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SHernen 
Ugeblad for Nyhed samt politist 

og solkrlig Oplysuing. 

Utllcumxmsr Inn-r Unwlxtzz Morgen 
l 

Dann-prog, Nebraska. 

ETER EBBESON, UDGIVILR 

Abonnementg-Vilkaar: 
1 Aar i de For. Stater og Ganada. .82.00 
6 Maanedek ....................... 1.00 

3 Manne-der ................ ...... 0.60 

1 Aar tilDanmatt og hvilketiomhelsi Steh 

i leandet ..................... 82.50 

Is- Betalingen eklcegges forlkubsois. 

Pengo aus holst sei-des l "chlsteke(l" Bist-v 

««kosml Money 0k(lek" elle »Amt«-l Note". "l’os 

tol Note-sn et act lillllgsto blltltltsl tot Pause-fortan 
delsesk sog kaltlltommcnt Illuan Gebyk lian s Ort-. 

Full-stamng Adresfc 
Stier-dem 

Animus-h steht-»O 

Rossi-Loh jnnnwuws 
s—« Dannebkog p- 

ssiou Miso leucht-Ia 
Togono akgaar tra Dannghrosp 
Ost: Gott-— og Parasit-genug 2.20 Bitt-m. 

von « 
« 7.10 « 

—«t—st. Paul k- 

Mos Mlc lex-Wo. 
Woge-no akgisar fra SI« Paul: 

Tll DANNIMROC BURLVS og Lock ClTYtj 
No. 87 Gotlss og Passagtkkwg Etle Akten 

Tll GRAND ISLANDT 
No. M (zo(ls- og Einmal-tax 2.30 Enk- 

Tll EDUA. s(k()’l’l.4. NORTU l«()l!l’ og ORD- 

No. Ah Oocls og Fuss-genag. S.05 Form. 

II- Alle Tog medtagek Passsgeker. 

lvliuktou l- lliswi Hm lex-alm. 
Togcmo ssfqaak fra st. Paul: 

Ost-. Pom(mtog. Alls l·«0km.; Galatag 2.50 Blum 

Vestt ———— 5.211thm.: —— 12.45 — 

IF- Alle Tag medtagck Pan-zugetan 

P 

MARKEDSZTMENDE 
Im de vaalldelquic oq hedsle Kühn-. 

6hicago, b. As. Januar- 
J Hvedemarkedet var alle Nyheder cgnet 

til at hæve Pkijen. Kabelgrannner var mcerks 

vasrdia friske, private T elegmmmer klebte flo- 

re Panier for St. Louis. Delte satte Liv i« 

Tingene, og Majs sieg sttaks U Cis. Kon » 

tant,91; Maj, 96sz Juli, 92. « 

Livet i Horden fmittede Massen, og Pri- 

len steg i Cent. Kontant, 49i ; Maj, 525(-;1 

52;. 
Havkcmarket var det entste, der ikke lob sig 

tolle. Konstant, 44; Maj, 45ZG46. 
Rug 71. Byg 75c978. Harer 81.17. 

Omaha, d. 26. Januar-. 
Kreamrmakkedct aktive og stadigt paaStui 

de. GodeSlagtctstude 5 6.ts. højekr. Feed: 
ers uslcndr. Stude, s3.00(id«4.50; Korr, 

81.00(e93.00; Tyre, 81.25(23.00; Feedeks, 

82.25(c;02.90. 
Priserne paaSvm kangekede mellem 82.80 

og 83.55. szaknilnitsprifcn sZJZZD euer 

5 Cts. lavere end sidste Uge. 

Damigwa d. 27. Januar. 
chde 65 lstsk Majs 40(c·k!50 Cis- 

Havre 35 Os. 
Svin 82 0()(402.75. 
Æg 15 Ets. Smøt 8(ep12z(ists. 

Handels-Tidendc. 

tSCanske bctcgncndc var bot under den nys 

ljg over-staaede Neugetnjey at Handel-secur- 
rerne i Besten ikte iyntcg i nochn Wkad paa- 

virket beruf, og nn øncr cndogsaa Westens 
Energi og Udoitung en mcgct velgjørcndcs 
Jndsiødelse paa østligc Handels-rennen J 
sidsic Ugcs Meddclelfcr cr dcc vigtigftc Trick 

en stadig Forøgclic af Vareonifcrtnjngen over 

sidstc Ams. 
Tilsptslen afdionh ijd og Hnder crstøkre 

iChicago, Fedt hat ngngnok vasret i After- 
geudc. Men 1 dem-der og Mannfakmr er Om- 

iætningen Incget større end for et Aar siden, 
og Skotpj er ugiaa for-geh 

J Cincinnati er Werber og Skotøj ickrlig 
aktivt. 

Bankfalliten i Kansas-City hak nceppe havt 
noqu Jndvirkning paa Handelem Derblev 
tilfirt20,000 Stkmneatnrek og 84,000Svin, 
og Bankerne harPenge not til at tilftedsstille 
ethvert Behan. 

Tpmmekhandelen er ufædvanlig stor i 

Minneapolis, og Melptodnktionen naaede 
120,000, og i St. Paul ovckguar Handclen 
alle Forventninger. 

Fortetningen er bleven noget slap i Qmas 
ha; der berstet Pcnaenmngel og Jndbetalins 
gern-ler. 

J Detkoit er Pengentatkedet Livligt ti17 

pCt. og Handelen fund. 
Handelen er fremdeles i kraftjg Udvifling 

i Sydeu, Pengefotsyningrr rigclig vg Bont- 
Xtell-S- og Snkkmnarfcdet kraftigt. 

Pittsbnrg noterer nogct mete Rote i Jern 
ifjpnt Glas er Jst-it og nagte Wetter c: luste- 
de mjdlertidigL 

Knlhandelen er forholdsvis Unmö- Kob- 
bcr og Lin er stadigt og Bly en Wende spa- 
gere. 

Markedet for Brodstoffek er siærkere ; Hvede 
er steget i Ct., Mnd 1 (5t. og Havke I 6t., 
hvorimvd Flasst og Fedt er sunfet lidt. 

Kasse er 15 Erö. pr. 100 lavere end for ottc 

Tage siden, og Llje 32 Cts. Wirke- 
Dek er ingen versenligFotandting i Mit-ag- 

den as Pengeomlphct, skjønt For. Staters 
Skatkammet har ndbetalt 8300,000 af gamle 
Penge meke end det hat taget Ind og hat des- 
uden udstevt 8800,000 inySplv Certifikater. 
Pengemakkedet i Lsien er Iettet bctydcligt 
ved de klækkelige Fmsendelser, der i vcnne 
Manfred komm-r jnd fm Besten. 

site Aargang Danach-vg, Howakd County, Nebraska, Onsdagcn den 28de Monat, 1891. 

Wwa n dl afud e t . 

Rettemændenes Teuf« Chias- 
go arbejder paa en Stigning i Priserne. 
De forsikre, at dette er en nassenlig Be- 
tingelse for at nnngaa Nsdvendigheden 
af at »vande« dereg »Siock«. 

Eu sandte-mutig. A. R.Whit- 
ney i Franklin Grave, JU» er den Gid- 

sie Mand i Staten. Han blev spdt den 
21. Jan., 1791, og fejredeiOnsdags 
sin Iooaatige Fsdselsdag. Hans Hel- 
bked er endnu ypperlig for Alderen, og 
han deliog sidste Uge i Havedyrkiiiiigs- 
felskabets Mode i Rockfotd. 

En 20 Mit lang Flammeslotr. 
Dei store Petrolentnsrar ved Grafton, 
W. Va., sprang i Onsdags paa det 

Sied, hvor det krydfer Vuffalo Cteek, 
og inden Brnddet blev opdaget var El- 
og Monongahelnfloden bedækket i 20 
Mils Afstano af den udflydende Olje. 
Efters Martets Jndtmdende stak nagte 
kaade Mennesket Oljen i Brand, og hele 
Skrækningen stod snart i en vældig 20 

Mit lang Lite. Det var et vildt Skue. 
Enhver Gjensiand var synlig sont ved 

.ktareste Dag flere Mil til begge Sider. 
Men Ødelceggelfen var stor. Der dlev 

Jdmndt fleke hundrede infinde Træer ag 
Zfecn Broer indebekaitende den kostbare 

lstritt-u- ved Pine Graue. 

J Gale Idennesker. Den ameri- 

Hkanske Sulteknnftnet Dr. Tanner, der 

for Tiden driver en Form ved Clinton, 
Miss» er bleven draiidgnl anisnndelse 
paa He. Sulteditto Sueci, der nylig hat 
fokbauset New Yorkerne, — der ital ikke 

stort til at fotdaufe dem — ved en Tid- 
lang at forsage Vordets Glieder, og har 
fendt ham en Udfordring. Han fere- 
slaar, at de nnder Verdensndstillingen i 

Chicago flal kapsnlte i 90 Dage, aller, 
hvis He. Sncci fotetmkker det, udstmk-» 
ke Sultetiden, til den cne af dein krepe-T 
ter. Drt er dareSynd, at han ikke sofe- 
slaak Fastetiden forlænget, tilde krepe- 
rer begge to. Sau vilde Verden være 

flige splitter gale Mandfolk kon. Fore- 
slaar, at faa ster. 

Eis Million-Fami. Atnerican 
National Bank i Kansas City, Ma., er 

bleven lutket af Statcns Bankinspektar. 
Bankewttcn er fuldstændig ag starartet. 
Der foreligger endnn ikke besiesnte Tal 
angaaende Bankcng Stillingz men dei 

Foides nIed Besiesnthed, at mange af dens» 

ISiklethedgpapirek var ganske værdilafes 
« 

samt at Banken havde henvendt sig tilde; 
andre i Byen med Begjckring oin et LaanF 
paa 81,000,000 for at slippe nd af Knisi 
den« Disse Bankcr skal virkclig i lieu-; 
gere Tid have stottet den faldefce1«dige! 
Kollega ined betydelige Sammet-, inen 

nu vvvede de ikke langere at gjare det. 

BankensDepvsita del-der sig til Q2,000,- 
000, og den har 84,000,000 udestaaende 
sont Laan. Men det er netop disse Laan, 
der har bmkket Banken op; den havdeli 
nemlig udlaant stoee Snmmcr paa tvivl- T 

sont Sikkerhed. 

CAstle Guid-u, der uu er ophjrt 
fom Jndoandringsstation og overtaget 
af Byen New York, blev 1797 bygget 
som Fort, men fokfynebes ikke med Ka- 

»noner til Forsvar og betragtedes tun 

Horn en KuriositeL J 1850 blev Form 
omdannet til en Koncert Hall, ogi 1852 

da P. T. Batnum bragteJenny Lind til 
de For. Stam, lejcde han Castle Gar- 
den for der at forestille Sangerinden for 
det amerikanske Folc. J August 1855 

blev Castle Garben formelt aabnet til 

Vrug for Jndvandrings-Kommissionen, 
der ved Statsloo havde faaet Tilvarelse 
i 1847. Ei Jmmigratioiis-Kontok blev 

opkettet her, og fra den Tid til den 19de 

Mai sidstleden hat Castle Garben ade- 
lukkende væket benyttet til Landings- 
plads for Jndvanbrere. I dens Bsgek 
er optegnede Navnene paa 9,720,667 
Personer, der er komm fra Udlandet for 
at bosælle sig i de For.Stater. Blandt 
disfe Jndoandrete er talt 3 mill. Iris-n- 
dere dg ligesaa mange Tyskere 

»Es Samt blatt« er »Im-iu- 
nekkrigen« nu bleven. Militarsnyndig- 
heb-me melde, at de fleste Jndianere har 
fundet sig i, at Vaalmene er bleoen dem 

fratagne. Nebraskag Militsstyrke er 

hjemvendt prydet med Scolpe og Laur- 
bsek samt en lille »Pappoofe«, fom Gen. 
Colby havde fanket op paa Valgplabfen 
sed Wounbed Knec. 

Jeru. Et stort Leje Hæmatit(Nsd- 
jemsten) er netop fundet i Buckeye-Gru- 
ben i Nækheden af den nye By Laprairie 
ved Duluth äs- Winnipeg-Banen. Lejet 
blev fundet i en Dybde af 50 Fad, og 

.Botinger hat visi, at Kvaliteten bliver 
hehre, jo bybere man kommen Landet 

Eies af Gen. J. H.Baker, der nylig var 

»demokratisk-Allianse-Kandidat til Kon- 

Tgressen fra 2.Distrikt, Ex-Audifør Bra- 
Iden og Gen. B. R. Corran fra Cincin- 
nati. Kompagniet vil straks anlægge et 

Spor til Minen fra Duluth ä- Mitwi- 
penganem Den Eris, som er mineret 
ud, vifer altsmnmen 62 Procent rent 

Jeru. Man har ligeledes fundetjerm 
holdigt Erts paa 10 andreStedekindem 

for en Rat-ins anil omkting Laprairie. 
Distriktet deromkring er inldsmnbigt 
nyt og vil nu blive det tredie konnt-du- 
setende Distrikt i bet nordsstlige Minne- 
sola. 

»Form«-ne i Oft-Sturmes 
Gruhct« var det Einsie, sont Ameri- 
taneken George Kennan haode valgt sor 
sit i Central Musichall, Chieago, holdte 
Jokedrag over rncsisk Fangelio i Oas- 
dags Astes. Forst beskrev Foredragsss 
holdeten detensomme, reiste, kolde Land,« 
hoorhen man sendet politiske Fotbrydeke 
sor at bode sor dereg Kjaklighed til Fri- 
heden, dernæst malede han et grueligt 
Villede as Minerneg Nadsler og Iangs- 
lernes Elendighed. De Forviste er sat 
under et skakpt og brutalt Politiopsyn. 
J nogle as Fangernes Bryst leoede end- 
nu en soag Haabsgnist onl, at de en 

Gang paa en eller anden Maade sknlde 
blioe bestiede og gjense del-es Familie og 
kseere i Rusland, nten disse sortaiolede 
Haab, sagde Foreokagsholdeken, blev 

gjeme endte as Daden ellet Vanoid. For 
Stotsteparten er del Mænd og Kainder 
as has ntoralsk og intellektuel Kakakter, 
der sendes til disse Miner. Det et- dan- 
ncde Falk, hvis Edlere Følelser har i et 

nbeoogtetØjeblik sorledtdemtilatudtale 
sig modCzarensStykelse. DaMnKennan 
opholdt sig iStberien, bestod digse nlyk- 
keliges Lod i Arbejde i Mitte-me og Jn- 
despaerting i Fettgslet, nden Tilladelse 
til at veksle Breve tned Familie og Ven- 
ner i Hjemmet. Der-s grættseglase E- 
lendighed paadrog dem alle Stags Ner- 

nesvagheder, indbesattende Sindssyge og 
Jdiotisnte· De enkelte, hold Neu-esp- 
stetn var starkt not til attnodstaa saa sor- 
sætdelige Misbrug, bleve dog tilsidst le- 

gemlige Veag og bukkede eventuelt under 

for Fængselstæking 
ELMOUIUUM. Skontagek Charles 

Millet og Hast-en t Howard Lake er de 

ulykkelige Fokældre til et levende Versen, 
hats Navn ikke sindes i Naturhistorien, 
men som ial Fald ikke er et Menneske. 
Ved sinFsdselhavde dette Versen toTom- 
mer langt Haar over hele Kroppen, in- 

gen Plet nndtagen; Ansigtet hat ikke det 

ringesteSpor as Venlighed, tnen ser tnere 

arrigt og ondskabssnldt ud end noget, 
man hidtil hat« set l Howatd Lake; Ha- 
len er atten Tontsner lang og Øjnene 
skinne saa Falk ikke tar se paa dem. J 
Panden sindes to Horn og Handerne 
ligne en Kjampearns Fadder, tnedensl 

sFadderne have Klooe sont en Gedä. U-s 
Ihyket knnde kraole fra Fsdselen as og’ 
ncegter absolut at die Modet«en, hoilket 

;er heldigt nok, da hnn onttrent hat mi- 

stet Forstanden as Skam over sitAskotn. 
»Skj-nt det kun er sem a seks llger gam- 
»ntelt kravler det rundt i Huset og tiver 
eller slaar alt i Stnkkek, som det saar 
sat paa. Lager iSnesevis og Lægsolk 
ihnndredevis komme til Howakd Lake 

Tsor at se den markelige Skabnlng, og 
lden katholske Besolkning dekude trot, at 

det er en stinbaklig Djævei. For etPlir 
Maanedek siden kom nemlig en jsdiik 
Bisfekrtemmer tilhufet dg vtlde feelgetkris 
sing-Villedek, men de var saa grimme, 
at Mrs. Miller itte vilde siebe. Da Js- 
den blev oed at vcen paatmngende, blev 
Mec. Miller vred og fagde, at hun hel- 
lete vilde have Fanden felv i Hufet end 

nogle qf de eetle Billet-en Den over- 

trotste katholste Befolkning mener nu, 
at det er Fanden, hun hat faoet i Hu- 
fet, sont Straf for sine ubesindige Ord, 
men Lager-ne mene, at det hele hidtster 
fra, at hun isin tidlige Spottgerstabs- 
Periode er bleven stanget af en Ged, 
hvokover hun er bleven meget forsktceks 
ket. Miller er Stomager af Profession 
og degge Foraldrene er funde og pel- 

stabte. (,,Ugebladct«.) 
» 

En Konge dir paa ameri- 
icattst Grund. Kong Kalnkqua af 
Sandwich-Øerne dwg fertige Tirsdqgs 
sit sidste Suk i PalacesHotellet i Sau 
Francisco, Cal., hvok han i fiere Ugek 
hat« ligget i en meget fmertefuld SM- 
dom. Hans Lig bliver balfameret for 
at fendes over til Øerne, hvor det ital 
begraves. 

Denne sdsle, nydelfessyge Kotigeg lo- 

aarige Regieringstid hat itke vætet til 

oidete Velstgnelse for hans halvteivilife- 
rede Undetfaattek. Under Opholdet i 

Europai 1881, blev hanc svage Aand 
smittet af den Pragt, sokn han san ved 

Hofferne dek, og det dlev en totnplet Li- 
dentkab has ham at omgive sig med den 

femme Glinunek. Hans binndede, urp- 

tige Undecsqtter bleo bestattet halot for- 
dckkvet af den pragtfyge Regent. Otnsis 
der tvang dette Uocesen Befolkningen til 
Opstand, og i 1887 tvang de hmn gieri- 
netn en blodlss Revolution til at give 
Afkald paa de kongelige Fortettighedet 
og til at understrive en Forfatning, der 

overdrager Longivningsmagten til en 

folkevalgt Forfamling og gjør Kongen 
og hans Ministre nnsnarlige. Tidligeke 
var hans Minister uden Auf-anr. Kon- 
gen neerede en blindFortrslighed Mitinqu 
ritkmerne, og han hat-de santlet om sigT 
en Starr listige Amerika-ten, der form-di 
at kontrollere ham ved at hytle og pleieJ 
hanc Stnag for Pragt, iniedeng de felvj 
samtnentkrabede stoke For-nun paa Lan- 
dets Betostniug. 

Kong Kalatana var eandspdt afden 
gamle Kongeslcegt. For sin Bortrejfe 
udnæonte han Prinfegfe Lillinokalani 
sont Regent, og hnn blivek nn hans Ef- 
terfølger pas Treuen. Heu-ed bestyttcs 
Amerikanernes Kontkol over Hawaii, 
thi den nordendc Dronning er gift med 
en Amerikancr ved Navn John Odium- 
nig. 

Udlandet. 

J t a l ie n —- Fststeminisier Ctispis 
Dauer er forlovet mev Signor Cellete, 
Kardinal Macchis Ren-. 

Afke ta. —- Et Telegram fka San- 
sibar melder, at Tysteme og Poe-usw«- 
ne et indviklet i en bitter Strid. —- En 
Amerikaner ved Naon Moor-e er umste- 
ret i Mosambique for at have ophidset 
de indfødteandinger iZambo til Optscj 
imod Portugiferne. 

R us can d. — 40 Arbejdere blev 
dmbte i en Kulmineekgplasion ved Cra- 
cow i Ocisdags. —- Rugland et fast be- 

sluttet paa at komme haade Tystlnnd og 
Amerian Mk. Blnine i Forkjsbet med 

Hensyn tilAfsluttelsen nfgjensidigeham 
delstrnciater mev andre Lande. 

Øitkig-Ungakn —- Folcetnllim 
gen vtier at Bude-Pest hat 505,00(-’ 
Indem-nah eller 103,000 sieke end i 
1880. — Rigsvngen hat vedtaget en 

Lon, hoorved Handelsbskfen paalægges 
en Skat paa 200,000 Flokinek til de fak- 
tiges Unverhold. 

Belgien. — Dyb Sorg lagde sigi 
Frebags over Niget, da del rygtedes at 
den belgiike Tronatving,Pe-ins Baldonin, 
Kan Leopole Neu-, var bit-. JBküss 
sel sisj allehannde Historier fta Mund 

til Mund. Fast hed det, atDsddtaldet 
var enGjentagelfe aiDeaInaet i Øftkigz 
Prins Baldouin sinlde have siaaet i For- 
hold til en final tylk Guvernante. Of- 
ficielle Meddelelfer angive iinidlettid at 

Prinsen dsde af La Geippe, fin ndviks 
lede sig til Blodstyktning. Jllesvfficielle 
Raportek angive endogfaa Smaatoppek 
fvtn Dtdsaarfag. Kongen og Dion- 
ningen var til Stede ved Dsdslejet, vg 
var ineget overveeldet af Sorg. Eiter 
Sigende stulde en Faklovelfe mellein 
Prinsen vg hans Kusine, Prinsesfe Cle- 
mentina, varet dellareret i den narmeste 
Fremtid. 

S y d am e ri l a — Korrespondanse 
fra Brastlien tyder paa, at den inidlettl- 
dige kabnndsprcesident deFvnfeca bliver 

sin eganftertnand under den ny Falles- 
fokfatning, fvin nn snort vil liage fardig 
fka den grundlovgivende Foksanilingö 
Haand. Hovedtmklene deri er wesent- 
lig de fainnie svni i de For. Staats-Kon- 
stitution. Negjetingen fordeeedei sig 
pas den Universalslldstilling, ioin skal 
afholdes i Nio Janierv, Brasiliens Hv- 
vedstad, til Sammet-ein Ligeledeö hat 
man sakget for, at Brasiliens Resursek 
og Jndustrier paa en vækdig Maade vil 
blive representeret paa Verdensudstillim 
geniJamaica, fom fnait sial aadnes. 

jOg der er al Grund til at forvente en 

Ivvemdenlig Freiiistilling fra Bkasllien 
paa Vetdensudstillingen i Chiran nieste 
Aar. — En Borgeelkig er ndbrudt iste- 
pnblikenChili paa Vestlysten. Jnfnigene 
teene har blvletet Davnenr. England 
agter at fende en Estadton Orlogsmiend 
derover for at satte Styr paa Gemm- 
tekne. 

Storbritannien.—— Detsee for- 
tvivlet ud fvt ,,General« Beeth. 5Nai- 
ieknes Angreb mod ham bliver bittere. 

Booth indrsmmer ielv, at han hat laant 

825,000 af det tegnede Fand til Mk. 

Stead, for at denne kunde fortfcette Ub- 

givelfen af Reisin of Rovoiwz. Men 
det var ille til Avigfpelnlativner at Folt 
subslriberedePenge, men til »Fattigdoin- 
niens Afskasfelfe i merkeste EnglandEi 
Desuden stalBaoth have betalt 890,000’ 
i Leje af et kostbart Hovedlvarter for 
erlfeganneen paa Viktoria Stteet, vg 
dette fokdpmmer Londvnerne svin Pen- 
geadselhed —- Stvr Akdejdslashed her- 
fkek i Birmingham san-Folge af Wiesen« 

lev-vaen, og Naden blandt Fabrikant- 
bejderne er bitter. —- Den stotsle Jeru- 
banesitrjle anses for at vare avetstaaet. 
Bande Csledoniam og Southwestekiu 
Bauen angiver at have fuld Akhejdsstyn 
le. —- Et Jordslred ved Fallestone be- 

gravede et Hus og kvalte tte Born. — 

Vinteren hat begyndt at lasne sit Gieb, 
og Tavejr er almindelig over alle Øetnr. 
Ogiaa vvre paa Fastlandet er Tsveir 
indtrusset. — London vil inatt blive iat 
i Telefonfvrbindelie med Paris. 

Tyfkland — Lederen for det ka- 

tvlsle Parti, Dr. Windthorst, modtog 
Pavens Velsignelse i Anledning af sin 
Fadfelsdag. Paven opmuntkede ham 
til fortsat Ardejde og Kamp for Kirlen. 
—- Dr. Guttmann l Berlin erklarer at 

Kochs Lymfe ogsaa kan kurere Saari 
Maven. —- Man defrygter alvotligt at 

Kejfer Wilhelm hak arvet sin Faders 
Svgdom. Avisekne tsk ille nævne Sa- 
gen, inen der gaar Rygtek oIn, at Krise- 
ken lider af en fornkoligende Strubeivgs 
dom. —- De i russist Polen bosiddende 
Tystere hak henvendt sig til den tyskeRegje- 
sing ined Andragende otn ut der bliver 

gjort Protest imod den strenge Behand- 
ling, de liver. Den russiste Regjeking 
lollede i sin Tid Tyfkerne til at tage 
Land i Polen. Men da Fokholdet mel- 

lein de to Lande nn hat fvrandret fig, er 

Tyilekne pludselig blevne farlige Menncs 

ster i den tugsiskc Regiekings Ojne, og 
den tkuer nied at ville jage dein nd af 

Riget. —- Rygtet vil vide at Miit-asia- 
reren Baron Wissinann er bleven sinds- 
fyg. — Kejseren hat udnævnt Konstit- 
von Capriki og Grev von Oatzfeldt til 

Ridder af den sorte Om. 
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publislusck M De N Nie-nimm Nun-vers 
WISDN ICSDAY 
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—— P lsJ T lc « lss « « Ich CNV — 

Tsm snu ist Uns lomling sen-Ninus- 
an pupcsr www of Osuulm nnd one 

of Un- lm qcsnt publication-( in the 
Danish lustzznago in Amt-rieth 

The niemals-o mnl Hans-Ist (-lre-(1lutlon fehle-I- 
tlns pspek Ins auulmstl nmunix tlm nat-wenns Scss 
tun-visit Bonn-s of anvrmsluk Wyoming nnd cvb 
mie- auless n a saswluk schont-Ins antun-I ko- 
Umso who want- to thqu molk hatte-on besol- U- 
srnmälnnlsn public-. 
usw«-s sonnt-la- msdsknmsm on tin-liestin- 

Aeielkosn Tlllc sTAIc. 
DAN N time-UT KIND 

lcmsksel II wonach-lust- mimrt II the- Dank-Chief 
Nebkq post-0slce-. Apis-i qui· ssss 

Gen-Im im den surrte Kuts- I» 
Europa. 

Mildere Veir er nn indtmadt i Eures- 
pa, men islgmde Telegmm affendt M 
ameriknnske Mode sonstigss Tirsdugs, all 
give et qdcrligeke Begreb om mildenss 

Voldfosiihed: 
Eiterkelninger fm enhver Egn idet 

tyife Rige gaar ud paa at Veiret er fkygs 
teligt kolbi. Jsen paa Sjerne ved Ber- 
lin er IS Tonnner iyk. Mellem Rygm 
og Stratsiund fes Hauer bedakket meds 
en Sorte-n af Kann, Slceder og Stifte- 
lsbekeke indlil 5 Mils Afsiand im Land, 
og mindre Sser er fuldstænbig timon 
Man har fnndet 21 ihjelfrosne Naadyr 
i Kongestuoene vcd Brust-ih, og be over- 

levende er i en ynkclig Forfatning. 
Dei starke Sstesuld iHolland og Bel- 

gien hur indftillet Sporkieis- og Jnan- 
netkosiken, not-S det, at flere tusinds 
Mit-nd nrbeider pan at holde Banetne 
nahm-. Lunas den hollanbske Kyst ek 

Haus- nlfwszics anzt nd fra Land, pp 
de Ubyre opmnnushc anmsfek elfger If 
gliisnenve Ihn-. Hunnen ved Natter- 
dam er neu einste, som er seilbsr. 

J Neapel n« m Bei-imm- frosne ihieL 
Dr Il·Ilie-«sss« t« »Noka·1'dc If sika 
chsrsgsn·. ! « tunge Sue- vg Is- 
nmsfe knnste quet pna en Dkengelkolc 
i Sau Dritter-im ng 20 Glis-set btev Mit-« 

euer mindre konstede den-ed. 

Flere Skibe er foeliste i Biseaybugs 
»ren, og et Antal Menneskeliv gis tobt. 

i— Quer hele Europa er Wintereis tm 

Maßes man hat erfaretide supqu IT 

?Aar. 

Eis Botmpr 
»New Ort-ans acht-risse Klub« cyqu 

i Tot-ob ags en Feslforesttlling, til heil- 
ken de mest freinragende Nævekjæmpete, 
Spokksynbeke samt Repræsentnnter for 
Unionensz fiokstr Binde hin-be givet MI- 
de. 

Dis- gialdt en scacnp InkllemAmekikas 
yppetste ,,s"kmdetmkgis Besser« Jack 
Dmipicy on den im Australien nylig 
ankomne Robert -Fihficnsnosts. 

»New Orte-ins athletiike Klub« tællek 
blnndt sine Medic-um« nmnge as Byend 
betudrlinsis Mit-nd —— det nnk jun-n tin- 

geke end Erilciinomh der stod i Spid- 
sen for Annuqrsnrnkqfnsnitcnh 

Klilhbess h-» st sknmtt sc og qunrmde 
u Inn-et Lob-Ich 0.I i NUM Amfjlkjmkck 
snntlrdrkz MEqu Tittknctcn Jnhukgten 
af But-Haner u-( stil),(«n), miwa de 

Ilslzz,()n»11.1s·ndjnt mm »Im-n ie- skl Sei- 
erbssnnL Ast-«- Umme unsic- Inkran 
kontit used Baum-l onn, hond siegst- 
Voksierhnndskcc, du sknidr dingsg for 
ickk m konnt-ei Lufd cned Linn-n. 

Foreskillingrn found nben mindste- 
Fotstyrelfe, men :)ts.-sultatct Unten sorge- 
lig Shiffelfe for Atnerthmernst pupip- 
tiske Folclscc Fitzsimnrons vjne sig fm 
Begyndelien nf at oære Tesnpfcyidm 
Grad overlegen, at Neinltatet let kunde 

sprichst-T Gang efter Gang bleo denne 

flaaei til Iowa-m i Hdc Osngnng kunde 

han ikkc reife fig og Finsimmons er nu- 

Vetdms »MivdelvekgtChnmpion«. Hau 
er ligefoin Heinrier 28 Aar gl. og ek 

Dr. chmps 

unstet for et as Natidens bedfte Leuen-Mein Den ket- 
set stoben qivek av LtvskkaiL driver Svgvotasspmt 
nd as Lege-net oa jener aut- ckganer i gov, arti-spei- 
dpqtisätand Mel-reinen » famtneniat of twsokitiels 
lsqe eftandvele, wies-mass tm Immer-ich on dar 
vom stendt oq hnut c over lnmdrebe Aas-. kenans 
vendco weh sent Muts-i or fix-ste- cs des In saaliae Lin 
herkomman Suavomit.!s«n1de, kaut 1 CAN-mau- 
fom stammt- ira Moden ji;—.:.om: 

erst-»me. ovcsviur. Leise-Mahom- 
Oalde Jst-, Guts-h heumaijoam Beim-Isi- 
CI t- use-fla- fiei Innern-. soll-scher- 
so eu, imm-. suldegyoniaqek s Feder- 

lfobt i Enqlond of irer Funkter 

sietmcy e. sum-, Mut-. Lum- Crassus-e- 
sstdun met, like-status- Oevetem sitt 
II Ine- Iamsiet I vensy time-, Jus-m mos. 

zeuemimmeksyqdommh kam-they as- 
Ms, Ihr-I sei-me- savliuqer. Mist-t- 

ur, Ists-am ed. o. f. v. 
« 

Bau Enden-. hvok der et lanqt tIl Mem odslvotseker den nvnwch at have i dum. Steigin e pag I 
Odean mcn tun nos lolnlv staunen M M i e 
Indes no en »sama« vvok De vor. san Mitkn- 

r. Peter Fahrneth 
tu I. same In» Ohms-, I- 


