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nKsikteftriden i England. 
KathotieisnTZsbekoempes 

lFIlktt M Wal- aHFtQ Ledere vaaqnet 
et Dvale og til afcyiteAaget. 
Da Motten Luther tastede Paoen og 

Katholicismen paa Dei-, stete Aattusine 
dets ststsie Ommeltnlng. Paoen, 
kiktisii Statholdet,« det sont Kistensj 
Folkenes, Kejfetesspgcikangets adsolnte 
Ovechoved havde indtaget og optetholdt 
ien Magtstilling, det tatte ooet hele 
Verder haode oed Refotmxtionens Ind- 
-fsrelfe lidt et grunvigt Nedetlag; og ef- 
tet den Tid gik det stadigt ned ad Balke 
med Magten og Hetlighedenz stadigt 
tilbage. Og dag! J det Skjulte hat 
den katholste Kitke alligeoel vion at cit- 

dejde og hat delois tilbageetobtet Blatt-! 
set og Provinfet, iotn tidligere vate den 

itatagne. Jntet Sted hat man mcetket 

htdsige Stotmlob, det ja kun vilde for- 
datve Spilletz men de udfendte Tit-wille- 
tet hat med feig Udholdenhed botetl sig ftem og stafset sig Fodfæste, inttit 
man til alles Fatdavfelfc pludselig fi 
Øje paa en fuldbtagt Kendsgetning. 
Saaledes et det gaaet i de siandinavtsie 
Lanle og andet Steds; fauledes eitles 
det for Tiden med Held i Toskland. 
Saa vil vi endda ikke het tale ant, hvil 
ten uhyggelig Magt Katholicismen hat 
het i Amerika, ialtfald eftet ftattsuste 
Opgotelset. 

J England stal nu i den nhg aabnede 

Patlament-Session udkæmveg en Sttid, 
hoot Rometkitken pil iaa Btug for alle 

fine Banden. 

vEpisknpalkirlken hat nemlig alds ig helt 
tunnet lestive sig fta Romstliilens 
Sei-der oq Skikke Im wannde 
dtbeholdt den noget; dette naget et stadigl 
blevet sget, indtil man nuikke tendet ihn-! 
detlig Fotstel paa en katolst og en epi- 
stopal Kitketieneftr. Der et ved denne 

sidfte fuldtop as Roaelie oa Viivand, af 
ptagtfulde Otnatet, Helgendilledet med 

th, Banner til Jamnu Mann og vH 
dete fott efter en stot Maalestot, sem» 
knnde det vaste i seer Rom. Ja, selv 
Nadoetens Sakramente fotvaltes mange 
Stedet i den epistopale Kikke paa samtne 
Bis somi den kntuotite. Se, Ve- Flat- 
det Paven fig over; men det engelsle 
Folk vil have det aistajfet, vg, sont one- 

talt i fertige Uge, en nældig Rejgning 
et lomknet iStand i denne Anledning. 

Splittelsen eines i to stote vaedpat- 
tiet istitnatmetne og Anti-R11ualistetne 
ellet i et mzte folteligt Sptogz de hei- 
kitlelige og de lavkitktlige. Tit det 

set-sie Paktt høtet den øvetste Geistlig- 
hed,’de fornemste Vtasdikantct samt de 

Magtige og Rige iLandet· De kathol- 
ske Proselytmagete hat altid hast m 

uvurderlig Evne til at tanle sig okn de 

Seilet, hvot det ghldne Mammon var 

at sindr. Det lavtittelige Paul tællet 
en storsDel Ptæsttt og saagodtfom hele 
Befolkningen, hootved Sttiden et kam- 
menind paa det politiste Omtaade, idet 

Valgetne under Valgkatnpagnen for- 
langer detes Kandioatets llate Udiagn 
om dette Punkt. J Spidfen fot dette 

Patti staat Sit Wem Vetnon Hase-such 
der tidligete var det liberale Pattis FI-· 
tet i Undethufet, men fom ftafagde sig 
denne Stilling for at kunne helltge alle 

sine Kraftet og al sin Tio til Knospen 
imod Rom. Stotmende Medet holdes 
aaet hele England. J fertige Uge var 

det saaledes i London et Mode i Aldett 

Hall, hvot aoet 12,000 Mennestir 
stumm-de til, men der vat tun Plats 
for 7000. Her vat Delegatet for 75 

ptotestantisse Foteninget; ligesom ogsoa 
en Itot Mangde aniete Mund ved denne 

Lejlighed gao Lofte om at stette Sagen- 
Englands Btvskoppet hat sig imellem 

holdt Mode i Lambeth, men tunde iktt 

opnaa Enighed. 
En Lægmand, sann fertig hat gjott 

sig fottjent ved sin upholdende Kann 
mod det hsikitkelige Element, et en 

Bogttyttet John Kinsit iLondon. Han 
dleo da ogiaa fotfulgt paa regte kathotst 
Bis; men han gao like op,,og hanc- Lyt- 
des det hooedfagelig at Sagen et dteoes 

faa nidt frem, III Patlamentet IIIIIII lage 
sig« af den. J Fotedrag og Ialrige 
Strifter nedblev han» Isods al For-fil- 
gelfe III holde freIII den store» Fore, ioIII 
lna i Romekkitkens underminekende At- 

beide. 
Dronningen af England stel viere 

Ineget ilde derart IIf denne Kirkestrid vg 
hat anIIIodet Lord Salisbuxy oIn at 

gste alt, hvad der staat i hans MagI 
for at dilasgge den; men delte XII-I IIvil- 

laarlig tun ste ved at de hjsjkirkelige 
Bistonper mede dort fta deI Immersi- 
latholste Slade, fdm hidtll hat været de- 

res Tumleplads, og derved, at del litte- 

,lIgc RIIual Iuldstændig blioer omords 
net. 

-——-.-O-.-——O-— 

Stilsmissesaqen i England. 

Undethufet as deI sammenkaldte Kitte- 
Inøde vedIog iToerags, paa thslag af 
Ætkedialonen as Oxford, Bzflutning 
oIn, at Englands Kiste ikte anerkendek 

Sktlgmigse imellem Ægtefolk. Bellin- 
ningen opfordter Bistoppetne til at ar- 

hesde far, at Patlamentet vedIager Loo 
i Retning af, at fraskilte Petsoner ikke 
Inn blive cegteviede eftec Scilåmisse, 
ligegyldth enten de er de styldige ellir 

usiyldige Parteri Stilsmisie-Sngerne. 
Oean’en af Cantetbury fremintte For- 
slag om, III Ncegtelse af Ægtevielfe efter 
Stilsmisfe tun stulde gcelde de styldige 
Psrten Dette Fotflag forknstedes Ined 

« Stemner Inod Z (- 

Bornemisstom 

Pan næste Side under Meddelelfet 
fra Danmark vIl Inan fInde en lille Be- 

nlning om theningen »Kriitelig Fon- 
ning for ossentligt liltalte og sttassede 
Bot-IS Redning.« Den atdcider Ined fnld 
Kraft dg hat nuekede væIeI thl stdr Bel-« 
signelfe iKnlIenhavm Den hat nu stif- 
tet en BotIIem"IgsIo-I, vas Opgctne Ikke 
blot er at opsøge og hyppigt besøge de 

fdkbryderiske Born, men« ogsaa alle de, 
der paa en ellet enden Mande staa I 

Fake for at blive forbryderiske Born. 
DeIIe Arbejde er begyndt i al SIIlhed 
og Ined endnu faa Kraftqu da man 

maa kræve fæklig egnede Mennessek der- 

Iil, men enhver, der føler sig kaldet og 
egnet til at lage et faadant Akbejde op, 
dlioer med Gtcede modtaget af Felsenm- 
gens Formand, Pastok Rissen. 

Sveriges Pantcgæld. 

Generalkonful Winslow i Strckholm 
oplyser i en Jndberetning IIl De Fore- 
Inede Staterg Udenriggdcpartment at i 

Svetige er 40 Ptocent af Værdien af 
deI bessattede Farmland ag 54 Procent 
af VEIdien as Byejendommene pantsalte. 
Af den facnlede Jordejendom i Soetjge 
er inlt 44 Procent af Veroxen pantjn1. 

Drohne-Saume Revision. 

Det af Regeringen fremsatle cskotslng 
angaaende DWuNSogens Jndføssel 
for Revision,fvte1aget af Kassations- 
rette-I, ek vedtaget af DesputeketknmnIe- 
tet med 332 Stemmek Inod 234. Far- 
slageis eneste Hensigt er dag Inn at tage 
Revisionen af Dreylus Sagen, nu af- 
sluIIet af Kassationsrettens kriminclle 

Afdeling, nd as dennes Handek og spre 
den for den famlede Kasfationsret. Den 
almindelige Mening er selv blandt Sa- 

gens lvtigste FoIsvakere, at »Ja-Wen 
paa DicevleøeM ilke vil blive ydeIsReI- 

lfctdighed 
Elektrist Sys. 

Waltet Nernft, Professor oed Got- 
tingen Universitet, hat opfundet m elek- 
trist Lampe, som ikke behpver at have 
Glaåkuglen lufttæt, fom Tilfældet er 

meb de nu brugelige Glodelamper. 
Det af Nernst fremstillede Lys abseit- 

des fka en lille Sti1k, fammenfat af de 

Heide-It lotekommende Jorvarter, iom 
aiment-es tit at gske Gaslys klaren. 
Digfe Jokdarter let-er itte Etetttieith, 
san lange de er kolde, men gsr det, naat 

de er optedeh Videnfkabsmcnd still-I 
stote Ipmutniuger til denn- Opsia- 
helf-. 

ann 
Ufcedvanlig ha—(ir—dKnlde ooemli 
Denne Vinters Frost vog Knlde er denk« 

Ittengefte iormqvge Aar. 

Beretninger fra alle Stater raubt-nn- 

kring lyder paa wegen Sygdom, talrige 
Dodsfald,uhyre Elendighedlog stor Odri- 
læggelfe pnn Grund nfsden nassen nhprt 
strenge og pedvarende Frkst, der endogz 
angriber de fydlige Stateix En Mangde 
Menneskek er ihjelfrosne, hele Hiorder 
af Kreaturer, Fuar ofo. gaaede under 
og en uoverstuelig Skade er stet paa 
forstellig Anl. Dei vil blive umnlig 
her at fna Plads til endog tun t·ilncer- 
melsesrsis at gengive Medoelelferne orn 

Ulykkestilfælde og Odelcegzelfe frn alle 

Kamer, men vil kun gengioe nogle fan 
sont Tegn paa hvor hærgende Vinteren 

; hat vist sig her i Amerier 
! Mississiupis Bande ned Alton, Jll·, 
er nn ist«-tagt Det er forsie Gang 
siden den 29. December 1863, at der- 

har dannet sig JH paa Mississippi saa 
"langt ind. 

Dei kolde chr i Delaware. medoeles 
fra Lamel, tiltager ledsaget of et for- 
færdeligt Stier-ein Blackberry- og 
Bringebærbuste ligefotn Mach-Traver- er 

aldeles Idelagt. Frn Nanticoke medde- 
les nt et Posibud er umkommen Miss- 
Smith, en Lærerinde, teddedes med Nod;" 
hnn fandtes beoidftløs paa Bejen til sit 

JHjem; heades fou-narige Broser dort-. 

sFlere andre er omkomtnet og mangfol- 
Tizige Kreatarer er ganet tilgrunde. 

Ncer Wymore, Neb., frss Kocegejct 
sFred Walegihjeh niebens hon var ude 
! og san efter sine Kreatnrer. « 

! Wir-liess »Im-Ill, est hForm-- vers- Els- 
)Poim, S. D.," fis-s iigkievigihiei ps- 
Vejen bjem frn Sionr City. 

Charles Ernst fing ihjel, medens han 
red hjem til Statek frn Madrid paa sin 

!Vikyc1e, en Aismnd of 15 Mit. Hans 
! Lig blev fundet en Milftn Slater. Hin- 
let lna ved Siden af- hom. 

Ooer Philodelphia, Pa» meddeles 

Lordag: Nu er Knlden kommet til Osten. 
Fra forstsllige Siedet i Staten meldes 
der otn 20 Grad under Zero. 

Pittsburg, med sine 20 Grader un- 

der Zero har aldrig i sin hele Historie 
Haft det san koldt. Forretningslioet er 

’saagodtfom ophørt. Mange Mennesker 
er skndefkoåset. For Jernbunerne er 

det vatistelig at komme frem, da det er 

vonsteligt a: faa Damp not, og dels er 

Skinnerne fna glatte, at Hinlene gaar 
rundt uden at gaa frem. 

Fra New York, skrioes2 Pan Grund 
af den starke Kame, sont har indfundet 
sig iStaten er mange stadefrosfet, og 
en Del Dodsfnld er indtrnffet. A. N. 
Rolan, Forbøder pan en Bugferboaky 
irøg ihjel paa North River Pier iBrook- 
lyn. Hudfon Ritter inellem Noack »og 
Tarrytown, hoor den er 3 Mil bred, er 

islngt fra Bred til Bied. Dette er no- 

get, fotn meget sjelden hunder. « Z Bus-· 
falo blev en Snedker ved Nnvn John 
Weith ihjelfrosset 

Den knldeste Dag iLidgerwood. N- 
D., i Aar var den S. ds» da Tun-ame- 
tret stod pan 42 Grader under Zern. 
Naar dertil kommer en stark Storm fra 
Nordvest, kan man forstaq, at detsikke 
var godt, hverken for Folt eller Fee at 

viere nde. 
William Pkueher, boiat i Town af 

Lawrence, Chippewa Connty, .Wis., 
stulde Mandag Aften begive sig hieni, 
men gikvild, sent og mnrtt snm det var. 

Tidlig den nieste Morgen begao Folk sig 
nd for at iøge efter ham og fjntt ham 
liggende stiofrosfet og dod omtrent to 

Milfra HjemmeQ Ved den Tit-, da 

han man viere bucket under, viste Ther- 
monietret en Kulde af 40 Grader under 

Zerq. 
4 ——-·.I——-— 

Vedtaget Bestutniug. 

Senatet vedtog i Mandags Bestutning 
om at genoprette Stilliagen, Admiral 
ok the New-D hvotved man nimmst 
kommt m at forsiaa, at den er beste-at 
for Damp; Bellen fta Manilm 

I"Fjiliptt»inerne. 
Kampen vedvarende. 

De amerikanste Troppee ete Ins-tr- 
gentetne overlegne og tugtek dem 

Siden Ktigen ved Manila paany nd- 
btad, endet daglige Kninpe og i disse 
thfningetspvifevdet sig; at Jnsutgenc 

steknc til detes stote Ovettastelse hat 
faaet ganste andetledes Falk at keetnpe 
med end Spanietne, det i Negelen holdt 

ftp-. til Defensiven og saa telegtafetede 
hjkm ein nnndne Seji e Jnsutgentetne 
ers- tnodige Fottz det anetkendes ogiaa 
at detes ametikanske Modstandete, og 
de lfotstaa at falde sont Heut-; men de 
ere fta tidligete Tid stet ikke oant til, at 

nantet Angieb et tilbageslaaet, faa ta- 

vget Modstandetne Offensiven, og det- 
ved kasteä de tilltage fta den ene Stilling 
til den anden, uden at tunne gute for- 
nadsn Modftaitd, og detoed blivet detes 
Tab-lenke statt. ngaa paa amerikaan 
Side et der faldnel nogle faa ag saatede 
en Del; tnen det et ja dog langtfta i 

Fothold til Jnfutgentetnes Tab, der 

gaat op i Tustndet. 
Det sorgeligfte ved Sagen et, at Fol- 

ket et absolut misledet. J Aarhundtes 
der pint og nndetttykt paa det gtusom- 
fle af Spanietne, inabildes dem nu, at 
Ametsikanetne ete komne for at gate 
galt parte; thi man et .saa tetninelig 
paa det tene med, at vidste vet wenige 
Falk saa god Bested iotn detes politiste 
Intere, saakastede hvet.eneste Mand sit 
Gesten «Men et Falk, fom aldtig hat 
kritdt andet en Fortædeti, endvg af de- 

tes egne Udkaatede, imaa blive ntisttoist. 
Nenenal Otis hat telegtafetet til Ne- 

Ackkkstj txt bnn hat Venifen txt-r at 

Ugeikieillo fta Washington afsendte Ble- 
gratn til sin Chef Uguinaldo den 25. 
Januat, atsdette Telegtam tiltaadede et 

øjeblittetigt Stotmangsteb paa den ame- 

titanste Stilling ved Manila, og at de 
Kampe, satn nu findet »Sted,- et- den 
nmiddelbate Folge hetaf. -Jnfutgen- 
tetne mente netnl.ig, at Atnetikanetne 
vate aldeles uforhetedte pasa et saadant 
Angteb, saa at en hurtig Seit for Jn- 
sntgentetne vilde have stot Victntng iot 
AntiEtspansionmændene iSenatet fe- 
tend Traktaten blen undetskteoet, hatt- 
ket den Gang nat fastfat til den 6. Feb. 
Det hele hat-de et diplomatisk Ptceg, 
lotn tun sttandede paa note Troppeis 
Tappethed ag Officetetnes Agtpaagioen- 
hed 

Forteslen et Jasutgentetne nu meget 
tnodløfe. Detes Tab hat vætet state 
og detes Fothaabninget ete bottvejtede, 
da de ikke et i Stand til at holde en ene- 

fte afvdetes Stillinget. 
J Fallge Telegtam as den 13. ds. hat 

Brigszem Milleti Latdags med sine 
Troppet indtaget Jloito eftet et Bom- 
bardement. Jnsutgentetne stak Jtd 
paaen stot Dei Hase for de flygtede ad 

af Byenz tnen note Ttpppet unt-enthi- 
kede»»Jt·den,, iaa at der stete itte stot 
Skade. Jntet Tab ««paa ametitanst 
Side. — Jloila, Hanedttaden paa Øen 
Panay, et den nættstøtste By paa Fi- 
lippinetne,sog" vat detfot ogsaa det mest 
omsttidte Punkt eftet Mantla iomØgtup: 
pens ftatfte og vigtigste By. Jkoito Ug- 
get 835 Mile shd for Manilm 

Reg.eringsmeddeleller. 
Fta Wafhington, D C» meddeles at 

Ptcesident Mciktnley i Feedags Eiter- 
middag Kl. 2 35 nndersttev den af Se- 
natet stadfeestede Ftedstkaktat tnelletn 
Spanien og De Futenede Statet. 

Pmsidenten hat fendt Kongtesien et 
kott Badikab, iotn ftemholdet Nod-ten- 
digheden af en undetiøist Telegtajkadel 
idet stille Hav i de østtige Lande. 

Deo-sann 

J Ftedags dade eftet at have lagt 
site Maaneder til Sengs John Quiney 

Adams, Mtdlem af Chteago Handels- 
Tlms stden det Ldtt Aat den blev stiftet. 
Han nat fsdt 1824. To af hans Far- 
ieedte hat spatet De Fotenede States-g 
Benannt 

Jtdebmndez E- 

— 

Fra Yankton, S D., konnner Ef- 
tertetning oIn en leebkanII I Sendags 
Morges Kl. 2 I en Cottage hntende IIH 
et Sindsfygehospitat 3 Mjle nokd Zim- 
denne By Sytten Kvindet: 
blev brændt tildede Af sicut-l 
dinavifke Nonne standt disse findes flet- 
gendet Julia Eetckfonä Jaeeina OlsenJ 
Christinn Johnfom og Safdljne LIndsI 
bekg. Dei lykkedes III rkdde 23 »af 
Patienterne; Yaer Unnges as Tdem kom- 
mere ellek mindre III S-kade,·delsssned« 
at blive sum-froan dels. paa- anden 

Mande, f. Ess. ved Spring f-a VIII- 
duerne. Hufet nedbrcendte Rednings- 
arbejdet vanskeliggjotdes paa Grund af 
den uudholdelige Kuldr. 

—Manitoba Hotel I Winnepeg, er 
bmndt nIed et Tuba-f 8400, 000.: Ho- CI 
tellet var 7 Etager qg var det, smulteisie 
Hotel I Kanada vestfor Montrcalxx.i : 

—- Ntw York havde en BrandI Toky- 
dags, sem niedsprte et Tab saf, op- Imod 
81,000.00«0. Det begqndte at khmndks 
i en P·oseiabrik, hvor en Mengde PIgek 
arbeidede. De styrtede nedover Trop- 
perne af den btændende Bygning dg 
sireg pag Hin-In Hoer eneste seII com· 
ad I god Behold. En Del nf» dein 
maatte fta VIndIIerne springe ned paa« 
Nabohusenes Tage og undkom paa denne; 
Munde. Flere Brandfalk tom tilstadeH 
og noglz dlev stamfrosne.. 

Ved en Brand I Montkea1, Kanndn,2 
iSsIIdags dleo en Brandmnnd drkedd 
en saatedes dedeligt og flete sit mindre 

Bestadigelser. Bthnden var i en stot 
Stenoygning ved Chaboilliz equam og 
Staden et over 8100 000 

Kl. 10 Semdag Fokmidda.g-hwd verk- 
Zldedeand ud I A. C. McClutg ein«-Co. 
ftores-Bogtorretn(ng, Wem Alpen-» 
Chiroeg Jll Den yderst letfængellge 
Vatebehotdning og det kotde Weit-, fom 
gjorde det vansteligt for Brandfotkene 
at haandtere Slukningsredsiabetne, gao 
Jlden Ooertaget I en Udstmkning,»iom 
ielv ikke Chicago Brandocesen end-ans 
til. Hele Dagen maatte man stylle 
Vandmasset Ind i Bngningen for at- 

holde Jlan under Kontrol. Ominng 
ved Kl. 2 var man Herre over Branden. 
Det fantlede Tab et 8500,000 paa Va- 
kebeholdningen, ng 8100000 paa Pyg- 
ningen, sonI der heller itke er meget igen 
af Asfurancefummen vil itke dcekke 
Tal-et. 

—- To Jldebrande I Michigan med- 

førte Tab af Menneskeliv. J Mak- 

qIIeIte bmndte MIfs NellIeHawatd Inde 
I et Boatdinghus. Nær Paris, be- 
gyndte det at brænde i Anton 

Badetsl 
I 

Formhus. De, sonI undkoIn, maatte 
springe ud, iom de laa I Sengen.· Ba- 
det akbejdede med at redde Jndboet, og 
glemte under dette at fe eftek sin Husttu. 
UIIdek Rutnetne fandt man de forknllede 
Leoninger af Mrs. Bader dg hendes g-; 
anrige Son. I 

.«)- 
W’ ! 

God Forstaaclfe. 
·« l 

En Forbajelfe af Albejdslqanea :ek 

fortlagelz as The American steele and 
Wire Company. Dem Kompagm 
hat en Kapital paa 90 Millionek Dol- 
laks og sysfelfælter 56,100 Arbeit-km 
Kompagntet konltollerer Martebel for. 
Psgtraad, Spigek m. m. Kompagnict 
yar foketoget Forhøjelien frwillig. Paa- 
lægget ek 5 Procent af Arbeit-Nonnen 
for de Akbejdere fom tjener mest, og 10 

Procent for bem« sum tjenek mindst. 
Mctuvgiften for Kompagnlet andmget 
til ca. en Million Voll-Its Kompag- 
nietg Piæsident, Mr. Lambett, udtalle, 
at det var Meningen med denne Fai- 
hsjelse al vise, at naak Arbejdsgioeme 
havde gode Tiber, stulde ogsaa Arbei- 
oetne nyde godt dstuf. 

Buben Posten. 
Der hat omet 1,600 Dsdsfald i 

Bombay, Indien, fka den ladiste Bu- 
bonpest i llgen pp til l Indess. Eiter 
alt del Ach-ide, iom hat vcket anvendl 

for at bekampe Sygdommeu, et del tun 
et iam koste-list Reinlich 

FIII nocnlaIIdite VIIIIIIIV 
Koti« OIIIIIds 

Pdhedei IIII III IoIIIIIIIIIe EIIIII I IIIII 
IIIIIIIIaIIgI FIIIIIIIIIIIIIg 
Da; Broaklyn Beben biev maalt den 

lade ds. ander en TIIIIpeIaIIII afh 
-Grnde·r Undet Zekass visIe deI ·st9, at den 
var Ist-F Fad mindre IIIIb da den blev 
Inn-III I. 1«,JuU Away-In da DheImome- t««I««eI IIIste 90 GIadet aner ZeIoki 

«J«.« de standInavIIke Lande hat La 
GIIppe faIeI meget Ilde nnd Befoltnins 

«g«eI«I«. J Stockholm var der I saftige 
Uge Ifslge offIcIeI unpokI 3194 Sys- 
donIslefælIIe Ined 229 Ost-Naiv —- J 
Christiania 2342 Sygdomstilfælde aned 198 Dødsfald 
EI AkIIIiFIsialI «har farIIagIeIs Casent- 

aacden TheatIeI I Landen. VIIIIIIII af 
«Wales« er Hovedaktjonaer I Foretagenden « 

Poldjonmu Sturme hat I de· III-sie 
Dage IafeI langs StaIbIIIanniens Ky; «sie«r Mange Skibe ere forlisIessx 
Haanepladserne hat lIdI sIoIs Stabe 

Den eurapæiste Presse hat IIaolI III-d 
Prins Viktor Nopoleon, am hyem den 

alIIIIndelIge MeIIIIIg« e·r,- at han kUII III-n- 

IeI paa en gIIIIsIIg Anledning for at III- 
IIIIe sig den fIaIIIXe Traue. Han hat la- 
deI lave en Million Knapper, hvorpaa 
pranger hans PaIIIaII ag Jnskrjptias: 
««L«eve Kongen.« « Disie Knapper dieses offentkig ganste IIgenIkI 

Dronningen aI SpanIen hat under- 
Iegnet ’e·I Dekret, som fammensalder den 
spanste Ratianalfokfamling .II:l Matt 
den 20de Februar faInI genindster de 
konsiIIquaIIellIs GaranIIer for aerianlia FtiheIu 

Ost«F bat Un Banstelighed Ined III haide 
,«Venstahet« dedlige mellan England Ig 
HFrtIIIIIY nagIeI deI IIlthIeIadeIIde« Inn zTIden haI eI IoIIgI VII-g Nu hast 
FrankIIg og JIalIen IIlfaIIIIIIen IageII 
Besikdelse Cape DIIIIIeIra, ned S«ydsi-«. 
den IIf deI Iøde Hau, III-for Raheiba- 
Kyern Bagved deIIe Trak, iom et 

gaast for sig I al SIIIhed, stImIes III-II-v 
kaarlIg russiste JuIIIgeIz IhI paa de 

faIIIIne Kanter hat« Rusland og Engkand 
Ifordatns Tiber chet uens Inn, III-III 
deIf stulde have det meget. 

Kvngen af Soetige- Norge er vedblk 
veIIde fang-stig, og Regeringen siykes fo- 
telobIg af KIoanIIIfeII. 

quapyt. s 
Forflaget2 til Prnsionkr deloder sig socv 

iAaks til -,sl45,233,830, hoilket et 4 

Millionek »wen- end-i Fior. 
’-.—-— Der er Tote okv ·at"ikulde nfholbk:" .j· 

et »Paotkjubilæum«- mkste Adtssom "e1·1»j 
« 

spasfende Stutningi af det nikltetide Auf'- 
huxxvredr. « «« 

k— Opgcwetne rvekj hoc-d let-E fplrsiliyzlg 
«1itge-Landks Kathocikek har- nippe-get sit 
Papmgsuistkhotp i F·o»m·-"i-f ·»"Pekk»kg"- 
fpenge3«:·or« netopszossenklkggjotc 

« 

Dei 
viftzr sig,-ats'det ftä dke Forenede SMFI 
tommer mest,«n«e’aklig tl42s000 hat« Abs-z 
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ret; fskas Engländ ogsde engelste Kptmsz 
suiet etgsjooty iraJkaiitkkge 89«9,000, 
Italien 874,«000,0s«?ertsg- Ungain 860,-. 
000, ITyskland 836,00·"0 vg fta Spanien 
812,ooo. «" "- 

—" Paa« Mädchens Badegaats blev 
der forleden Aften kraftlos-les en Sismlet Y Y 
m uns-Kassen, Unholds-we ji«-was Musik-Mant1stkipt"er til en· Pan-di ofs 
20,000 Makk. 

— J Basel er en Vinhandler blevet 
amstect for Bewuqu til Bei-b as 
300;000 Iman 

—- Fra Gott-barg meddeles til »Mut- 
mI-Tibnin.gen«: Status P Købmand 
A. P. G. Vetgqvists Konkursbo stiller 
sitz fauledes:Aktiva 188 Kr.; Passioa 
1,157,468 Kr. 

— En Franstmand stal have apiari- det et Pantser mod ManieNiffelsskugler. Ea sagkynvig Kommission-, sum hat 
prooet Pontia-eh sigek, at en Monstr- kugle, qssgm pac« ·70 Y.1rdsAanb, ikke trsngte stunk-I Pontia-D Dei 
seist lmädletttd W s Zus. 


