
nvlirugkzsNotitsen 
mg i Ovevkpriseme. 

.1(g Tag paa Kombin- 

Tc ojldc Rngtek om 

; H iorrstaaende Hunger-I- 
«.-.k N Tussland skjod Prisen 

Busen steg ti Centsi 

kxnnu for Tecssttber-Hvede; 
«».15u«nmtm· dechalveh Saa- 

HJJ k Pussme har ikke været 

m.1-.-111mng bemme »Er-mer« 
Hm skjpd ogsaa umaadeligt i 

Nunku as de russiske Kabel- 

H den gis op til 81.044. 

ckzxklsu paa Markedet kan na- 

kkk hkkksugtes fom fikre Lostek, 
ji«- dpg i hvilken Retning For- 
nc gamx 

km In 

Ven- og Amt-dessen- 
stu For-. Staterg niesen-klo- 

au.) llgen var varinere end 

t, undkagen over den ovke Mis- 

pg den fydlige og niellemste 
n. Bannen var starkeft i be 

stam oft for Mississippi-Flo- 
k Njcnnesnjnitstemperaturen 
Hk ii Nr. over det scedvanlige. 
inne inn· Ooennaalet ubetyde- 
mnaciebe mellein 2 og 4 Gr. 

hinsankng Ved Stillehavet 
antun-n normal i Omegnen af 
MAY hvorimod det oar var- 

cnoid og syd versor. 
ldist var starre end alinindeligt 
note Mississippi-ON og den 

fertig-» den pure Ohio-Dul, 
Tuns og den syblige Dei af de 

ilaiitc1«hav9stater. Dervar vg- 
nmnaal af Regn fra vestlige 
ord paatilS1)d-Dakota. Godc 
aldt vcd Atlanterhavskysten og 

knigc Golistater notd paa til 

chigan, og fra Minnesota vest 
contanm Jngen Regn faldt 
ehavgkysten sandenfor Washing- 

Igland —- Tørken er haard i 

e og sydastlige Dele; Gras- 
lider nieaet, og Vanbet begyn- 
opferte-S inøndene Majs, 

og Tobak lover en god Afkast- 

«Iork, Pennsylvania, New Jer- 
nsland og Virginia —- Alle Sceds 
anoiler og Tobak udmcerket, og 
r ijckldcnt oæret bedie. 
— Majsen gjør god Frenigangz 

den fpirer i Stattepaa Grund 

cgcn Fugtighed. Nagen Stabe 
aa Lieder ved ftcetke Storine og 
nn- Negnk 
ika — Tet var-ne, tørre og sol- 

"1« liar drei-ei gunstigt for Landm- 
e· Majs hat« gjort stærkt Frem- 
tmr nn svære Stocke, der better 

Tag er dcnne Sakdakt endnn 

Wage. 
-!—:s —- Miin e-« i en udnnrrket 

NyMajcs er i Mattedet i Chan- 
Nunm. 

kandinavcr i Amerika. 

m. Anna Larsen iManisteeMich., 
c iorleden i Floden niedens hun 
ll Both 

rretningsforer f. r »Svenska Fol- 
lning«, J)di1111eapoli6,Min11., fik 

Lusdags forærel et prckgtige 
lir fra hang Venner. 
lI. Bettelsen iBlair, Nebr., lib- 

lldglver af »Kirkebladet«, bar 
NAW of ,,Borne-Bladet« bcgyndt 
met lille halomaanedligt Skr fl 
kldomnuk 

J-. kllagmugsen og Sophus F. 
lldqiumn af »Den Dunste Pio- 

ILInal)a, Neb» hat indfendt An- 
Mm Patcnt pas en m) Konstruk- 
lcll Vandpumpe, der ifolge nævns 
l flal vasrc »meget sindtigt indust- 
llil untre of overordentlig ftorNytte 
Hunde Hauer samt til at vafkeV vg- 
lilducr ofv.« l 
kthkm of»Rt-form« iEauClnil«E, l 
er blevcn Udncevnk til Lrganis ! 

forPmllibitioncipattiet i Minneil 
l 

isdwg Rudolph, en ung danle 
kxuknkde nylig iNisnabotnokFlw 

WFMVIL Iowa. Han havde blot 
M Üsl l Uogle faa Uger her i Lan- 

ladkk ,,V(kgteren« er flyttet fm 
UT til Cebar Falls, Iowa. 

d« P- Hmlfen fra SergeaIItBlltffss, 
sklut sauet Palent paa en us hth 
W ’Belidclpede. 
tolvinn Sparling, en dauik LIng 

Cl Politiet befriet fra et bung 
M 4de Ave.,l)shicqgo, hporhen hun 
Wen lolket under Lohe as Arbeit-e 
m m IlWIe Hufcts Karatker. Da 
fortanng sitt Fkihed, blev Kladekne 
N hellve, og hun blev kostet inb i 
US spiekret bog Jeknftænger. Ell 

MyldigKoiudh fom var indess-cer- 
HWMO Munde lykkedes dek tU 

Mem Tiener til at besorge et 

———— 

Breo paaPosthuiet, fom huu havde site- 
vet til en Slægming i Cincinnati. Dem 
kejsie sikuks til Chicogo dg ved Hjælp af 
Politiet sit han de to ulqkkelige Kvinber 
fat i Frihed. Susan While, den Dia- 
vel i Koindeskikkelse, som reger-r An-: 
ftalten, et sat under O2,200 Kaution. 

Stjcrneikud. 
« Et flyttet Keiferbillede. J Billeds 

galleriet i Amsterdam er der et Materi, 
fom forestiller Kejier Napoleon den for- 
ste, der dtager ind i sin tro By Amster- 
dam. Dette Maleti fandtes ikte paa sin 
Plads forleden Dag, da den tyste Kejsek 
besogte Galleriet· 

Man havde i Holland meet saa hea- 
fynsfuld spk det tyske Bei-g at fjekne et 

Billede, der vifte, hvokledesHollænderne 
i sin Tid tiljublede Napoleon den state 
med samme Begejstring, hvotmed hatt 
blev hilft ved fit Jndtog i Berlin 1806, 
da han havde knust deitpreiigsifkeStrids- 
wagt. Man hat villet forskaane den 
preussiske Kotige og tyske Kejser for at 

se et Villede, der kunde veekke bittreMim 
der hos ham. Eiter endt Kejserbespg et 

Maleriet naturligvig blevet hangt tilbm 
ge paa sin Plads. 

« Vigtig Opsindelse for Davstummr. 
Abbed Verrier, ’." « æst ved Davitumcneans 
stalten i Bourg-ta-Rein, hat opfundet et 

Haken-r, der paa en vis Maade giver de 
Das-stumme baade Hørelse og Mcele. 

Jndretningen besiaar af en ægdannet li- 
den Tragt med et Rot af Kautschuk, der 
ender i en Lydfanger af Ben. Denne 
stikkes ind i OreL Det fagteste ind i 

Tragten talte Okd fokstaaes af den Dev- 
stumine. Herrn-m et beregnet paa at 

optage de fine Lydbølger, niedens de tid- 

ligere Apparater af tignende Art altid 
var beregnet paa Lydens Styrke. Ved 
stadig Brug af det nye Horte-r stjcerpes 
de Døvstummes Here-Ue mere og niere, 
saa at de stedse bedre ktjn stieer Lydene, 
og derved udvikles ogsaa deres Eone til 
at efterligne dem, altfaa tilottalr. Ver- 
rier har et Aarstid med Held prevet Ju- 
strumentet paa over 200 af Anstaltens 
Elever. 

« Skjægget Barn. At der findes 
skjceggede Kvinder, hvoraf nogle endogsaa 
ere nbestrideligeSkjonheder, trodsSkjaegs 
get, er for længe siden enKjendsgjerning, 
men at Born paa nceppe et Aar kunne 

prcesentere sig med en veludoikletAttsigts- 
prydelse i denne Retning, er dog vist hitz- 
til ikke observeret. Jkke desto mindre 

meddeler et tysk Blad, at der paa et Ho- 
fpital i Wien sindes et niMaaneder gam- 
InellBarn, hois Kinder er bedsekkedemed 
et fint fløjelcsblodt Skjæg, og sont elleks 

i anden Denseende er nortnalt. 
« Løjtnant E. J. Galoe, som for en 

Tid siden samtnen med Jack Dalton til- 

traadte en Opdagelsesrejse til det Jndre 
of Alaska, har ladet hore fra sig fra Cen- 
tral-Alaska. Han siger i en Strioelse 
til en Ven i Seattle, at det over al For- 
oentning er lykkedes ham at sinde en Bei 
for Hefte gjennem den midtre Oel af A- 

laska, og at denne ikke ganste bestaar af 
snedcelteHojder, sont man altnindelig an- 

tog· Fra deres midlertidige Hovedkoar- 
ter hat de en vakker Udsigt over en Dal, 
hvor der von-r yppigt Gras-L Den er 

flere Mil lang og bred. llagtet de havde 
faret op og ned steile Klipper og oadet 

over rivende Stronnne, oiste Hestenc ikke 

det ringeste Spor til Udtnattelse. Floder 

og Jndsoer vat« fyldte nted Fisk, og der 

og der var ingen Mangel paa frodige 
Gmggange og FrngL Vintrene er tue- 

get stmnge, men dct er ikke faa rad- 

somt koldt, sont maniAlmindelighed for- 
moder. 

« En dcebl Lonetcennn r. Es for-far- 

deligt Optrin foregik nylia i et Menage 
ri i den engclske By Nmmicslakh how-en 
bekjendt Looetasnnner bleo sonder-redet af 

Lin-erne. En af disfe hande flere Gan- 

ge under Øoelserne oist siq ondskabssnld, I 

og tnedendz de fire andre Laoer trat sigi 
tjlbage til en anden Amt-sing af BureH 
lagde den sig knnrrende til No i enKrog. ; 
J det fannne oendte Lovetænnneren Cor- 

dona Hooedet otn og glecnte et Lieblik. 
ot se stin paaLovrtL Med etoildtSpring 
ftyktede den fiq over fin lHerre, castede 

hatn ttl Horden ag begyndte at bearbejde 

ham meo sine Klot. Tilfkuerne raabte 

zog ils-eg, hvilket syntes at ophidfe Laden 

iendnn mere. Lovetcemmeren beoarede 

længe sin Aa ndsnaroærelse og for-sourede 
sig saa godt, han fande. Tilsidft raubte 

han om Hielt-, og der ftete da noaet n- 

hsrt, idct de site andre stee stmxepe 

fresn fra sit But oq forsoarede sin Hei-re 
Imod det andet Dor. Der opstod nrt 

sen frygtelig Kamp mellesn Looerne· 

leis Opfynsmændene, forn Ined Jem- 
« strenger flog los paa de vilde Dor, ikke 

ihavde ophidfet dem endnu incre, vilde 

cCordona maaske blevet freist, men under 
« 

Forvirringen og Kampen trenkte ingen 

paa at aabae Burets Dor, faa han ikke 

kuade flippe ud og bogstaoelig bleo sta- 

Iderrever. 

I 

Jowq. 
—- Mississiups Date-IS fokenede fou- 

nede Spiritualister holder i benne Tid 
deres aquige Sammenkomst i Monat 

IPleasant Park ved Climen. J Fredags 
gav de en opsigwcekkende Forestillikg til H 
Bedste, der overoaredes as et nysgjetkigt 
Publikum En Snes Mcknd, Kviuder 

og Drenge udstasserct som Judianere op- 
ferte en Stegs Kkigddans, hylede, stra- 
bede, kastede sig paa Moden og opfprte 
sig ipvrigt fom dehudet, der er besatte 
med Jldvand. De foregao at væke kon- 
tkollekede of Judicnemandek im him- 
len. 

—- Udstillingen i Des Moineg, der 
vil bline afholdt fm d. ZU. August til d. 
4 September-, vil i Aar blioe aaben haa- 
de om Dagen og om Miene-« idet man 

agtet at oplyse Udstillngspladfen ved 
elektrist Belysning. Pan Pudel-bescha- 
uen vil der blive ophængt elektrisi Lam- 

pet med 50 Fods Mellenirunt. Dem oil 

medspre en fuldstckdigOmordning appro- 
gratntnet, men Direktorerne hinweg at 

det vil gjøre Lykke. 

Nord- og Sud-Dakota. 
— John R. Gamble, sont sidste Ef- 

teraar blev valgt tii Kotigresmand fra 
Sud-Dakota as Repnbiikanekne dpde i 

Fredags i sit Hjem i Yankton, kun 48 

Aar gamsnet. 
—- Jfølge Assessoren ei- Velstanden i 

Miner Connty øget med 530 pCt. ito 
Aar. Øgningen i de næste to Aar vil 

blive endnu starre, da de nnvakrende iave 

Priser paa Land ncesten vil fordobles i 

dette Tidsrum, fom en Folge afdenSti- 
online-, fom en rig Heft given 

— Hvedetnænbenei Fargo er i fuid 
Harnist over Jernbanekoinissækernes 
egentncegtige Handlung-de Sotn Sa- 

geine nu staat, vit der itke blive offent- 
ligt Balg i Nord Dakota iaar. Korn- 

mtrndene er begæklige efter at faa Sa- 

gen ordnet paa en tilfkedsstillende Maa- 

de, men dette synes at viere ninuligt. 
Den Sæt af Regler, som Komniisfærer- 
ne vil have indfsrt, er formeget for dein. 

Nogle af Regietne iyder som folger: 
Regel 19. Varehusmand stal opflaa 

paa et iøjnefaldenbe Sted i hoert Vate- 

hus eller Eievator hver Dags Krrnpri- 
set til Minneapolis og Duluth ogFragt- 
priserne fra Elevatoren titdisfe Sicher, 
og til hvilke tillægges fire Cents pr. 

Bushel for alleOmtoftninger vedHaands 
tekingen af samtne, fotn naar stattukket 
Minneopolis og Tulnth Ptiferne, vil 

blive berittiget til for sit Korn ved Ele- 
vatoren den Dag. 

Enhver Vakehusmand, der er ansat 
fom en offentlig Batehusnmnd, stal ha- 
ve i hvcrt Vorehus ogEleoator en blank 

book, der flal kalt-es »Hvederegifteren« 
og hvori iudskrioes Ined BlceL 

For dct forstc. -—Datoen for hver 
Kornleveting. 

For det andet —- Fra hoem saadant 
Korn modtogesi 

For det tredje — Graden dems- 
For det fjerde —- Bruttoindtckgten 

der-af. 
For det fenite — Vægten af duckt-Uc- 

for Samt-s- 
For det sjette — Nettoindtægten af 

Koniet naar doch-d- 

For det syvende —- Prisen betalt pr. 

anheL 
For bet ottende —- En Spalte iorBes 

tnærkningek, .,st0re(1"om stored, » kjobt « 

otn kjobt, »uppealcd« hvis en Appel ta- 

ges fka Vitrehngmandenslldslag eller on- 

ore Beniærkninger, omhandlcnde sammt 
Gjenstnnd. 

Men her er dct sidfte Strau, der hing- 
te desto Taalmodighed til at brifte. Va- 

rehugmanden veb ethvert Vatehus eller 

Elcvator skal, naar Forretningetne ei- 

entste, udatbsjde en detaljeret Rappott 
paa »blonks« der leveteg af Juno-ne- 
tonnnifssærerng og sont vifetAntallet pr- 

Bufhel Korn of de sorskjellige ,,gt«ader(3«, 
der indkonti Dagens Lob, Antullct of 

Bushels af ,,decknge« of samme, Prier 
betalt pr. Bushel for samme, og huio 
nogle Vogne er bleone ttdfktbede, Antallet 

og Nummer-ne paa hoer Vogn, Antallet 

af Bushels pna hoetVogn ogKot-1,,G1a 
den« deli, til hoem og hvilket Stets af- 

.sendt, hvilken Rapport stal c-rtificercg 

jfom korrekt og tettelig undertegnet as 
Varihusmandem feudes pr Post tilJekm 
banekommissckrereni dette Komdistrikt 
som bcstemt iRegel 20. 

For at befolge denne Regel, udkrwves 

det at lflevatorkompagnicrne moa an- 

fcktte en Bogholoer ved hoer Elevator i 

Stamm lldgifteme vilde i Gjennem- 
snit andrage til NOO a 8500 ved hver 

iEleoator og for de 1000 Elevotoker pil- 

Hde det andrage til 8500,000. Dame 

Bengesum viloe komme ud of Fort-emin- 
gen og oilde Formel-en bog tilsidft neue 

den fom mqatte betale verlor. 
(,,Budftikken.«) 

Ønt les: —- ihi aktio lysvaagen Agentl 
hvet By· Let Ølrbejde og god Bemling. 
Note-im sub-- J irr-»s- U ».. Liaeoln Rebr. 

Solltik. 
itsfter det norste »Sttttddedadladet«.) 

Solstik derer first og fretttntest hieni- 

» 
me i de troptske Egtte, hvor dettne Sys- 
dont er nteget hnppig og dar en Mangde 
forsliellige Naone sont Pedeslag, Hebe- 
seber, Solfeber og Solslag oft-. Das 
os sorelomnter dett blot i den oarnteste 
Tid ottt Sotnnterett. Dei er ister Sol- 
dater, sont et« ndsatte sor Solstik. Naar 
de paa oarnte Dage i stille Luft, der er 

wettet med Vanddampe, marscherer i 
tætte Kolonner nted snld Oppalning, saa 
faar denne Sygdont sitte fleste Oste. Der 
er altsaa stark Oede i Forbindelse nted 

attstreettgettde Arbejde, helst i stillestaren- 
de Lust, og ister ttaar dentte er nttkttet 

ttted Vattdatnpe, sont stal til for at frem- 
lalde Sygdantttten. 

Ltrseten ord, at Solstik optmder paa 
den Mande, at dett Angredtte plttdselig 
stytter bevidstloa om. Men der gaar 
sont Regel ttoget sorud, som ntan ilke 

ljender til, tnen sont oste sker ved Trop- 
peasdelittger. Soldaten mister Hold- 
ttittgen, Gange-n bliver sterbende og Be- 
ottgelserne slappe. Hatt bliver bag ef- 
tet«, og det nytter ham ikke ved kortere 

og hurtigere Stridt at folge Fett-untern- 
terne. Hatt plages sorsasrdelig af TorsL 
Soeden siyder i Stramme. Hatt har 
Hovedpinr. Hieriet slaar valdsotttt. 
Saa standser Soeden, Huden blioer tor 

og brattdende hed. Hatt begynder at 

slingre hid og did, og saa falder hatt 
tned ett Gang bevidstløs samtnen sont 
trusfen as Lynet. Maaler ntatt ntt Le- 

getnsvarmen, vil man finde dett belade- 
lig forhøjet. Den katt gaa op lige til 
44 Grader Celsins (112 Grader Fuhren- 
heit. 

Kammer den Syge sig, hvilket sjaldett 
sker i de alvorlige Tilfalde, gaar det sont 
oftest rast med Fordedringen. Den nee- 

sie Dag can han, hvis hatt er lettere an- 

greben, under fornttftige Forholdgregler 
viere nogenlunde oel igjett. J andre 

Tilfade, og det er de fleste, gaar der dog 
en otte til ti Dage, for hatt igjen er ble- 
vett sig selv. Saa hander det heller ilke 

siteldett, at der gaar langere Tib, sor 
hvert Spor af Sygdommen er hattet. 
Jsaer gaat det da ud over Neroerne og 
Hiertet. 

Ovad Solstik egetttlig er for noget, 
sorstaar man endttn ikke. Man hat- 
ment, at Hiertet latntttes paa Grund af 
Blodets Ooerhedittg. Andre igiett tro, 
at Blodet paa Grund as Varttten og Ar- 

beidet i Forening nted Svedttittgett taber 
saa meget Vattd, at Vlodlarsystetnet ille 
kan virke, sotn det stat, hoilket skulde be- 

oirle, at matt saldt satnmett. Mett in- 

gen as dtsse Antagelser slaa for Kritikem 
Matt tttaa erkieade, at man ikke kan for- 
klare det entmu- 

Med stettsyn til Vehandlittgen af den- 
tte Lttgtattt gttar det list ialle an i 
dre Sygdomme farst ttd part .- spsz 
densOptrtedett. Troppeaidelttsu- is. 

ikte ttdsætteg for videre Attstt(t-t:z:-sttet 
paa hede Dage. Øvelser og Mancher 
tttaa fotegaa i dett tidligste Morgettstttttd. 
Te tttaa ikke bære Oppakttittg og tttna Z 

hvile oftere end sceduattlig ng satt tneaet 

sont ntttligt paa styggeitth Its-ret. Te 
man have tigelig Tilgang ttlrent oggodt 
Band. 

Er Sygdontmen ittdtraadt, liegges den 

Syge paa et skyggeittldt Sted nted Oder-s 
ktappen hajere end Bettette, kltedes af og s 

ooetgydes med koldt Band, hois man 

tlke ttttt give hattt et koldt Bad. Sam- 
ttdig soger tttan at hielde i hant saa nie-T 
get koldt Band sont ntttligt. Kold Kaffes 
og The attsesz for fortrtttlige Mtdler til : 

at bringe ten Syge til sig selv igjett.Å 
Kan tttatt iklc faa hattt til at spukt-, faaz 
tttaa tttatt brttge Vitttdklystet«. Med Kttls 

debehandlittg maa matt sanftem-. saa 

lcettae, til Legemgvartnett er normal, og 
den Sage er kommen til Beoidsthed 

En Henketteliei Australien. 

En dnnfk Mand, Hang Peter Hausen» 
er bleven hcsngt Ins-km i Australien. 

« 

Der var im km d »ste- Konsuls Side? 
gjort alt for m frelsc Landsmanden fmi 
Strikken, on ver var send- m Mangde 

fForespømsln til Kjvbenlmnn, men de 
lod sig ikke befrmre pas tilsxedsstillende 
Munde. 

Haner bavde hie-time vcem ftraffet, 
ou hai ist-,- opfsrt sig smlig nimmer- 
ocksdin men han havde et meget bestät- 
kend Don-, der let vaudt aus for hont. 

! J« uden fotsijellige fmkke Jndbkud 
hav « Haner Inyrdet en Kommt-rat meb 
en Tomohmvh og fkjont bang For-saurer 
gjokde sit bedfte for at bevife, at Trabet 
var sket fnm Nsdvarge, var Iukyen dog 
i"- ikkc i Tvivl tm, at der sorelaa et 

svmocd, og dtmte Haner fm Woek 
stjsnt jagen Vidnek faudteg. 

Den 2den Juni Motten 9 om Morge- 
nm fonds Essekutionen Sied. Dem for 
holst sig meget kolig og satte-, men man 

sku tydelig i de sivste Dage for Dem-et- 
telsen, at hau led umget. 

— 

Dis DIdsdonnnen blev hatn iorkyndt, 
sang bon: 

»Nati, san ck det snakt fokbi.« 
Dingen for blev Haufen fotogrnfeieL 
Galgen msteo oin Numm, nien da 

den tunde fes fka en Mlengde vitikkiiig- 
liggende Bygniiiger, bleo der ai Ltkrred 
dannet en Art Celt nden oni den, san at 

de nysgierkige intct knnbe obseroere. 
Klotken 8 var alt parat. Der bleo 

senbt Bud efter Delitveiiten, der hin-de 
tilbtagt de to sibste Nattck i Bon. Knn 

zlksnbedsinænd og Repræsentanter for 
i Pressen var til Stede ved Oenrettelfein 
Haufen ledfagedes fm Cellen as to Be- 
tjentr. Bsddelen gik spran. Morde- 
ken var rolig, men incget bleg. Eiter 
at have besteget Stafotten sagde han: 

»Im hin- ikke dritbt hasti. Jeg hat 
kun iokfsgt at irelie mit eget Liv. Je- 
sus Kristns væke inig naadig ! « 

Faldklappen sank, og Peter Haufen 
var sendt over i den andenVerden Ef- 
tet at han havde hængt i 5 Minnter og 
10 Seknndek blev Liget taget neb. Kl. 
ll blev Obbuktionen ioketagen. 

Eiter at Haufen var domt til Gotte-« 
udtaltc han til Prasten Onsket oni, at 

der maatte blioe ginet hasn en dansk Bi- 
bel at leeie i. En faul-an var iniidlertld 
ikke til at opdrive, og der bleo verlor 
streuet til Danmakk eftek en. Den af- 
fendtes tser im af Slotgprcrft Ponlsen. 
Oni den har naaet sll Vestemtnelfessted 
inden Denke-Relier vides ikke. 

Time-S offenliggjor folgende Eksenrgi 
pel paa ruesifke AqurIIeIers aIskyelIge 
Raahed. 

Den JIIIe Mai spillede General Buse- 
rereI DnIIet, cndnu I Barnealderen, 
Voldt Iden Iachstske Haue I WarIeIInII. 
TIlIaldIg rnInIe hIm under Legen en II) 

Aars Dreng ved Navn WInIeIU Denne 
kaerde Boldten, Iandsynlig Ined nagen 
HEIIIghed, IIlbnge, hvorpaa Barnepigen, 
Idm stulde have OpsigI med Generalens 

Dotter, strIede les paa Drengen og be- 

gyIIdIe at prygle dam. Drengen giorde 
Modstand, flog Igjen paa Barnepigen og 
beugte mod hendenogleSkjældsord, IoIn 
beviser, aI han er eII Polak og var ble- 
ven opleerI III aI betragte Nusserne ined 

» 

Foregt. 
Pigen tilkaldte IIII PoIIIIeI, IonI an- 

holdt Drengen og holde haer artestereI 
heIe den peasplgende Nat. Der bleo 

optaget en IIderIIg Napporc og denne 
blev IIIngven III GeIIernl-GnverIIpr 
GIIrko. Den IIæsIeII Morgen svarede 
denne, at Drengen skulde pIskeg og have 
-.I.'- Stag- 

Eerr Loven Inn Born tun IIldeIcg en 

legeInIIg TIIgIelIe aI dereg Forældre 
(WIIIIerS Fader er dod). PoIIIIeI hav- 
de aIIInn athenvende sig III hans Moder. 
Men deI foIeIrnk aI IIlkalde Drengeno 
FoI·IIII)IIder, en He. Obscherski, IIveIn 
des erkIærede, nI ths hnn Ikke Iulde)r- 
dedc DoIIIInen, oIIdc haneI ForI«eIIIIng 
(en Kafe med KoIIdIIorI) blIve Intket 
As zrygt for III bIIve bete-net sin EDI- 
I«Iens, lovede Obfchewski, oIn end kIIII 

InrdstmbeIIde, aI eIIertonIIne PolIIIIIH 
Dust 

Fetngielslægen blev IIlkaldI, Trennt-III 
IIIIIIeoI, vg IIII begyndte PistnIngekI il 

I 
Bed det vaendep Slag tabIe Drengen 
BevIdsIhedeII, og Lage-II verlache-, III det 
vIIIIe viere IIIIIIgI aI fuldbyide In Inn 
haard SIraf paa TIeIIgeII. Tennr Inn-· 

en Ineget nervog Natur og VII-gen erhas-i 
Iede IIIe aI IIIIIIIegaranIere Ior TIeIIgengI 
VII-, nimr der bleo anvendt en IlIg Tor-I 
IIIr paa hnnI 

« j 
Ogsna ObschewskI var IorfæIdeI overI 

BIrkIIIIIgen III IIIIe Stag. MIquIIg Ia- ; 

III-de han Tugteredfkabet Ira IIg og er-EtIa-" 
« 

rede III PolIIIeI kIIIIde lnkke hong Kafei 
og Iuinere hinn, oIn deI vIlde, Inen IIIIeI 

IIIIIde IorInaa haIn til at fIIIdIoIe VIII-s 
z IIIngen. 

Ister aI PolIIIeI havoe overdevIII IIg 

k oIn, at Bergen og zorInynderen Ikke vIIch 
»gIve eerr, IeIIdIe p? EIIgIelsbeIIyrelIeII; 
Isseneralguvernsren et TelegraIn, I thl- i keII deI blev meddelI hom, hvad der var. 

i forefaldet, hvörhos Inan udbad IIg nat-i 
i Inere JanrukIIoner. I 

I 

I 

Man fkulde neeppe Iro deI IneII Gene-. 
ral Gurte-, ,,.HelIeII Ira Bleona«, Iele- 

’graferede ojebIIIkeIIg IIIbu at Pisi- 
IIIngen stnlde udforeg III I. Ite SlagL 
EII PoIiIIdeIienI gao derpaa Orengen de 

vorige 18 Stag. 
Beoidsileg, overfIrIInnIeI aI Mod, 

med sonderflrengetksiyg og I staut- II vn- 

peanfald blev Drengen dran IIIbi.z-. «Il 

IIII Moder. Den IIkateIIge nkssie » r 

IndIIl da holdt I IuIdeændig IIvIVenIIIII 
om sin Ssns Stiel-ne- 

Svm altid, full er Enkelihederne oed 

denne afstyelIge Mighandling fern eerr 
Hunden dleven beIIendI og dar ftemkaldt 
sior FordIIrelIe I Polen. 

Mk. W· H. EIVIII4, KenIy, WIIIII., 
Inldt as hsns Heft og forIIog IIeInI den 
ene Stunden To Flaster SI. Jacka 
Olie knrerede denn fuldstcndig. 

I 
I 

I 
I 

-,» 

satteltqe Vetter i Ort-am 

»So-! cemncictco Frankfurt-« ndsendte 
sot ttogen Titt sivcn en vibenstnbetigtskgs 
pevttion tit bet sydttge Oregon med det 

kkortnaat at sna dtgse tssgnev geograstske 
og geologiske Kot-hold nndeksogtr. 

Nu er katpedttionen kommen tilbage 
ttt Satt Pyramide-o, og hat nstagt Bei-et- 

ning om stne tntrkkettgeHiendetser ogOp- 
tevetsek t" dcnne htdttt Inn ttdet tscndte 
tfgtn 

Fett Ntnnto Basa, en Station ved O- 

regon G Catisvrntn Butten, reiste Sel- 
stnbet ttedtve Mite t stsdves"tttg?1tettttttg, 
med Omnibnv tttttetth og derska begav 
de stg tithest op t Viergene i Josephine 
Cotttttts. 

Bin-gelte t dtgse Egtte bestaa ttgesotn 
i Kentucky og det sydttgeOsterrigasKatki 
sten, og denne er as Vandet tildeto oplsst 
t det Jndre og giennesnhntlet, saa at det- 
er dannet ttoke huler as tigttendelldseeni 
de vg Besknssenhcd, som Ittdetvbemgtots 
ten i Ostetrig og Mannnnthhnlen ttteni 

tucky. 
Mange- as tstrottetne bettetvev us de 

Reisende- sotn sterbe-les smtttke. Der ek 

hatvgjennemstgttge Statakttter, meetk 

hvtde Sollt-r og Strom-ne as kkystatktact 
Buntb. De ophotdt stg den helettge inde 
i Bierget vg korttngte mange as Gange- 
tte og Gt·ottet«tte, tigesvm de ogsaa tog et 

betytnstigt Antat Lyttbitteder as stnnkkeste 
Partien 

Adskttltae Mtte sra Jndgnngen sand- 
tess en tttle Jndso med ktntt Vanb, og t 

Nttrheden as denne sandten et Itttfsod hsst 
Vattdsntd. As dyrisk Liv sandtes ikke 

noget Spor, med Undtagetse as, at ver i 

ttsgen Asstand sm Jnvgangen sandtett en 

Dei Dyreben, der estet nt Sattdsutttig- 
hev hidtotte sta en elter anden ettlig 
Bjorns tat vettge Maattid. 

Man anstitlede Beregntngek over Hu- 
tens otntrenttigc Beliggenhed, og sandt, 
at det- var over t50 Fod sra deng Indke 
til Biergets Ovet«ftade. Seer Halm 
tnev alle beng zorgreningee og Gange 
tmnenea at viere mindst tigesaa stot som 
den bekjendte og stieget besagte Mam- 

ntttthhule t Kentucky. lOet er en hssst 
interessant Opdetgetse man hat« gjvrt her, 
og der sojeg dcrved et nyt Leb ttt Sevars 

digheder, sotn Besten tun opvtse. Naar 

Tkasitsorhotdene btive ttdt bebt-e til-vis- 

tede, vil Josephtne tconnty on octsz man- 

ge mattelige Natnt«sresttton.t"nger ntutvts 

sonst blive Gsenstnnd for tnltige Bei-g 
as Forstere og entom-, der ncete Jntetegse 
sor en stomrtet Nntttt«. 

En Manch sometnste Pligt er at be- 
vnre stn Hetbrev Uben denne et han 
itte istctnd ttt nt s .ge tsvetsten sot stg telv 
etler stne og bliner snnrt et sntvtttendigt 
Vt·ag. Humtedeo dette tun gjoteo taar 

mnn Beste-d vnt i den ns Tr. Wettg- pri- 
vate Tigpcnsatn, ttts Iltnndolvh Stt·eet, 
tshicnga, nbgivne Bog »Um-te- Hemmt- 
tighebet",« tin senkte-I tm ttt Alle-, sont 
strtver estet den« 

del gantlc tyer 
Blodrcngningsmiddel 

mob bilums Jlnmltk III-am- oq Kommt-NO 
baut-Umlde llsnrdchlxgl1r0, Doocdoinc 
Routine-, Wuksimgdonnnc oq Zunnmelhed. 

bus· k-» NO. Masken-. mag 1 alle Apothe- 
;i.1". 

Thi- (·h.«u·l(«— A. Vom-IN- (·()., 

läultitnsom Jl:11«)«l:1nil. 
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BRUST THEE 

mod alle Bkysi,- 
ILunges og Luftrorsszngdommr. 

Nun 1 Original Vom-c Putz 25 Nati; 
saaes i alle Avoh ksr —llcr tus.s:(desf1·:toed 
Modmgdse of Vgl-be Ahn-ste: 
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