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Ugeblad for Nyhed samt politifk 

og fvikelig Opiyizning. 

Udlmmmpr hwr Uns-lag Morgen 
I 

Damm-rog- Revrastm 
—- 

PBTER bJBBlcSON, UDGlVER 

Abonnements-Viikaar: 
1 Aar i de For. Stater og Gemach .82.i)0 
0 Maaneder ....................... 1.0(I 

Z Maaneder ....................... 0.60 

1 Aar til Damnark og hvilketsomhclft Sted 

i Udlandet ..................... 82.50 

II- Vetalingen eriægges forikitdsois. 

Ver-So tm- heist somit-s i "llcxtstekod" Uras- 

"Postst Money onus-» elick "1’osW NOWX Ipo- 
ul Nov-W et set billigsts Miitiol lot Denke-one- 
clslsek sg takilrommcvt Itkkerk Oehyk lnm c cic. 

Fuibsictndiq Uhtessc 
Ottern-m 

Dann-du« Nebraska- 

Lposish vix JERNWHW 
—« Danxxlzrog p- 

Inion Mist Tarni-sum 
Woge-no sfqaak tka Dann obre-; : 

ost: Gott-— og Passagettog. LLO Ektkm 

Vest « « 7.10 

—4 st. Paulus-— 
M kreist Junius. 

Togene afgaak fka St« Pau : 

Tit DANNIVROC ZOILLUS og LOUP OTT- 

No. 87 Goch- og kssssgektog two Akt-en 

Tll GUAND lsLAND: 
No·86 Godssos Passagdrtog. LDO litt-s- 

Tit PAGA 800T1A. NORTU LOVP 08 ORD- 

No. sd Gods og Fuss-genos. 8.0b Form. 

II- Aile Tog weilt-user Psasbgeker. 

saliuxtoa I Its-arti Zins Tarni-am 
Woge-no akgaar kra St« Paul: 

Ost: Petsoawg. 9.33 Forum Gott-Log, 2.50 Mem- 

Vest: —- 5.21 Mut-J ——-— 12.4d — 

M Alle Tog malt-get Passageker. 

«spMARKEDsF1-1DENDLT 
Im de vaalidelism os beim Silber- 

Chicago, d. 12. Januar. 
J Hveden var ikke meget nyt, selo am der 

bavde været vildc det intetnytte, thi hele Jn- 
teresfen brejede sig om den forventede mau- 

nedlige officielle Statistik fra Washington. 
Den ventedcs Kl. 4, men kam bog ikke. Al- 

voriige Rygter om Tprke i sydlige Illinois 
Xplliderede med Forsikringer om et gobt Sue- 

dække over Jowa, Missouri, Nebraska og 

Kansas. Kontant, ÆM ; Maj, Nieka 
Juli, 98. 

Paa Maismarkedet raubede et uhyggeligt 
Stille. J fidsie Uge androg Majsudfprslen 
fra atlantiske Havne til 480,000 Bufh. Kon- 

tant, Wi; Mai, 58s. 
Jntet nscrdvanligt i Hat-ren. Den viste 

npje Sympathi medeedeu ag Haaren. Kon- 

tant, 43j3 Maj, M. 
Rug 70. Byg 72(c980. Hørfrp 81.23. 

Qmaha, d. H. Januar. » 

Kreaturmarkedet giennemsnitiigt 10 Ccntsi 
laverr. Stude, 82.90(k»d,5.10; Kart, BLOOOI 
3.15; Tyre, 81.70C-)3·25. T 

5,000 Svin tilføi«tes. Light og mired 5 

Ets. hpjcrr. Priscu rang-rede fra OZJU til 

—83.65. Wiennemfnitgpris 83.4:I. 

Daimcbrog, d. 13. Januar. 
Hvede im ists. Majs 40(«1250 me. 

Havre 35 ists- 
Sviu 82.00(ix2.80. 
Æg 15 Cis. Smor 10(s915i5is. 

Handels-Tldcnde. 

Haabefnldhedcn i de fleste Nkene af Han- 
delcn vedvarer, og Situationen iJcrnbanc- 
verdenen er Iotdcdret. Ttods dctte er der 

foregaaet saa mange Salg af letiepaplkcr 
paa fremmed Regning, at engelstVelsclfnks 
er siegen fta s4.84s tll s4.86k. Lovgiv11i11g6: 
udtlgtetue vakke Vckymring hos mange, og 

Stillingen l Jeru- og Bonnlldsindusttien er 

ikkc glædelig. Jem- og Staalfabkikatiou en 

blev udvidet saa heftig over alle Gkænter, at 

Kreditpaptretnes Syntntng hat for manges 
Vedkommende tvunget dem til at scelge Pto- 
duktet for Underpris. Sclofølgelig staat 
mangesas de store Jernværker, der produferer 
Jernbanetkinner osv. l.dige. Kost sagt, Ub- 

sigterneidcnne Jndustri er melrkere end de 

hat vætet i mange Aar. 

Bomuldsindusjrien lider under det samme· 
Trykz ogfaa deune hat været overspændl 
indtil det nu bar begyndt at briste, og i ble- 

gede Bontuldstpjer hat en videke Syntning 
fundct Sted i stet as sidsie Uge. Uldindu- 
sttien klarer fig godt. 
Handelsbereulingernc fta de forskjelligeVyet 

er endnn i stor Grad paavlrtct af :)tegnsta- 
berne over dct ganlle Aars enorme Beltram-l 
sætning, men l Almindelighed tyder de paa 
en stor Fotrctning for Aatstidem need en 

sundeke Stemning fiden Pengematlcdet let- 
tedes. 

Til Chicago er Titførslen af Kornvaret 

ligefaa sior fom sidsteAar, men af lett-»staa- 
elige Grund er Kjeldoate- og Bebt-Latierl- 
ningen aftagen. 

St. Louis, Cincinnati, Denoer og Salt» 
Lake City noterer bedre Handel, hvotilnods 
Tilsianden landrc nokdligc Centrer cl· Mor- 
andren 

Hpjere Prlfer paa Raabomuld stabet Akti- J 
vitcti Sydeu. Salter: og Nistilspksel et 

god i New Oriean z 

Pengemarkedet er i det hele taget mindre? 
knebent, oa Jndbetalinger bedtr. Spekula- 
tionet er fremdeles nvikklomme til sinktGavn ! 
for regte Forretning. Udsstslen ek vedvaO 
tende otnfangskig, og der er nogenFormtnd- 
stelle i Jndisrslem 

thtcAarganw Datiqitefbrogs Howärdsotunty «Ncbtafkc1f,—lei;st·mgfen—Nden flikdc Janyufafks 189L Nr. «. 

Jndlandet. 

KolumbussTaarnet, fom ital op- 
spresi Chieagoi Anledning nf Verdens- 

udstillingen og 400naksfesten for Ameri- 
kas Opdagelfe, sinl hnve eanjde of 1492 

Fod eller en hato Gang hsjere end det 

hemmte Ejsseltanrn i Paris, hvis Heide 
er 1000 Fed. Det kan i’ke nagtes at 

det bliver et »fremragendc" Tegn paa 
Anseritanerneg Agtelfe for den store Op- 
dnger Kolnmbus. Lejf Erikspn bliver 
vel nceppe bettenkt i san høj en Grad. 

Blodsindet Maqistrat Gut-er- 
nør Watetnmni Califonia er en særdeles 
nanng Herre. J de sidstefcks Ugek hat 

»han benaadet ikke mindre end 62 Morde- 

!re, Rasen og andre famfundssarlige 
Karakterer, og de besinder sig nn paa fri 

»Fod. Guvcrnøren bliver statpt kritisc- 
ret for denne mnandige Vlsdhed og ifcer 
da tnange af de løsflnpne Forbrydere 
haode begaaet Mord, som of Juryen 
burde væretnnset·111eo Dsdgstraf ellek 

lissoarig Tugthussiraf. 
Indiana - Adminiftratios 

nett. Jnoianrr Agenmrekne er nu ord- 
net ind under Krigsminnisteret, og det 
var ikke for tidligt at dette hsjest nsdven- 
dige Skridt blev mget. Og var det stet 
noget spr, kunde Stirsiedelen af de Ulyks 
kcr, som Jndianemgent Noyers Udygtig- 
hed hak fremkaldt, vie-e undgaset. Jn- 
dianekflængethyter nacukligvis over den- 
ne Fornndring. "Miiitærkontrio1 ved A- 

genturerne betyder naturligsis trange 
skonotniste Anat for Tyve os Bedragete, 
det ve’d vi jo not. 

Reiten Flyvefærdiq. Dersom 
Wind og Vejr tillader det, menek Mk. 

Carmel Luftfejladsselstab nt kunne scette 
sit state Luftskip paa Prooetur om en 

Maaned. Det kan ikke nagtes, at det er 

en lustig Plan, de Herver omgaas med, 
Inen nlligevel hat noglc of Landets mest 
forsigtige Pengemænd havt Cillid not 

destil, til at sættc dcvcs Penge deri. Fra 
paalidelig Kile meddeles, at der er tug- 

.1n-I Akneknpnnl til etBelob nf320,000, 
Wu, og de syo Tiendele yet-of er teguet 
uf engelske Kapitalisten 

Emma Abbvih den fetterede tunc-: 
rikanske Sangekinde, dødc i Salt Lake? 

City, Umh, fortsge Manbags efter kun 

fire Dageö Sygelcje. Det var Lunge- H 

fotblødning og Hjertcsvaghed. Pan 
Dødolcjet udtalte hnn Ønsket otn at bli- 
ve begkaoct ved Siden of sin afdødc 
Mund, Mr· WctherelL Han ligger be- 

graer iWorccstct-, Mass» og det er et 

mærkeligt Sammentmf at hans Død 
iudtraf for to Aar fide-u paa fanune Da- 
to og nasstcn pan sum-ne Klokkeslct ag af 
samtne Sygdom, sont der nu fette tils 

hans Enkes DIE-. Venner af musikalsk 
og dramatist Kunst oil med Sorg ogBe- 
klagelse modtaget Budskabet otn hendeg 
DIE-, thi hun var en af dens ædleste 
Dyrkere, og hak vidraget mægtigt til at 

hceoe den amerikanske Scene baade i 

kunstnetisk og morask Henseende. Ein- 
ma Abbott var en Chicago-Pige. Hun 
blev født der Aar 1840. Hendes For- 
ckldre, der endnn leve og bo der, var fak- 
tige. Allerede iOtteaarsalderen opdagedel 
man hendes tnusikalfkeEvner, og den lille 

Pige var meget eftetspnrgt til des-»Hel- 
lige Underholdningcn Men ForaldteneI 
var iosn sagt fattige, og somtiaaeigPige! 
dtogEmma omkring i Nabobyerne og gav ; 

Konjektu, som hun felv akkompagneredeI 
paa Guitar. J 1870 blev Claka Loui-; 
se Kellogg, som den Gang stod paa Bis-I 
rpmtneliens Heide, opmærksom paa Em- i 
ma Abbotts starke Talenter, og paa egens 
Bekostning paatog Kunststerinden sig at! 
Kasse den unge Afpimntinde en musikalski 
Uddannelfe. Hun bleu fat i Stole hodz 
den hemmte Ekraln i Ner York, og her: 
vandt hun flere hpjtstaaende Personers 
Muskeln Senete siuberebe hun i Itali- 
en og Paris og efter hnn hat-de vandet 
de kritifke Florentineres Yndest var hea- 
des Bersmmelse sikret. Mifs Abbott ef- 
terlader sig en Formue paa Ol,000,000, 
der for Stskstedelen lilfalder For-ame- 
ne. Mod de sattige Fokaldte og eveige 
Slægtninge har hun altid været ged, og 
gavmilb mod be fattige. 

Udlandet. 

F r an kri g General Boulanger hat- 
ossenlig erkleeret at han giverAfkald paa 
enhver Fordring paa Fern-flohen 

Melletnamerika —- Sidste Ef- 
terretninger fra Gnatental a lade be- 

fragte at Prcesident Barillog trnes af 
hanc Rioal, Gen. Sattchez’ Jntriger. 
Varillos skal veere af en vaklende Katal- 

ter, og dette denytter Sanchez, hvis 
defpotiske Natur er nokfont dekjendt, sig 
af. Man met-er desalvorligste Belym- 
ringer for, at Regieringen netop fotn 
den har affluttet Freden med Sau Sal- 

vador, flal dlioe styrtet i en dlodig Bor- 

gerkrig. —- Den Koppeepidemi, der har 
grasseret i mange af Byerne, stal eftrr 
Forlydende viere ophert. Den hat« va-- 

ret Aarlag til over 20,000 Dødsfald. 
—- Niraragua, San Salvador og Hon- 
dnras har indstillet til de For..Stater 
et Forlangende ant, at der bliv er fcndt 
en For. Staters Gesandt til hver af de 

fern nielletnatnetikansle Nepnbliker i 
Stedet for den nuværende Fallesgesandn 

T yskla n d. — Kejseren hat« hefalet 
at alle Socialistagitatorer i Tystland 
stal stillec under Politiopfyn. —- Entin 

Pasha stal oasre Guvernar over den vests 

ilige Del af det tyske Østafrika og HI. 

) Ssden skal regjere over Nesten. Baron 

Wisgmann otl enten treelte sig tilbage 
ellerdlive afsendt til at ordne Anliggen- 
der i Vestafrika. — Storhertugen af. 
Mecklendurg-Schwerin har tildudt Bis- 
marck Formaiidspladfen i sit Kabinet, 
nun Jernkansleren har aiilaaet Tillnu 
det. — Nudolph Lowenstein, den ttore 
Humor-ist og Satiriler, er dtd 70 Aar 

gammel. Han var Grundlægger af 
Vittighedsbladct »Kladderadatsch«, og 
under Nevalutionen i ’48 var han tit in- 

defpterret for sin starpe Kritids Skyld. 
For fire Aar stden gav han sig viljelos 
neu i Bismarcks Vold, og hatt tabtc da 

sit Renonie som Vittighedsskribent 
Storbritannien. — Hund- 

stadsbladene er nu ester Frelsesartnee- 
Chef Booth for at faa Veskcd otn, hvad 
han har gjort nicd de ham anbetroede 

Penge til Gjennetnsprelsen af hans store 
Projekt for FattigdonunensUdtyddrlfe i 

London. Generalen haode dyrt lovet, 
at disse Pengc skulde holdes ubefkaarne 

og nblandede med hans egne, og han gik 
mdog saa oidt at han gjennemgit de sned 

Jndsprelsen af en Garanti i Kancelliet 

forbundne Formaliteter. Iloifernc har 
nu fom sagt hegyndt at tode op iTinge- 
ne, men Booth har gratios Frtekhed not 

til at forsikrc at hanci Bank ftaar iRang 
nted Englands dcdstc Pengehuse. —Jern- 
banesttejken i Glasgotv ver-vater. Cah- 
donianxKampagnietntanglcr1000Mand, 
og engelste Kjobmcknd finder det mutt- 

lsigt at faa Baker affendt til Glasgow. 
John Baron-, den engelsle Arbeit-erle- 
der holdt en Tale til 2,000 Tal-Arbei- 
dere i Onsdags i London. BedMedets 

Slntning afgjorte de forsamlede, at 

Dolarbejderne iDnndce siuldc beordres 

til at streite, i Fald et saadant Skridt 
var nodvendigt for at fremtvinge en Af- 
slntning paa Jernbanestrejken, —- Nu 

har man ogfaa fundet en Brud til Fyrst 
Ferdinand af Nutnmiien. Hans Forb- 
oelsemed thrstinde Maria, celdsteDatter 
af Heringen as Edinbnrgh er dellareret. 

Partiet er nteget onsteligt for dct engelske 
Ariftokrati, for Ferdinand er ilke alene 

fortnentligt Arving til den ruineeniske 
Traue, men sanitidig tneget rig. Hatt 
er 25 Aar gannnel, og hans Forlonede 
et Barn paa 15 Aar. — Dodeligheden 
iDnblin naaede sidste Uge det forfcerde- 
lige Forholdsautal af 40 Personer pacl 
hvert tusind Jndvaanere. —- Cnnard 

Dampilibsfelskab hat« bestilt to store 
Hurtigdampere, hver paa 12,00() Tons, 
der stal gjare Tut-en mellent New York 
og Qneenstown paa 5 Dage og s Timer 
med en Fart af 22 Knots i Timen. Sci- 

dene, der dliver dygget paa Clyde, stal 
tosie 82,000,000 hver, og veere fardig i 
1892. 

Streits ptntee i Europen 

Der er intet Tegn paa, at den steckte- 
lige Winter-, sam i fleke Uger hae berstet 
i Storbtitannien og paa FastlandeQ faa 
snart ital faa en Ende. Fka alle Sider 
fortcelles osn stor Nsd og Lideise. J 
England har man itte oplevet faa strang 
en Vintek siden 1813. Themsen er til 

Dels tillagt nedenfar Nichmand, ongen 
fokhindrer Seiladsen meget. Mange 
Dsdsfald er fokaarsagede af Knldem 
endog nogle ved felveLadegaardeng Dak- 
tkerskel, hvor de fattige tiygle am Ad- 

gang. Aviferne fra Midt-England med- 
dele, at mange tusinde Mennesker paa 
den Egn befinder sig i en halafnltet Til- 
siand. Konimunerne gjar hvad de tan 

for at hjælpe, nien det forslaar ikte. Den 

private Godgjseenhed udfoldee ogi aa 

nagen Virksomhed, inen det er blot de 

enkelte, der bliver hjulpne paa denne 

Mande. 
Den usædosnlige stmnge Vinter hat 

gjort, at 10,000 Mennesier et tastet nd 

af Bestjaftigelse i Antwerpen. Gent-ig- 
heden blandt de fattige Klasser er gene- 
lig og vidtgaaende. 

Ved anbenhavn ligger en Mangde 
Skibe indftoSne, og man vil nu forspge 
at spie-enge ern nied Dynamit for at 

faa dem sti. Telegkammee fra fleee ty- 
ste Havne melde at Adgangen er totalt 

sperret af Jsen. J ethvert Land paa 
Fastlandet hat den haakde Vinter dragt 
Nod og Elendighed. Kysten langs Bec- 

gien, Holland ogNordtyskiand er spartet 
afern. Mange Skibe et indfwsnei 
Fiederne Scholdt og Ell-en og alvorligt 
rainponerede. Hele Bajekn er tildctket 
med Sne og 18 Tomnier Sne ligger pas 
Egnen mellem Donau og Alpekne. Pan 
Steder langs Rhinen ligger Snedtiverne 
17 Fod haft-. Telegrannner fka Paris 
siget at Seinen er sperrtet af Jsen ved 

Neuen, og Saonen er frossen ovenfor 
Lyons. Den strackelige Frost afsteskow 
mer megen Lidetfe i Provinierne, og et 

Antal Mennester er frosne ihieL 
Sneen inldt uafbrudt i 48 Ticner il 

nordlige Italien. Befoltningen lideti 
sncget, da den itke er oant til den Slagsj 
Vejr, og det brfrygtcs at erjket vil km- 
ve mange Ofre. Jernbanetrasiken er 

alle Begne hindtet i haj Grad, og paa 
Steder er Driften aldelcs standset. Vg- 
faa over hele Spanien har et heftigtSne-" 
faid ndgydt sig. 

En heftig Storm iedfaget af Hagl og 
Sne hat« raset over en gnd Dei af Nord- 

Afrika. Efterretningerne derom part-es 
tned den Fotsikeing, at nmn aidrig for 
hat set Mage til Beic. Appelsinlnn- 
dene i Valensia, Spanien, er halvt ode- 
lagde. 

Ulykkeitllfclve i 1690. 

Januar. — 24 Mennester einsam oed 
en Jidebrand i Westhan i England, 2001 
ved en Skypnmpe i Nani-Ching i Kinn, 
250 vedSnmmenstyrtning af et Thema-H 
Shantung i Kinn, 16 ved Eksplosion af; 
en Krudtvogn i Louissille, Ky» U ord: 
en Cyklone i Kentucky. i 

Februar. — 200 Mennester einkom; ved en Grubeulykte i Newport, Wales, ! 50 ved Oveksvpmmelse i Australien, 43 

ved en Grubeulykke i Decazy, Frankrig, 
3000 ved en Storm paa den japanesiske 
Kyst, 05 ved et Dæmningsbrud i Pres- 
eott, Arizona. 

Mai-ts. — 88 Mennefker omkosn veb 
en Grube-Ulykke i Glanmorganshire, 
Wales, 11 ved en Jldebmnd i Indiana- 
poli·3, 440 ved en Cyklone i Louisville, 
Ky. 

April. — 12 Mennesker omkotn ved 

Qvekspsmmelseri Syden, 17 ved Neb- 
styktning nf en Bygning i Bergamo, 
Italien, og 15 ved en Cyklone i Arkan- 

sae. 
Maj. —- 150 af Belngget i et Gale- 

hospital i League Poinfe, Can» omkvm 
ved Jldebrsnd,20 ved enCykloiieiTerns, 
30 ved en Jlbebtnnd i FnttighufetiChesl 
sinnst-, N. Y» 34 ved en skmlvteksplosi 

sion i Dann-ina, Cnbn, 19 i en Grube i 

Achley, Penn., 30 ved en Floeis nf en 

Fargedaad i Schlesien, 300 ved en Co- 
klone i Siberien, 16 ved Ooekfvsnnnelle 
i Tystland. 

Juni. —- 20 oinkoin under en Orkan 
i Sosin, 15 ped en Cyklone chadfhuw, 
Nebenstu, 40 ved enJldedeqnd iqulusti 
Ausland, 12 under et Skydend vedBull 
Ckeek, Ky» 32 i en Grade ved Dauben-, 
Pa., 12 oed en Cyklone i La Salle Co» 
Jll. 

Juli. — 59 Mennester i Japan blev 

drehte, idet et Fort-l gik af Stabelen, 
700 omkoin ved en Cyklone iArabien, 
13 denknede ved Haufen-, N. S., 30 

omkom ved en Cyklone i Minnesota, 50 

ved en Jldebrand paa Martiniqne, 13 
ved en Eksplosion i King’6 Mill, Ohio, 
25 under en Orkan i Polen, 20 oed 

Denkning i Ottawa Ritter-, Canada, 
125 ved en Grubeulykke i St. Etienne, 
Frankrig, og 18,000 oed Ovekfosminels 
ser og deraf folgende Hungersnod i 
Kinn. 

August. —- 20 Mennefker onikom i en 

Grube i Herinosillo, Mexico, 20 ved en 

Jernbaneulykke i Bohnen-, 26 under en 

Stonn i Kkefeld, Tyskland, 30 ved en 

Cykcone i Wilkesbarre, Pa., 150 ved en 

Storsn i Schwein, 40 ved en Jldebrand 
i Ungarn. 

September-. — 80 Mennestek onikocn 
ved en Grubeulykke i Bergsturz Gali- 
zien, 15 ved Oversvstnmelse i Rustand, 
62 oed Ooekfveininelfe i Prog, 19 ved 
en Krudteksplosion -i Spokane Falls, 

»Wafh., 30 ved en Cytlane i Bellona, 
Italien, 20 ved en Minenlykke i Leder- 
beeg,Tysklnnd, 15 ved en Ovekivsnimelfe 
i Texas, 150 i en Grube ved Si. Wen- 
deU i Tyfkland, 36 ved Overiosmnielse i 

Japan, 200 ved Oversvpsntnelfc i Tyr- 
kiee, 500 ved Opersvpinmelse i Kinn, 50 

ved Overivsininelse i Frankrig og 400 
oed Nedsiyrtning as en Bro i Polen. 

Oktoder. —- 12 omkoin ved en Eis- 
plosion i en Fabrik i anont i Dela- 
ware, 27 ved en Eksplosion i Paris« 
og 1,000 ved en Eksploston i Canton, 
Kinn. 

November-. — 55 omkoin ved Forlis 
af en Færgebaad i Østrig, so ved en 

Jernbnneniykke i Narheden af Saloniki 
i Tyikiei, og 87 ved Oveksoscnnielfer i 

Tyfkland. 
December-. — 26 otnkoln ved enJerne 

baneulykke iJapan, ltsdruknede samme- 
fiedg, 11 onikom under en Stokm paa 
Sardinien, 530 ved Nedstyrtning af en 

Bygning i Bombay, 18 ved en Grube- 
ulykke i Hain-um Belgien, 25 oed en 

Jembaneulykke i Nærheden of Queebec, 
100 ved Operivsmnielie i Buenos An- 
res, Brasilien, 30 under enStorm i Rus- 
land og 40 ved Drukning i Warst-ich 
England. 

Dsde af Koleka i 1890. 
Medeas Kolera i 1889 dorirev 17,000 

Mennesker, hetjede den i 1890 saaiedegi 
Japan og paa andre Siedet iAsien sann 
i Rusland, Spanien og Ægypten, at 

49,902 sie-g med. Meget peekre var dog 
Kolera i 1887, 86 og 85, da den boktteo 
henholdsvis 162,670, 100,800 og 101,- 
000 Mennefker. 

Faldne i Sing. 
Nogen stprre Ktig fortes ikke i 1890, 

og Anmllet af faldne var derfok knn 

13,789, medens det ligeledes fredelige 
Aar 1889 hnvde 40,276 paa sine Lisiek 
over de i Slag omkoninr. Der varnogie 
Smankkige i Dahn-nen, Senegal, Mas- 
sowah og paa Formosa og nogle revolu- 
tionære Rstelfer inasiiien, Peru, Bu- 
enos Ante-T og San Salvador. Ved 
Aarets Udgang koni det til en Del blo- 

dige Fægtninger inelleni Westens India- 
neke og For. Statets Tropper. Blandt 
noiable faldne erSitiing Ball og blandt 
de uberpmie er henved 300 Mcend, Kinn- 
der og Born. 

Note Maule-, 
Blankener for Eil-den Panteobliganonei 
og andre retsiige Dokunientek paa UNan i 

savel stptre Panier iom enkelte Eksemplaket 
·Stjetnen« d Office. 

- 
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St1exsnen 
(-1’lsm Gras-J 

Ziele-»M- l’s-,«e·c!ee!- »He-leie- Moll-M 

publinhod M DAN N sen-mil, Nimmka 
WlsJDNlCSUAY 

nY 

D— l« E Tlsl « Eli lk Es UJV — 

Tote HTMI ist tlm lesmling sey-Indivva 
an paper West of Omnlm and oao 

nk Uns lm gest publication-J in tho 
Dank-di lnngungo in Amekioh 

Th- eilen-tm und um«-est elect-lauen wisse-s 
Ums paper lms »Was-et Inn-M tlts numerous Scts 
ellnsvlsn llumiss of Nonen-les, Wyomlns sent Col. 
nein nislees It s now-lot selvnkllslns weilt-Im k- 
thosks wlm wnne m lsklug the-II- busluns besor- M 
Arsrkllnavlsa public-. 
Ilsens- uk säuselt-lag inmlr known on Ippllcstlos 

Atmen-m Tillc RTAIL 
l)ANNlUIll00, Nsssk 

Rates-sit me See-umbringst malte- st III- Dann-bist 
Naht-· kamt-»Mu. April czllh ISS8. 

Jnlegieestm 
(Kkistianla »Vekbens Gang«.) 

Hvert Aar paa benne Tld vifer der sis 
en Del fremmede i vore Gebet-, sont stil- 
ler sig nd fka alinlnbelige Menneskek es 
derive vckler Opnuerkiomhed over-ach 
hvoe de feel-O Det eriseerchbemgs 
ten, fosn er afstikkende —- dlsie hsle 
Stindhuek, se pelsforede Feakker, Titl- 
luper eller vældlge Ulstre, de finaleSllps 
og be life Sllkehalsduge, Og man 

market ellers inart, hvem de er, paa det 
blandede Sprog —- Noksk med amerikani! 
Tonefald og amerikanste Ord fleengt ins 
tmellem. Dei er norste Amerlkqneee, 
der ligesom aaevisfe Trækfugle kommer 

for at ossægge Jnlebespg l sine gamle 
Hieni. De hat gier del godt bereute, 
de steile, fee del nd til — Klæderne og 
Guldringene røber Beistand, men de 

grau, magre Ansigter og de grove Ven- 
der vidner oIn, at bet her kostet megst 
Slid og meget Strau. Det er morlomt, 
naak de kommer, disse vore Juleglæstey 
baade ioivl de minder om Halm-ein og 
fordl de er et Vidnesbyrd am, at vore nd- 

vandredc Landsmeend ilke san let glems 
mer sit Falk og sit Fahl-elend, stltnl de- 

res nye Hjem har budt dem meke afbens 
ne Verdens Gover. Dei hat elleks pg- 
scm fln renk okonomiske Side, idet delkke 

lagger san not-Zeuge eiter fig, ist deut- 

ter dtagek afsted. Med »Am-ge« ankern 
den 12. Decke-. over 100 Jnlebeffgende 
hid til Kristianim En Del of disse Ist 

bog Sveusteke. J mission-fand land- 

fanes omlring 60 Stykkey og en Mens- 
de Danstere fortfættek Neier med Skl- 
bet til Kjobenhavn. 

»Deinen-ern Adel-I Meilqu 

udgivet af »Natt.«s Redaktsr shont- 
Lokensen, er udkonnnensfor IS. Gans, 
af en Anmeldelsei ,,Kbhv.« laane vi spl- 
sende: 

Et maa man sige om vare Adelsmænd, 
de er ikke bange for ae ich-andre, ehe 
kundt om i Betden sketdes de i de mest 
forikielligaetede Stillinget 

Der er f. Ek. Slægten von Breiten, 
den kan ilet ikke lide Danmart 

En Baron en Farmeti Minnefata, 
forhen kongelig dnnsk Kammerjunker es 
Premierlsitnant samt Cand. phil. ; en 
Jz —4 Varonegser er spredt runde one, i 

Paris. Birginirn og England; et Bat 
Banner er Lager og Planmgeeiere paa 
St. Ernst-; tilbage et tun et Var Beni- 

metoftefrokener. 
Fokhnabenlia vil det oqfaa int--n«sfei«e 

Publikum, at Lnjmunt prer antens 
Malt-, der Inuane krpnmekc paa Grund 

af Mishandling nchkrmer, er hnonet 
i Siam, hoor han bog alt fynes at have 
gjokt sig misfliebig ; thi han stunk opspkt 
som th. siainesifk Gnkdetaptejn. 

Naar vi endnu Ineddeler, at Valhab 
las fejrede Sangekinde, Gtevende Arna- 

lia Holstein (Holsteinbarg) for Tit-en 
hat Domicili Washington, antagek vi, 
at vore Læsere vil have faaet et lille Be- 

greb ont Aaksbogens Verd. 
Til Slut tun en Rettelse: 
Det er vel enfeneistist, at beneone 

Grev Julius Ahlfeldt-Laat:11igsen, der 

opholder sigi Chicago, Fortetningsfjs 
ter. Dei er toctrtintod hans Kone, der 

fster Fortetningen, idct hnn besiyrer en 

Systue paa Indiana Strcct — Greven 

fyr Beste. 

Priesternc cr cftcr den! 

De anbefaler oxskcna Weitem-Meinem 
og thinbugsDoktorcr, mcn ni af ti af 
Landets standinaviste Priester fotsjlger 
»Iolke-Veuueu«, et Upsttist stifte- 
ligt Ugeblad, der udkommer i 332 West 
Indiana St·, Chicago. 

BEIDE-end Inn efter et Prsvenmney 
Inen staat du elleks under Pmstens M 
Inando, saa kan det nok hande, scilst 
faar Lan til at behelde den. 

« « 


