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«hicago, d 17 November 
wdcmmkedct hat hcle Ugcn været i siærk 
momhimcd den finansielle Bcvægelse i 

1-ncck. VikokdationeniAktier paafulgi 
us urochationer i chdemarkedet Te- 

ctm Drum faldttz Gent-J med et Vurns. 

1nam,«.«15; December, 93; Maj, 81.00ä. 
lia1i3nmisndct dcltc tsct almindeligeNeder: 
tm« xsmkaqm,1nen inden Aften hav- 

dcxg cnonndct Äsatniszchh og Brich var 

how 1-«ddctg(1mlc. Kontant,49z;Tc- 
b«r,1·«;Ma1,ile 
Jaomuarkcdct holdt ckridt med Majer 
mcgct as sammc Amsag Ten almindeligs 
Jl: ennung nykkcde tidligt 1rijenl Cent. 

main og cccmbc1,«413;«JJiaj,44K 
«nkx TH. Ding sti. Høtfrø 81.20. 

Lnsaha, d. 17. November. 
sixsorselainvckg 800. Gode Stube fav- 
kgbclt paa Tor-yet Te bedre StagsStude 

de, der var paa Mark-eben var aktive, an- 

iaoem Staatens var uforandrede oa 
dckS sløjc. Stube sQ. 50(g)4 )0; Kot 
101x2.15; Lyrc 81.00G1.70;15Stvcker6 og 
vers sl EIN-L .;00 Koier SI-. 
ex blcvtilfsprt 8000 Som. ««.l1125arkedef gab- 

«1«cerkt paa dcsværeSvin, menilp t paa 

Iljngm Priien kangerede mellem 83.00 og 
As-, og defleste solgtes for 8350G385s 
bl- 8:300O:350; Dem-, 83 50(-x395; 
W, stzcsosxcxz 60. Gjennemfuitspkiseih 
vikv heran, vak 83 58 imod 83 65i sidstc 

P 

Tannebrog, d.18. Novmtbek. 
Ivclde 72 (5ts. 
EIN-c 30 MS. 

«7-»I:11 VI W(«k:z.00. 
U II Urs. Smør HEle Its. 

Handels-Tidenve. 

chrrcmingerne sra alle ftørre Handels- 
W godtgiøt, at Paniken iWall Street 
haHoiuet nogcn Rolle i Pengcmarkcdct 
Ums Hm. Dei var blot en lokal For- 
kkklsh lockrksat af interesserede Spekulati- 

JVvstOn har Omsætningen aftagct lidt, 
Pengcmarkedet er iastere med højere Nen- 

Afscktningen paa Uld minder, Lcedek ro- 

US Hltdcr lavere. 
W kk knappe i Philådelphta,og ikke man- 

VEkdipapikek vnvek san-abt. Iuvpakch 
Wem gibt ftørke Jndkjsb, og paa visfe 
Meter er Ptifen bebte. 
thÆ er Venge aktive til 7 pCt., mcn 
Zank paa Landet indfendcr Penge til 

Wgelfh og man market ikke uoget til 
ltghederne paa New Yorker-Vørfe11· 
milfiprfel og Slagterivirksomheden svarer 
W sidsie Ams, og Omsætningen i Tisi- 
FVS Skvtpj er meget stotte. 
heller i nagen af de andre vestlige BIM 
G MSM Handelsfoktykning, dog er 

IS lidt knappeke. J St. Louiö et Renten 
M- vg Handetsvikksomheven stoc. 

tlnnatis chebevake- og Gtoceti-L«mscet- 
« eNestaaenbe enorm. J Tetroit et 

tIfksvirkfomheden tiltaget som Folge af- 
endkssetAreal er btevet tilsaaetmed Vin- 
VFVS i Michigan, 
ulliugen overalt i Syden ersftemdeles 

« J New Otleans ek Pengemarkcdet ak- 

«Vl01nu1bstilspkslen mindre end i Fior- 
xls VI Sukker ifær en siærk Ltlvækst. 
deAtlantcx og Savannah nydcr cn god 
IN Tuflwtnningcn as Vintcrgjæftcnu 
WNU hat« W Liv i Jackfonvillr. 

Ewdforn er funket i Pris, Hvede 5 Geists, 
IJY Us— vg Havre nassen 2 Ets. Tctte 
n« lemd iat faa godt som al Udsptsel 
Mater et stoppet, 

Judlandet. 

Sultekunstneren Sueei form- 
ger for Tiden en Fastefokestilling i New 
York, der stal vare i 45 Døgm J al 
den Tid vil han ikke nyde andet end et 

Par Draaberdaglig af en hetntneligheds- 
fuld Livselexir, hvis Sammenfcetning 
han alene kjender. Han gaar nu paa 
Fastens 14de Dag. Han blivcr nøje 
bevo gtet af Lager. Det er den almin- 

dclige Mcning, at han denne Gang har 
fat sig et større Mual end han kan klare. 

Statt Grubeforetagende. Et 
Grubefortagende er i disse Dage blevet 

tilendebragt i California. Det er intet 

imindre end at lede Feather Nivers Van-! 
lde ien Lcengde af 3000 Yards ind i en ! 

iknnstig Kanal. Drt gamle Flodleje ins-! 
deholder umandelige Koantiteter af rig-! 
holdig Gulderts, og som Folge af Ar-: 
bejdets heldige Udfald, venter Inan at 
kunne ndvinde mindst 810,000,000 i 

Guld, fom man ellets ikke knnne have 
faaet fat i. 

Jldsvaade. Westheimer-Bygnin- 
gen i San Francisco, Cal., bleo Tars- 
dags Nat ndelagt vcd Jldsoaadr. Bygs 
ningen var fnldt med kostbort Mastineri 
ag Konditori og Tobak. — Tabet vil 

maaske andrage til 8200,000. —Fox«ret- 
ningskvarteret i Baston, Ohio, en Lands- 

by paa 1000 ·,Jndbyggere, ncdbrcendte 

til Dels i Torsdags3. Enkelthederne 
savnes. — G. W. Vurnsides Lejestald i 

Siom« Falls S.D. nedbmndte og 25 

Heste indebrcendte. Et Par andre Sta- 
de nedbrwndte og Tabet gik op til 825,- 
000. 

Den sprie Towlh Dr. Gorham 
i Lexington, Ky·, er bleoen myrdet af en 

Neger. Motivet kjendes ikke. Morde- 

ren eftekspges nu af en Bande bevcebnede 

Mænd, der agter at hcenge hain op det 

Ojeblik, de fanget ham. — Christopher 
Copeland hat stjaalct S1200 fra Western 
Union Telegraph Co. iDenver, Colo- 

Fyren er bleven greben i Fitchburg, 
Mass. — Nogle Tramps kastede et 

Southern Pacisic-Tog af Stinnerne og 
drwbte fein Passagerer og saarede Uns- 

farligt 13 andre. -- J Fuldfkab drcebte 
Boyd Giltnore sin Onkel Hugh Stewart 
iAltoona, Pa., ved at slaa hasn paa 
Hovedet med en Bald-Klub- 

Estet 17 Aar. David Pay-te er 

nylig efter 17 Aaks Fravær kommen til- 

bage til Leavemvörth, Kansas, fra Cali- 
fornia, hvor han, skjønt ved sin fnlde 
Forstand, næsten hele denne Tid hnr vir- 

rct indefpærrct i etSindssygcasyL Straks 

efter sin Ankomst til California stodte 
han paa et righoldigt Gt«nbelcje, og var 

paa Vejen til Beistand. En af han«-»- 
Slcegtninge sik ham paa bedragerisl 
Munde erklæret sindssvag og indelukket 

iAsylet, hvorpaa han tog Paynes Gru- 

beejendom i Besiddelse og ndsatte dct 

Rygte, at han var ded. En Bruder nf 

Payne, der bor i Wisconsin, sit tilfæl- 
digvis Bested otn hans Stintan og sit 
bevirket hans Løsladclfe. 

Unsinn llnder Stormen forrige 
Tiesdags omkom tre Fifkere i Jpswichs 
Vngten ved Gloucester, Mass. —- En 

Wand-Cur belasset med Sektionsfolt 

jblev i Onsdags ramt af et Tog ved 

sMillersburY Ky. En Mund blev drcebt 

Zog site haardt kvæstedr. —- To Godstog 
;lsb samtnen ved Elkton, Minn. Tre af 
IPerfonalet fandt deres DIE-inagen 
— Tre Jtalieneee dkcebtes i en Jernba- 
neulykke päa Lackawama-Banen ved 

Buffalo, N. Y. —- Ned en Dynamitekss 
plosion i Stenbrndet veo Linie-, O., btev 

tke Arbejdere revet i Stumper. Ten 
ene Monds Ben hat man endnu ikke 

fanden. Mændene vilde hebe Sprung- 
ftosset, og da det var vygtig hebt, blaste 
dci af. 

sholvsforenln9« afholdt sidsie ttge 
lbeas narlige Nationalforsamling iAt- 

laute-, Ga. Mist Franees Will arb, 

Fokeningens Fortnattdinde, anbefalede i 

sin Jndberetning at Foreningen ved et 

hvert lovligt Middel arbejder itnod Sa- 
loott-Licettse-Sustetnct, tnelt gjpk alt for 
at fretntne Prohibitiots ved Lon, Politik 
og Kvindens Valgrct. Hun aplyste at 
del afsluttede Aar har met-et det tnest 
frugtbringende i hele Organisationens 
Historie. Miss. Willatd fokeslog at 
der i hver Byi Landet, hvor Kot-Desor- 
eningen elsistet·et«, fkulde stiftesett,,Kt-in- 
dekotnmission«, bestanende af Ineinand- 
indernc for de fotskjellige Forettittget. 
Efter hendes Mening vilde dette didtage 
meget til at staffe Enhed til Veje mellent 

hendes stn. Og ttaar Midletne vilde 
tillade det, kttnde der da opspres en Fiel- 
lesbygning, der kundetjene sont Central- 
punkt for de forskjellige silantropiske Ar- 
bejder, og ved den erhvervede Lejeindtægt 
tjene til at fretnnte Sagen ved pekuaiær 
Støtte. 

UMMI Wurme-Beinen hat- den 

nintodstaaelige NapoleonGould nu lagt 
til de tnange Perler i hans Sejet·skrotte. 
Den vilde Bestyrtelse i Pengeverdenen 
sidste Uge gnv den aldrig sovende Jan 
Ganld Leitfale til at opfnappe en over- 

vcjcnde Pntt of llnion Paciftcs Aktiec. 
Nu er Mr. Gottld altsaa faktisk Ejer af 
Union Paeific, og en fredelig Forsiaaelse 
tnelletn dennc on denkt storc Santtidige 
Northern Pacisir, Missouri Paeiftc og 

ChicagoAltnn ist en fot«nagnnendeBi·ghed. 
Es- antnst heldlg Slntnpetrcef for Gonld 
var den Misfotnøjelfe med den nat-errett- 

de Beslyrelfe, sont ltenge hak hetsket 
blandtllnton Pacifics Aktioncerer. Matt 

ntener nentlig, nt den ilnttede Allianfe 
tned Chicngo GROttytvesten var den me- 

Tsentligste Arn-sag til den langtruktte Krig 
i Fragttakiterne. Man vilde have Prie- 
sident Adam-J fjaetsnet, og følte at holl- 
ken sotn helft vzotandking var at fere- 
trække fretn for dct bestaacttde. Ntt faar 
Gottld prøoc sitt Haand paa ny, han hat 
været der far. Det anfes for givet, at 

Sidney Dillon bliver BattensPræsident 
under det Gould’sle Enevcelde. 

Balg-Udgister. JNew YorkStat 
vedtig sidste Leglslatur en inutrig Lon, 
der sorpligter Staten til at besttide alle 

Etnbedskandidaternes Udgifter under 

Valgkatnpen. J disseDage strstnnter 
Regningerne ind. County Cletk Geige- 
risa hat saaledes btngt82000 til Stem- 
mesedler, 83,000 tiangløn til Folk, 
sont skulde udspionere ont Modparten 
btngte Bedi·ageri, 8576.10 til Vorwis- 

fetttetttet, 8420 til Tt«t)kning, Miso til 

Litografer og 8198 til Slrivetløn eller 
ialt 86,548·10. Win. Daniel, en Re- 

publiknner, dct lob for Legislatnttned- 
letn, btngte ialt 8202.26, af hoillen 
844 btttgtes »vcd Modtagelsen etf Gra- 
tulationer fta Venner, og for digies 

Opvnttning tned Cigater og nande For- 
friskttittger.«· Sheriffen spendetede 
86000. En af de staaede Kandidatcr 

foregioer at have beugt-Zweit, det hnlve 
af hvilken Sunt stal viere brngt til at 

,,opssge og foenye gantle Bekjendtsta- 
bet.« 

Allen G. Thurman, den armer- 

dige gatnledetnokcatitke Leder, fyldtei 
Torsdags sit 770e Aar. Den politiste 
Klub i Columan Ohio, der derer den 

gamle Statgmnndg Navn, greb denne 

passende Anledning til at dadre Fid- 
ielsdagsbarnet tned en Bauten Den 
Vanket· var itke et blot og bakt privat 
Anliggettde i alntindelig Forstand, men 

kan godt anses fotn en notabcl Beginnt- 
hed i feer Landetö politiske og sociale 
Historie. De Inange tnsindec Delikt- 
geke vil altid tnindes denne Summen- 
komft. Blattdt Glasterne i den repre- 
sentative Fariatnling faaes Eerftdent 
Clepelqnd, Senatnk Mcdonlth Don 

Tickittsott, Deo-takes nand Bteckknridge, 
General Etvinn, Bilkop Wann-solt Ta- 
ntu Lan-unt o» O«««m. Halm-w Ha 

nd paa Aftenenlsmpident Lentz ndbtagte 
Thuttnans LIan teitte denne sig fta sin 
Plads ag udtalte disfe for Demokratiet 
fsa mindepatdige Ord: »Or. Ptcsident 

og mine Herren Af hele mit Viertel 
takter jeg Eder, ntine Medborgere, for 
denne Oadersbeoisning Mine Benner, Y 

lad mig sige Eder i al Oprigtighed og 
nden mindste Forbehold, at jeg hverken 
er euer nogensinde kan blive Kandidat 
for Einbede. Jeg er af mit Parti ble- 
ven tilstmlkelig erret, og vilderfor hou- 
ken tot-lange eller pnske anden LEre cnd 
vedoarcnde Venstab og Velvilje.« Disse 
Ord flog Forsntnlingen. Den Fnlelse 
at de havde mistet en stark Ven og flag- 
fcrrdig Partifaslle greb Deine-Interne- 
Mr. Thnrnmn kanoiszselig iden højtnod- 
ne Alder skne titbage paa et langt og 

nyttigt Liv, og ingen kan tned Grund 
misnnde ham den Hvile, han nn pan Li- 
vets Aftcn attkaar. 

Ctt Pcuqekrife indtrnf sidste Uge 
iWall Stkeet, N. Y» og straks trnede 

den ined at antage farlige Disnensioner, 
men nu er det verrste da overstaaet. Der 
var et desperat Kapløb tnellem Besidde- 
re af Værdipapirer om at realisere, og 
den Omstændighed at alle paa en Gang 
vilde otnseette deres Papireri kontante 

Penge, som ikke fandtes, var den unn- 
delbare Aatfag til Paniken. sit-publi- 
kanske Ledere siger, atMcKinley-Lovens 
Repndiation var Skyld i Forstrækkelsen, 
og der kan ogsaa vare nogen Sandhed 
deri. Men den egentlige Aatsag er da 

uistnok den, at Landets Handelseentrer 
savne den for et sundt Farretningsltv 
nødvendige Pkngecirkulation. J lang 
Tid hat« Landets state Banker anstrengt 

; sig for at oedligeholde et nogen lunde so- 
lidt Ydre ved Hjcelp af Anvisninger og 
Vekgler i Stedet for kontante Penge. 
Men Penges Stedfortrcedeke er ikke al- 

tid det fannne fom Gjenftanden felv. 81 
kan ved at vendes ti Gange paa en Dag 
betale ti forfkjellige Kreditorer, hver af 
hvein man skylder 81. Mcn hvotdan 

lman end vender og drejer den, iaa kan 

dog den eneDollar ikce betale saa meget 
jSrld fom 85 kan. Derfor Bunde-Pen- 
geknarkedets Vedligeholdelse ved kunsti- 
ge Midler ikke blive andet end tempo- 
mtt, og da Valgresultatet saa kom, var 

det jo ganste naturligt, at den med et 

Partiskifte folgende Usikkerhed vilde med- 
føre den nnndgaaelige Reaktion. Fi- 
nansminister Windom erstem-, at han 
ikke formaat at hjælpe noget paa Stil- 
lingen. Den 19. Juli tilbpd han at 

indløse alle de Bands, fotn den rede 

Pengebeholdning tillod. Siden den Tid 
hat han ndbctalt 816:3,000,000 til 
Bands og Pensionier, og nu er der kun 

89,0(-0,000 titbage i Statgkamtet for- 
uden de 822,000,000, der er deponeret 
i Nationalbankekne. En ftakket Pen- 
gcctrtnlation er hele Ulykken. 

I Totstojö intoni. 

i Allerede for Maaneder siden blev det 

ji Korrespondanfer til tyske Blade paa- 
staaet, at hele tussiske Sogne haode stut- 
tet sig samtnen sdm enragekede Tilham 
gcke of Tolstojs Lake vg nsje levede ef- 
ter deres Forbillede, Gnv Leos Ekfem- 
pel. Senere Ilev dem Nygte bemerkte- 
ret. 

Nu kommer der atter fra Messen 
Wifchnij til Wocodzk i Guoeknementet 
Twer Meddelclfek, fom gjsr det flatt, at 
der eksisteker en, ocn end lille, Tolstoi- 
Koloni, hvis Mehlemmek, baqbe Mcnd 
og Koinder, udeluktende tilhsrek de mest 
oplyste Samfunvsklassen 

Laute, Larerindek, Lager og Syge- 
plejerster, dyrker fom Bsnder Jorden i 
deres Ansigts Sord. Mondene i Bon- 
dekittel, ,,Dametne« paa de bare Ben- 
Den ssrste Mund i beres Midte er den 

Gott«-Hm paa hvis Territorium de hat 
Nov-set fm neb. 

l. Bucht fxiuser migtctnksomt til denn· 

Hin-ersauer Voland, der nu figeg at have 
Wuchs q» ; q Chr-. 

E Note klanks, 
TNankmkr for Sturm-, Panteobligati.one 

og andre Lunge Tohtmenter paa Udfalg 
iqptt wire Panier fom eukelte Cksemplare 
Stiekuews Osficr. 

i 

U dl and ct 

Sydamerika. — Ei Telegratn 
ska Nossarioi Argentina meddeler at 

der under Valget soresaldt satscetdelige 
Stagötnaalz en Suec Person« dlev 

tnprtarsket, og nogle as dein er bede. 
F t« an kk ig —- Kobdersyndikatet er 

Fallit tned over en million Franks Gjæld. 
Aktiehavcrne sank intet. —- Et asskyeligt 
Dobbcltrovtnotd blea sorrige Tirsdags 
Nat soravet i Kuratorens Bolig i Args, 
Departententet du Nord. Jndbrndstyve 
banede slg Bej til Lesligheden, og da Ku- 
ratoren oghans Husholdcrske vilde gisre 
Modstand blev de slaaet ihjel Ined Kal- 
ler. Fatbryderne skal endnu ikke nære 

spaagrednr. —- En Duel fandt sorleden 
Sted ved Moncern tnellem Dersulede 
og Lagnene. Jngen kom til Skade. —- 

Den sranske Bank hat laant Englands 
Bank .t»' 3,000,000 sor S Maancder til 
3 pCt. 

Storbritann ien —Denengclske 
Tarpedo-Krydser ,,Serpent« grund- 
stødtei Onsdags ved den spanske Kyst 
Skidet skulde transportere etDetachetnent 
Soldater til de asrikanske Statianer. 
As de 250 ombordvcerende otnkam alle 
tned Undtagelse as tre. ,,Serpent« var 

ladet ind mad Kysten sor at ssge Tilslngt 
tnod den Statut, der bin-ste. Sagkyn- 
dige und-er sig ikke over, at Skibet ikke 

kunde gjennemleve en Stranding, da 

Skrsget aldeleg ikke soarede tilden Mas- 

se Armament, dct var belemret med. — 

Minearbejderne i ClevelandsDisiriktet 
har besluttet at salge Northumberland- 
ArbejderneöEksempel og sende etMedlem 
as deres Midte tilParlamentet sar at va- 

retage dekes Interessen —- Paa Great 
WestermBanen handte fertige Tirsdags 
en tædsom Jetnbanenlykke ved Tauntan 
Station. Et tungtlægset Gadstog dra- 

sede indi et eksttsa Passagertog sra Pla- 
ntouty, der satte Passagererne sra Syd- 
Asrika, sont netop var ittdkomne med 
Datnpeten Norham Castle. Ti Meinte- 

sker blev dkabte og slere haatdt lenth 

stede. —- Satn Laseren vil mindes, dlev 
den irske Leder Parnell sor et halvtAaks 
Tid siden anklaget as en vig Kapter 
O’Sl)ea sor paa en temmelig aadendar 
Maade at have levet i ntilladeligt Far- 
hold til Mes. O’Shea under Kaptejneng 
Fravær i Tienesten. Nu har Kaptejnen 
bevist stn Anklage i Retten, ag det har 
vakt hele Landanö Farbavselse, at hack- 
ken Paknell eller Mrg. O’Shea gjsr 
Mine til at tnodbevise det mindste as 
Besiyldningekne. 

Mellemamerika. Brodekkrigens 
Fackel bryder paany ud i Stnaarepudli- 
kerne. Denne Gang er det i Hondtu 
ras, den tommelsingeksoktnede Huld-, 
der gridek nd iHavet og danner Skjellet 
mellem den meksikanske Havbugt ag det 

kariddianske Han. Sidft var det lille San 
Salvadok og dets stare SpstetGuatemm 
la der slvges. Som dekjendt soregaar 
Prasidentskistet dernede ikke altid ped 

Balg, men den General, der sorstaar at 

samle am ftg Soldatekne tilftmkkeligttil 
at jage den desiddende Prasident as See- 
det, bliver somostest Ptæsident. Saa- 
ledes var det i San Salvadot: Menens 

dex dlev hemmelighedssuldt snigntyrdet 
og den nuvcerende PkasidentEteta kaate- 
de sig selv til Ptæsident iKrast as Trop- 
pet og Kanonkngler. J Kraft as deng 

sterre Magt hat den ftore Sssiek Gua- 
temala altid anset sig sont selvstkeoen til 
at skride ind ag ordne de smaa Nadoeks 
Familjeanliggendek. Men da Barillos, 
detö Pmsident, sidsk vilde stikke sin Nase 
ind i San Salvadors Affekt-et- og bævde 
det nsorsvatlige i at tillade en saadan 
Opwrsstister satn Ezeta at erodre Prie- 
sidentværdigheden, reiste det litlcs Sal- 
ondak sig istoms delde end man stnldt 
have tiltctnkt Ni, k» Bat-Hing » s nast 

»san« sit Fedt«. Nu er der en susnstfl 

;Geneml Sancuet c Honduraiz, s » uil 
l » 

sage Pmndent Vom-an at Gaume, an 
: Barillas vit agsaa denne Gang optmdq 

sont Rettena Bestyttek, idet han holdet 
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en Troppestyrke ved Grandfen parat til 
at rykke ind ag hjalpe Bogran. Men 

foni rilneligt er fympaihiferer Ezela med 

fln dprsrsflndede Aandsfrande Sanchez, 
og han lurer paa en Leflighed til at flaa 
et Slag for deswe. Begge de velvlllige 
Venner beraabe fig naturligvis paa fin 
Jaer for at opretholde »Nentraliielen«. 
Jmidlertid er Stillingen noget broget i 

Hosidnr·og. Sanchez har fagei Bogran 
nd af Hovcdfiaden og erllaret den i Be- 

lefringstilfiand. Ei tennnelig blodlgt 
Slag fandt Sled far Bogran gav 
todt. 

Tyfkl a« nd. —- Prof. Kochs Tarlng- 
Kur er det siaaende Samtaleemne. 
En Person fka Franlfori, der led af et 

haardnckkket Taringstilfalde, er bleven 

fuldfiandig rask efter Behandlingen ved 
den nyMethodr. De nmnge Tarlngs 

«patienier, der ftadig opholder flg ved 

«Middelhaveia Bred, udvandre nu i Mag- 

fe iil Berlin for at nyde Fordelene ved 
den fornlenllige flire Kur. Mange ame- 

rikaner Lager reife til Berlin foral over- 

varc Kochs Forelasninger den Zode 
Novdr. Som meddelt havde Koch lovet 

atoffenliggjske Hemmeligheden ved Kun- 

sien, men detie Lsfte tillbagekalder han 
— i harrt Fald forelsblg -— idet han 
mener at en Aabenbarelfe af Lylnfens 
Sammenfatning vilde udfatte Falk for 
den Fore, at ndygtige Lager vilde prsve 
paa at fremflille den ag Inaafle derved 

dringe Opdagelfen i Miökredit. Og 
derfor fremkam der heller ikke noget am 

felve Lymfens Sammenfatning i.denAf- 
handling, foln Prof. Koch strev i denne 

Uges Na. af »Deutfche Medinizifche 
Wochenfchrift«, men der öplyfes, at Lyku- 
fenlan erholdes has Dr. Lidberlz, 28 

Lueneburger-Strasfe, Berlin. Lam- 
fen bestaar af en brunagiig gjennemstgs 
iig Basle, og er faaledes fammenfat, at 
det ikke er ndfat for Gjaring. Naar 
det iages i Maven, har dets lagende 
Egenskaber ingen Virining. Dei maa 

anvendes ved Jndfprajininger under Hu- 
den. —- Herr Tabborl, en fretnragens 
de Sacialist, der har fiddet i Fangflet, 
havde farrige Tirsdags udijent Termi- 
nen, og hang Lssladelfe var Anlednins 

gen til en storartet Hyldest fra hans 
Partifallerg Side. Kejfer Wilhelm 
vlfer fremdeleö sit venlige Sindelagaver- 
for Arbejdetne. Forleden aabnede han 
Forhandlingerne i Landmandsraadet 
med den Bemerkt-ring, at hanvilde anbe- 
fale en mere almindelig Anvendelfe af 
Landbrugsmafliner fenn en Betryggelfe 
for Landarbejdernes Helbred. — Jn- 
fluenza griber oin fig i Weitrenderg; 
Stolerne er lnlkede. — Den preusiske 
Rigsdag blev aabnet i Onsdags af Kei- 
feren, der felo oplafie Trontalen i »den 
hvide Sal«. De fadoanlige Forsikrim 
get am fredelige Farhold med Udlun- 
det dlev naturligvis gjenlagne. Jov- 
rigt drejede Talen fig nasten ndelnlken- 
de am Hjemmeanliggendr. Der lag- 
geg et gadt Ord ind for Ardejderlovgm 
ning, og loves at Jndkontftslat-Loven 
flal dlive tagt fresn i denne Samling. 
—- Dr. Windthorst, det katolfke Pariis 
Fsrer i Nigsdagen, er fyg og bang Til- 
ftand er faa alvorlig, at hans Lager ran- 

der ham ai trakle sig illdage fra der po- 
litier Liv. — Jadeoarende Uges faciale 
Begivenhed i Berlin dliver eBryllnp ved 

Hoffen Dei er Kejferens Ssster, den 

engelfke Dronnings Datterdatter, Prin- 
fesfe Viktorie-, der fkal fortnales med 

Prinds Adolf af SchaunrdergsLippe. 
Dei var denne Prinfesfe Viktoria, hvis 
Hierte den gainle Bistnarck rnnfie neo at 

fotbydt Fokblndelfn mellem h 
Alexander af Battenderg. 
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