ondt. Otn 
Estertniddckgen kotn etGodstog tjorende; 
paa Toppen as hoer Vogn stod to steckt 
bevcelntede Pinkettonianere. Joet de 

kjoete sorbi spang de Rislerne over Ho- 
nedet sont snlde Jrlcendere og den ene 

ossyrcde i sin Koadhed et Stud, der min- 

te en litle Dkeng i Hosten. Rasenoe 
sprang Mængden see-n og gteb Styng- 
len, og dersom Bypotitiet ikte resolut 
var steck-et ind, vilde man have gioit 
lort Proces med hont, do man olletede 

hat-de stittet hnm on ved et Tra. Ki. it 

sont der et andet Tog under Bevogtnitth 
Da det naaede Vyen begyndte sleke as 
Pinkertono Mænd at syee pna Meengden 
nden nogen Foranledning. EnKone og 
en Dreng bleo hetved soaeet, og Foltet 
var nu sont-net i en voldsom ophidset 
Stetnning. Det siyldes otene Politietö 
og Akbejbekledeknes bestemte Optmden, 
at Getnytteene lob sig stille titseeM Do 
Fokbitkelsen havde begyndt ot liegge sig 
ankotn der otter et Tog med Pinkeetom 
solt, der ligeledes gav Mangben en Ge- 
oasrsoloe og soorede en Duns. Politi- 
betjent Mann sprang op paa Toget sot 
at atkesteke den siytdige, men bleo over- 

saldt og pryglet as Pinkertonianerne n- 

agtet han var i snld Untsokcn. Winter- 
ton setv giver sine Mund Medhold og 
nndstylder dem ved at sige, at de handle- 
de i Seivsorsoae, da Mangben sotst 
angreb dem med Steue. Dette benag- 
tes imidtertid as Politiet. Det bestygs 
tes at disse Opttin ·vil give Anledning 
.til sornyede Voldsomheder. 
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Udlandet. 

Frau kri g — Er Pmsient Grevy 
et farlig sys. 

J t a l i e n — Gakibaldis Ente staat 
i Begreb med at regte en Lage, Dr. Ga- 
briel Tanfernm 

Ufien — 34 Pers-mer dsdc i Lyk- 
dags af Koleka i Meka og 28 i Jed- 
dah. — Fokfckdelsen blandt be Kristne 
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Tin- Snu n the les-Mich somidincvi 
an paper West of Onmha aml one 

of Uns las gest public-Minn- in tlto 
Daninb lang-ungin America. 

Tlu stumm-o sml sent-Ist rlkculstioa which 
W- pspok tm tust-unt sauan Um numerous seh- 
ålnnvlsn Ums-o- ut Nobkulo. Wyomlns Ins Oele 
nao unke- u s samt-Im- miveskuslns mocUma kos- 
Umss who want to Muk thclk Ins-M ou before th- 
Scomllautsn public-. 
must of sonst-using tat-do known oa splittqu- 

Aådwssn Tlllc STAR. 
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blast-teil as secotO clun immer at the nun-» blos 
Nelir. kann time-. AIinl qtis. Ess- 
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iAnnenien iilinger og de flygte til Per- 
sien i l)iiiidi«edevis. 

S i) d a in e i« i k o —- Tilsianden i den 

argentinske Nepnblik ee endnn lange fra 
at vckre rolig. J Osisdagis blev Er 
BriesideniCelinond Residentø angiebei af 
Ppblen, der truede Ined at ville all-ran- 
de dei. Regieringen her onigivei Hasel 

D 

ined ei Deiachenient Soldatee for deis 

Bestynelfr. 
Storbrita nnien. —- Kardinal 

New-nan, den sinke indflydelsesrige ka- 

iolsle Geistlige er dad. —- John Ruskin 
den anfete engelske Kunfikriilker, der 

lange har meet sog, llgger nn i en ds- 
ende Tilsiqnd. —- Kariosselhssten er al- 
delen flanct feil i Jrlnnd, og folgelig 
bliver der sterik Nod blandt Fatiigfolk. 

Me llema in eri kn. —J Fredagi 
indlpb telegmfisk Meddelelse til Sen 

Saloodor oni at Gunienmlass Tropper 
hat begyndt at items iiidbindes, eig en 

Oplasning af Hin-en Lumdeieeh Sein 
Salvndors Arme indmger endnn en af- 
ocntcnde Holdning. Gen. Eiern erklet- 
rer at hnn vil opiseiholde Sein Salve- 
doio medic i Uolmmei fiiavelsom Landeis 
Ærc hie-innen 

L fikigs U n garn. —- Ovctspsnv 
melscine i Ungarn schonten Mange 
Hnse ei boriikyllede on ei Anteil Men- 

neikei onlinan —— J en Kommentar 
over Kejfcr Wilhelms Beleg i Peters- 
borg eitle-Irre Bladet ,,Fi«cindenblait«, 
at hang Majestcetg Ritglandsrejie er et 

godi Tidens Tegn, der ikle lan nndgaa 
at frennne Fredssagein Deiie vil dlive 

panfnlgi afet Mode need den ssleigsle 
Kriseri Zsilesien og dem vil ligeledes 
blive en god Belmftelse as Indem —- 

En .Lnin«ccleiii«aktai ei· bleven fliiitet mel- 
lem Listisiq og Egypten. 

Tys kla nd —- En Vygning i Cre- 
feld, i den tyile Rhiiipiuviiis, hvori 50 

Personee boede, blæsie oinluld under en 

stark Orkan og ivegmoedc 25 Mennefkek 
under Nuinerne. L« andre blev haakdt 
lvasiede —- Gaidekorpseis fcedvanlige 
Efteraawrsvu fandi i Onsdngs Sieb 
paa Teinpelyofsziklleden i Keilereus O- 
oatelir. —- Kejser Wilhelmg Mode med 
Franz Jofef af Orig er fusifai iil 17. 

Sepibe. og flal finde Sie-d paa Sloiiet 
:)iohnsiock, der iilhmei den eftkigsse Udeni 

tigsniininer, Giev Rahmen Minister 
von Capiioi og Grev Waldessee vil led- 

sage Beisam- 
R u g la n d. —- J Nevfki misiede 8 

Arbeidere Livei ved at Siilladlet ved en 

Eisingen Bygning siykiede samtnen. —- 

Tse·ii iyike Kesser ankoin i Sonnags til 
Revol, hvoi dein bleo modmeiei ni Stor- 

heniig Bindi-ni. Seneie piin Eiter- 

niiddagen antun Reise-ten need Prins 
Hemit og Kanisler von Caprivi til Na- 
rio. Her dlev han Inodtagei af Czsieen 
ved Banegqqtdew De to Kejfeke begav 
sig stinke- iil den Ville, hvor de efier 
Bestemmelsen steil holde dekes Naadflub 

ningeiu Otn Afienen aflagde de et Be- 
leg iPefeesdorg. —- Den eueiiiie Pres- 
fe oiier sig meget venlig mod Wilhelm. 

s Den indes-neuer at hans ftedelige Erkla- 
iringek kommer fka Hieriet og foksilre, 
at Nusland gjacne vil viele samtnen need 
heim. Dog mener de at Wilhelm kunde 
have mete Grund til at viele iWien end 

ii Peiersdorg idet der betone-B, at Rus- 
»land ikke vil godkjende nogen Lssning qf 
,dei bnlgatifke Spørggnmal, der ikle staat 
i Hartnoni med Verlicieurakmtem ihvis 
Overtreedelie Liteig har gjori sigined- 
skyldig. 

Opfwitelfc er fartiq 
hvis Øjnkne W behoocr Bettler 
Vi kan udfinbe om du tiltrwnger dem. 
Full-kommen Tilpasning garnnteres. 

Wilfon Bros» Optikere, 
St. Paul, Nebr. 

Petestfbbcfom 
Unstteo ot Lho Post-(- muI Norm-)- Public) 

udfærviget 1 lovgyldig Form Skjjder, Mott- 
gages, stomraktekx Fuldmagter og alle al- 
mindelsge knotige Papiker. Mitte Fachin- 
deliek med det danske Konsum samt migi 
Stand til buttigt og prompt at stssse Imstet 
paa hauste Fuldmagter. —Dannedrsg, N- 


