
c «I7"l —- 

.«"F. .- 
« II « WH. - M « »J- I -" s« s --ss.-isik-sssi ·H s ! 

Hspssxsxssi IIII III 
»si- ---I--i«-il«».s »Es HH us- ITIHIUEI WHIIZII EIZIZIHIIEEIlink-MHEIIHIIITEZWie-Wis-JW 
,.Nr.12 Nemah, Wis» Torsdag den 23. Marts 1899 

Chicago 
ForbrydeIserneS By- 

Atter en ai de flkaetkeligite Mardger- 
ningee opklaret. — Geniamhed 

Fotdrydelfer af en Uhyggelig Bestaf- 
fenhed faregaar i alle Starb-gen J 
disfe samler sig alle mulige Karalterer, 
ag da seloftlgelig mesi de andartede. 

Dag stal man lede længe efter en By, 
hvar man saaledes hver eneste Dag kan 
læse am Mardgerninger, Overfald ag 
alle mulige Standselsgerningey sont 
netrp Chicaga —- ag saa alt det, der 

faregaar, jom man itke læser am. Det 
vilde blive et hiernefatvirrende Ardejde 
at stulle deferere al den Afstyelighed, am 

end tun tilnærmelsesvis, sain findet 
Sted i deune Keempeftad. 

Her strl neermest henvises til et Par 
af de meft farfterdelige kriminelle Til- 
ftelde, satn er paa Dagsordenen. 

Endnu er i frist Minde den tyfke 
Stagtets Luetgerö Bladdaad, ag nu har 
en ganste lignende fundet Sted, idet en 

Taster oed Naon August Becker paa det 

brutaleste har myrdet sin Hustru for at 

tnnne blive oiet til en 18-aarig Pige, 
sont han var foeelstet i. Vielien fere- 
gik; sen denne hans anden Kone blea 
rted for ham ag udtalte sig deram til en 

Nadakanez detoed kam noget ud, sont 
tilftdfi gap Anledning til hans Neusta- 
tian. Strats nagtede han alt; antsider 
tilstad han under Ed, at han par gaaet 
ned til Seen med sin fpkste Kone ag der 

givet hende et Stad, saa hun faldt ud i 

Banden Palitiet troede ikke paa den 

efter Bepiser andre Ste- 

Ader-a- t jaannkingkM at WW 
...- -«..«se 

« gaa ti- siitdsnendig Bekendelsr. 
Og faa farklarede han« hoarledes hatt 
am Aftenen den bi! Januar havde fid- 
det i Katkenet med Kanen ag standteåß 
hoad der nat for-neigt harte til Dagens 
Orden dein imellem. Skamderiet endte 

med, at han gkeb en Haandakse ag kla- 
vede Panden paa hende. Hatt mente 

first ikke, at dun par dad; men da dette 
blea hatn klart, gjorde han Jld paa Ov- 

nen, hnggede Havedet af Lige1, parte- 
rede bereitet dettei 20 Stylkek ag tagte 
det i farstellige Portioner. Ben og 
Knagler sagte han at leitende, men da 
dette ikke vilde lykkes, gravede hatt disse 
ned i Yarden, hvar de fenere tilligemed 
andre Tisg ere fundne af Palitiet. Nu 

skal hans Sag afgsreg pcd Retten. 

En anden Scene, der blotter en Gru- 
sainhed, sam maaste felo den mest blatt- 

ttlrstige Jadianer vilde vtge tilbage for. 
Jahn Bergein giftede for et Aar siden 
en ung Enke. J den Tid hat han be- 

handlet hende saaledes, at hun, fom 
den Gang var aandelig ag legemlig fund 
ag seist, nu er mer aed at vcere sinds-sag 
og her-des Lege-ne paa det farfeerdeligste 
mishandlet. Humans Society spran- 
ledigede hanc arresteret, ag i Madet i 
Retten kam Scener far Dagen, sont ftk 
selv den mest taldblodige og icenevante 
Rettens Haandhceaer til at gyfe tildage. 
Han taang hende til at aftlæde sig ag 
flog hende faa med en Stak til Bladet 

sprsjtede omkring chetelfet. Politiet 
fandt kun altfor synlige Spar heraf. 
Hans Yndlingsrnarskab var kned en Luft- 
bøsse at styde Staalpile ind i Konens 
blottede Legetne. En Gang haldt han 
begge hendes Hiender til en glahed Oan 
indtil de vare stegte ind til Bencne. Den 

Ulykkeliges fortvivlede Skrig dragte en 

Nabakane ind, fom rev hende las. En 
anden Gang hældte han kagende Band 
over hendes blattede FøddeL Liegen, 
Dr. Samuel T. Femlee erklcerede i Ret- 

ten, at han aldrig havde set et Legeme 
saa grusamt mishandlet. Den Ankla- 

gede, en star, sacer Jernbaneatbejder, 
havde intet Farsvar, men mumlede blat 

naget am, at hans Kane var faldet mod 

Ovnen »ag var kommet til at støde sig.« 
Og nu DammenZ Ja, oi lever ja i et 

Frihedens Land. Dommen lød paa 100 

Dollarö Mulct for Overfald og 85 

Dollars Mulkt for uardentlig Opiarselz 
men Dammeten erklterede tigtignak, at 

han deklagede, at neesten etAar i Bübe- 

well ikke kunde udstrwkkes til ubesiemt 
Tib; og at hois Proglestraf var indfpkt 
oilde han med Glcede felo føke Kisten. 
Slcegtninge hat nu taget sig as Mes. 

Bergein og hendes 10»aatige Ssn af for- 
ste Ægtestab og der vil blioe gjott For- 
spg paa at staffe hende Stils-wisse fra 

,sin Boddei. 
Man stulde bog tro, at et saadant 

Uhyre i Mennestessikkelse var ligefaa mo- 

Iden til Galgen som Becken 
Denne Sag hat gioet en lange meet- 

-Plan et Stod fremad fra Ilumano So- 

cjety’s Side, idet der herfra vil bliveI 
ftillet-Anmodning til Legislatuken otn atJ 
stadfæste en Bill, som bestetmner Prygle-I 
sttaf for Mishandling af Kvinder, for! 
Stkatenwoeri og for Mishandling afj 
Bam. Et Fotslag i denne Retning er 

ander Udatbejdelse i nceonte Selstab. 

EtzToMUdkisöspeih 
—- 

—— 

Et ganste nyt Apparat til Brug i» 
Statsbanetnes Siktingstjeneste er ble-» 
vet konstruetet as Overpotttt Loft i’ 

Jst-thus, Danmark. Det er et Udkigs-; 
;Spejl,der stal anbringeö iPakoogneneT 
Jaaledez at disie Vognes Perionale ped» 
et Bliti Spejlet hat Udsigt over Baue- 
linien paa en lang Sttakaing og altfaat 
kan assisteke Lokomotiopetsonalet med 
at holde Udkig. Ved Pesoer hat Spei-l 
let oift sig iaa anvendeligt, at General-· 
direktotatet paa Jndenrigsministetiets 
Foranftaltning hat tildelt He. Loft en l 

forelsbig Belsnning af 100 Ke. ! 
Ame-items Petrolemn i 

England-. 

Underhufets Midei London den 15.; 
LMW UMHTHÆM pscegxking J 
For-flog til Loo otn at satte op det tilla- I 

delige Antanbelfespunkt for Petroleuml 
til 100 Gent-»Hm 73. Henty Kum-, 
ber, konservativ, iagde, at Fotslaget var! 
»et tilslsret Fokbud mod amerikanst Pe- l 
troleum,« og dekfor ioreslog han For- 
slaget forkastet. Robert Webster, kon- 
servativ, oar enig herü, og sagde: ,,Vi 
bot ikle stade en Nation, som for hvek 
Dag stiller sig meke og met-e venlig til! 
os.« Fokslaget forkaftedes med 244J 

lStemmer mod 159. « I 

Englands Haudelsstand. 
Den anrlige Konserence af de enges- 

-ste Handelskacme i London vedtog en 
T Bestatning om indttængende at anknode; 
« Regetingen om at vedligeholde sit Arbejde 
Hfor »den aabne Dor« og for, at Eng- 
Iland giveg Fotret i Bang-Ue Daten. 
Fotstug om at sdtale fin Tilfredshed 
need Regetingens Politik, blev efter en 

»liolig Debat forkaftet. Med vom-cel- 
ldende Majoritet vedtoges Bestutuing 
!om, at Regeringen anmodes om at bruge 
lenhoer Anledning til at samarbejde 
med De Forenede Statet, for paa den 
Bis at vedligeholde Følelsen af Sinn-F 
hed i de to Nationets uhyre kommetcielle; 
og sinancielle Fordindelser. 

Besværlig Overfart. 

Dampstibet »Bohemia« er ankommet 
til New York efter en betydningsfuldi 
Reise fra Hamburg af 43 Dage. Om- » 

botd var 127 Stecke-ge Passagerer til- 

!igemed en Ladning Vater. Skibet kom 

pp i den ene Storm vætre end den an- 

dcn med voldsomme Spek. Alt, som 
kunde flyttes paa Derkket, gik overbvrd. 
Bande knustes og anden Odelceggelse 
stete. Den 21. Februar slap dets Kul 

op og maatte gaa ind til St. Michaels. 
En Passager sik Smckakopper, saa at 

Skibet nu ovenikøbet maa liggei Kont- 

antcene efter sin lange Reise. 

Fort-nd. 

Begge Legislaturens Huse i Guthrie, 
O. T., har vedtaget et Lovfokslag um 

Fotbud mod Udøvelsen af ,,kristelig Vi- 
denfkabskur« (Ch1-jstian science) i 

Oklahoma. Gut-ernsten hat imidlertid 

nagtet Lopen sin Undetstrift paa det 

Grundlag, at Loven vilde viere et Jud- 
gteb i fri Religiongtvelfe. 

Filippincrnc. 
Jnsurgenterne stadig aktive. 

» 
Aguinaldo ladet ilke til at ville give op« 

for med Knivcn vaa Stunden 

des de talkige Meldinger om Frem-! 
gang hat de amerikanske Tropper viert- 
synlig ilke noget let Arbejde med at faa 
Jnsutgenteene dtevet itilbørlig Afstand. 
Det er Byen Pasig et Beois paa. Det 
kostede en 7 Timers haard Kamp at ind- 

tage den; men det blev da ogsaa Instit- 
gentekne en Ulykkesdqg. Omttent 400 

Fanger faldt i Amerikanernes Herreden-, 
og der stal vceke ligesaa mange Fall-ne, 
vm itke flerez ligeledes en Mangde Saa- 
tede. Pan amerikansk Side meldes otn 

2 Faldne og s Saatede· Fotnden Pa- 
sig dlev Taguin og Pateros indtaget. 
Gen. Otis rappotteker det sont den stir- 
ste Seit siden den 5. Felsenst. — Seh-- 

fslgelig er Jniurgenterne ttods deres 
Ovetmod dog noget modlpfe eftet denne 

Affen, nagtet de ikke get Mine til at 

ville give op. 
Det hat vakt en Del Opsigt, at Gen. 

Otiö hat-» ncegtet Spanier-ne i Manila 
at mede i Undethandlinget med Ugol- 
nsldo angaaende de i Jnsutgenternes 
sendet betkoede Fangen Men man 

gut dpg fornuftigvis ad fra, at den 

amerikanste Operstkoinmandetende ikke 

hat kunnet handle qndetledes faalcnge 
den spanste Dtonning ikke hat unt-ems- 
net erdåttaktaten og detved givet en of- 
sieiel Bekmftelfe paa, at der i Müdig- 
heden itke er nogen Ktigstilstand mellem 
de to Magter. -—"- Nu hat imidlertid den 

qunste Dtonning undettegnet Fredgtkak 
knien « , sp- k-» 

—-———C-O-.-——— 

Blodigt Maiwurm-M 

Fka Nisfo t det- sydlige Setbien kom- 
mer Eftekretning sm, at der hat været 

et blodigt Sammenstpd psm den weilst- 
serdiste Granse. Det er tytkiske Trop- 
per i Macedonien, som et strdt samtnen 
med serbiste Gtænfevagter. Der blev 

sendt Fotstætkning fka begge Sider, og 
mange rapporteres dtcebt og lautet pat- 
begge Sidek. 

Jldebrand og Fort-whene. 
St. Patricksdagen var en ulylkelig 

Dag i Nein York. Sotn Beboerne i 

Windfer Hotel vate famlede for at be- 

tragte Processionen, der matcherede 
farbi, udbrød der Jld, fom ved Trak- 
ket gennem Elevatokekne sil en ists-erde- 
lig Magt. Tab af Mennesteliv kegnes 
op til Datv at viere 44. Men man me- 

ner der er stere. Det nhyggelige ved 
denne Brand er, at man hat Beoifer 
for, at den er paafat i den Hensigt at 

benytte Panilen til at foketage et Pupa- 
dringstog gennem Hotellet. 

« 

En Mts. 

Shetwood, fom havde en stor Del Ju- 
veler has sig, havde en fottviolet Btyde- 
kamp med en Mand, fom vilde beweg- 
tige sig disse. Og der er flere Vevifet. 
Politiet wenn-, at en velorganifetet 
Bande hor foraarfaget Branden, iom 
samtidig brød nd i flere Etager. Denk- 
tivek hat artefteret en Frank Kain, fom 
sprang ud fra et Vindue. Han havde 
Juoeler paa sig til Vierdi af 10,000 
Dollars. En Mrs. Hastins me»ddelec, 
at hun hat mistet Juoeler til Vætdi af 
B200,000. 

Ny Opfmdclsc. 
Et Apparat til Røgning af Sild og 

Brisling eftek en fuldftcendig ny Me 
tode er for nylig opfundet af en Nord- 

;mand S. Joh. Saetke Besparelsen vtl 
E for flete af de hermetiste Fabrikker blive 
flere Tusinde Kroner aarlig. 

Ny Petroleumsvært. 
» Pan et afholdt Mode i Christiania den 8. Makts bestuttedes det at danne et 

Aktieselikab med en Aktiekapital paa 1 
Million Kroner til Anlceg af Petri-le- 
umskaffinaderi i Nækhcden af Christia- 
nia. Ter stal udnyttes en ny Reff- 
netingsmetode, opfunden af Dr. Beich- 
ten, du« t henved 15 Aar hat vætet ansat 
j Nobels Rassinadekt l Besu. 

Kava. 

Ophidset S—temnin9. 
Den gamle Istet hat helc Befoltniik 

gens Sympati og Tillid. 

Bessvlkningen paa Oen Kuda er i Fe- 
beti denne Tid. Den i sorrige Uge 
koktelig omtalte Konflikt melletn Kon- 
ventionen og Gomez hat bragt alle paa 
Benene og det sydlandske Blod er kom- 
met i Vatme. Men de, som ttenke al- 

vorligt og optigtigt ooet Situationen, 
ter paa Hovedet, angstelige sor at 

dette Uddtud as de gærende Fvlelser skal 
give den vorige Vetden Anledning til at 

erklan, at det hat alligevel oist fig, at 

Küdfikke oat moden til Selvstyre.. Og 
der kan maaske ligge nogeti det. 

Socn dekendt sit vaez sin Assted 
sotdi han ikke samsiennnede ined 
Konventionen og navnlig ikke vilde vkete 

ined til et stotte Pengelaan sot Landet, 
idet han mente at en javn Fremadskti- 
den uden Laan vilde være et sikkete 
Grundlag. Saa udsendte han sit aabne 
Btev med Begrandelse as sin Absterd og 
Fotstktinger otn sin Tkvstab rnod det» 
Iolk, han vilde osre alt saaltenge han 
lenede. Denne Proklamativn fænsede 
sont Jld i tsrt Halm. Tasindet onst-in- 
gede hans Das i vild Begejsttingz Go- 
mez holdt Taler og da det vaateenktes 
en Sitte Demonstrativn, dlev deane 
sotbndt as den elvile Guvetnet Mota 

vg-Politichef Menocal; Politiet bleoj 
kmämandetet nd og Klnbberne blen; 
drugt Dog dette.gsd tun Olie paa’ 
Jld-.1, og tilsidst maatte Gen. Broote 

opkzditk,«de to Herreis Forbnd, netops 
yTDLxglJai stod TsBegted ined at orvte H 

EiKavalleri. Med Enthasiasme kam 
Demonstrationen i Stand i Havana; 
overalt vejede amerikanske -og tubanste 
Flag, og saa ftvt par Processionen, at 

l dettog den 4 Timer at nassere et de- 
stetnt Punkt. Man regnet, at ovet 60,- 
000 Mennesket deltog i Ptoeessivnen. 
Den samme Stemning hetsker ovet hele ; 
Den. s 

Folkestemningen er saaledeg adsolntj 
imod Konventionens Adsterd. Selv de! 
meft upartiste indtjtnmet da ogsaa, at: 
Ledetne hat stadet Kodas Ftihedssag 
ganste ooetotdentlig ved sin stets-Iangs- 
maadc svetsot Gomez. El Potnevir 
vmtaler Sagen meget alvotlig vg heu- 
tyder til, at »dette vil for-ge den ame- 

rikansse Beskettelse as Øen med mindft 
2.Aat.« Andre gaat saa vidt, at de 
ladet det gkelde som Levis for, at det 
militcete Stnre dog vilde det viere det 
bedste. 

Jmidlettid er Konventionen heller 
itke ledig. Starke Bestyldninger tei- 
ses mod Gomez. Jsplge dens Udsagn 
et han ikke langt fra at vcete en Kon- ; 

spitator. : 

Fta alle Kanter as Øen saar General 
Gomez Telegtammet, hvori der siges, 
at Folket staat med ham, sotdi man vev, 
at han staat med Kava. 

Nu om selve Konvention. Det set ; 
ikke nd til at dens Athejde hat veeret l 
snldtud tilfredgstillende i flete Henseen- I 
der, sot at bruge det mildesie Umkka 
Gen. Brooke hat hast jlete Grunde til J 
at se den paa Fingrene, vg nannlig hat s 
han stabedt sig dens lange hemmeliges 
Moder-. Kudas Konvention hat ikke 
Folkets Tillid, hvad tydeligt et lagt sot 
Hagen Alletede straks ester den her 
omtalte Affasre udspredtes der Efterret- 
ning am, at den vil dlive opløst netop 
som den havde udnævnt en Komite, der 
skulde gaa til Washington med Fortla- 
ringet osn Uns Handlemaade, Besch- 
ringer over Gomez samt Anmvdning otn 
det omtalte ny Lamm 

Dersor kan Gomkz have ganste Ret, 
naat han offemligt udtalet, at det ene- 

ste Fotmaal Kulias Konvention hat, et 
at aspresse De Forenede Stater saamange 
Penge som mutig. Den-s optindelige 
Foklangmde var jo 80 Millioner Dol- 
lars, da Gomez kom og fik de 3 Millio- 
net. 

Gen. Btooke hat nu ettlmet Gomez 
km soetste Autoritet svr Haken, hope- 

oed Konventionen-Z iaktist er sat nd af- 
Ktaft. De tre Millioner er i die-se 
Dage ved at blioe nddelte, og er beleg- 
net at knnne blioe 100 Dollats til hver 
Mond af den kubanske Heer, Officer og 
Menig, at det vil lunne blioe tilftmkkelig 
for enhver til at degynde en fredelig 
Liosstilling. Samtidig med Modlagel- 
sen af Pengene hat hoer Mond at afle- 
oere sine Baader-. De :3 Millioner er 

itke et Laan, men en Udbetaling fra De 
Fotenede Statt-L 

J Haoana hat der oæret nogle stygge 
Optøjer, Løtdag og Sandag, fom dog 
tkke innes at have noget med Politiken 
at geke. Ossiceter af oen kubanste Heer 
oak Hooedmcendene. Der er 4 dtadte 
og over 60 saatedc, detiblandt Kaptajn 
Estrampes, lom næpoe oil kunne leoe. 
En Mangde Atrestationek et fstetaget 
og Kudanetnes Vaaben destagleeggeö. 

! Sen-anyt. 

Den persiste Regeting et gaaet ind 
paa at give luld Erstatning til den 
amerikanste Missioncer, De. C. G. 
Wishakd, hvis Das dleo ndplyndtet i 

Juni 1898. 
— Et amerikaust Syadikot hat faaet 

Koneession paa at boke efter Petrolemn 
i Neetheden as Jed-el-feit, Ægypten. 
For 14 Aar siden dleo det uden Held bo- 
ret ettek Pettolenm paa sammt Stedz 
men Amerikanetne mean, at det tilttods 
derfok stallykkeg dem at gsre Konees- 
sionen inddtingende. 

— Empite Steel ä- Jcon Company 
i Frenton, N. J. dleo inlokpokeret den 
M· Matts nied en Aktiekapital af 85,- 
000,000 fordelt paa 50,000 Aktien 
holt-passen Pieferenceaktiek.« 

« 

—- Grosserek E. Olfen Tank i Chri- 
stiania hat folgt sin Ejendom Anlas- 
gaden 35 (Günthets fotrige Gaatd) til 
et Konsoktium for 500,000 Kr. Satt-me 
Selstad hat ogsaa tobt Günthets Esset- 
fslgers Konditori. Ejendoinmen Aless- 
gaden No. 35 hat et Grundareal af 
536.70 Koadtat-Metet, Talstokekdi 
1896 200,000 Kr. og Brandtakåt100,- 
000. 

— Redeti-Aktieielstadet »Coneotdia« 
iHelsingbokg dar kødt den i Esdjetg 
hjeinmehstende Damper »Notdfsen,« 
287 Registertons, for 135,000 Kr. 

— Es Jldedrand i erenoille, Texas, 
hat gjott Skade for 8150,000. Det er 

den vie-sie Brandi Byens histokir. 
— Den agyptiste Regeting her under 

Qoervejelfe at fotbyde Pilgrimstogene 
ltil Mena, da den indiste Budanpeft er 

opttaadt det. 
— Ved Sessionen i den tyste By 

Eupen bleo der fremstillet en Mede- 
pligtig, der tkods stne 20 In ikke var 

støtke ellek mere udoiklet end en Auss- 

»unge. Han oejede kun 14 Pund. Mo- 
lderen bar hain paa Armen. 

—- Fka den 24. til den 27. Mai ital 
dei- i Berlin afholdes en Konserence 
om Tubeknlofens Bekcempelsr. Da den 

fchweiziste Regeking er inddudt, stal 
tKonferencen sagtens viere international. 

— Wiens aeldste Botget, M. Sa- 
muel Kahn er afgaaet ved Døden i en 

Alder af 112 Aar- 
— J Almnestoleine i russisk Polen 

have Leererne faaet Okdre til at for- 
bedre det fierde Bud med folgende Stet- 
ning: » og vise den tegerende Mo- 
nark og hans Embedstneend Agtelse og 
Lydighed.« 

—- J Libau hat der dannet sig et 

Selskab med det lidt pudsige Formaal at 

frennne Ægteskabslysten. Foreningen 
udbetaler en Belønning af 300 Nublet 
til hoert Par, der vies i Byen. 

— Den bekendte Sulteknnstnek 
Succi hat begyndt et »Fastejubilceum« 
iMilano. Det er 100de Gang, han 
produeerer sigi at falte. 

— En elekttilk Sporoogn gik iToks- 
dags gennem Bkoen, over Blackstone 
Ritter oed Millbnry, Mass» og tke 
Mennester dtuknede. En af de Mand, 
focn einkom, vor en Motormand, sont 
var lommet laa mer sit Hieni, at han 
kunde fe det. Der fad hans gqmle Mo- 

der og ventede paa hom. 

Fra udenlandfle Pladiek. 
Kort GErids 

Lidt focslclligt NUTfTa mer og fjekn am 

Politik og andre Ting af Jntetesfr. 
Grunde-! til den t innige Uge am- 

talte Demonftranon i Christianja mod 
den svenste Kronptins-Regent siges nu 

at seen-, at der til erdskongtesfen knn 
stal made en enkeltRepmsentam for 
bigge Riger tilsammem og del blinkt 
ovenikobet en Somit Men selv not- 

ste Blade dadler Optøjetne, ver et saa 
meget mete ubetettigede, som for det 
føtste Kronprjnfen sief ikke hat noget 
med den Sag at geke, og for det ander 
at Posten sptst var tilbnbt den nokske 
Stiftamtmand Gram; men han asslog 
Posten af Grunde, ,,l)votopet han ikke 
selv raadede.« Altsaa Politik. 

Den gamle Kong Osear hat Unsin- 
sikeet sig i Selstabet »Norden,« hebdec 
det. Den aatlige Priemie af Ausspr- 
stteinggpalicen btiner 37,000 Kronen 

Et Telegram fta Rom medbeler, at 
Paven after hat faaet sine Pest-intellec- 
anfald. 

Kinesere ira Shanghai met-deter, at 
Stotbtitaunien hat befat Hiao Tao 
Øetne, ligeoverfot Port Urtheil-, beläs- 
gende iPe-Chee-Lee Sinkt-et nokdenfok 
Teng-Chin-Fu paa den norvvestlige Del 
af ShangsTung Halb-en« 

Fykst Bismatcks og hang Hustkni 
Ligkistek hie-i i Tuch-ge npme tit der 
nye Mansoleum i Itiedtichsrubr. Kei- 
feren var tilstede need et start Fslgr. 
Toget til Mausoliet nat storattetz der 
nat 1.500 Faktelhcreke samt Musik- 
tokps, sont fpillede paa dampede Instru- 
menten 

Fka Samen kommer Eftenetningek 
at on til den 10. Marts indtog Ma- 
taasas Tilhasngere en saa tkuende Hold- 
ning mod Malietoas Falt, at Kann-Ian- 
dnren paa den engelste Kkydfer »Par- 
poise« ttuede tned at bombakdete Ma- 
taasas Lands-Oper Dei amerikanste 
Krtgsstib ,,Philade1phia«««par ankom- 
met. 

Prinfesse Viktoria, Prinsen af Wa- 
les’s næstteldste Dame, er paa Reife til 
Athen, hvsr man mener der stal dekla- 
retes Fort-weise mesem hende og Fest- 
teten Prins Georg, den giesse Kron- 
pkins, fom nu er Gut-ernst paa Kreta. 

Czaten hat fafiat en ny For-vakat 
for Fateeden, fotn stal anveades ved del 
finsteMilitse i Siedet for den nu gal- 
dende Ebgfomular. 

Det oseeielle Blad Iebdeler, at Jn- 
benrigsminisieren for anden Gang«h« 
givet Bladet Westnik Jiwrofy en Ad- 
varsel, fordi Bladet gentagne Gange 
hat omtalt Regeringens Forholbsteglir 
i Finland nebscettende. 

Italien harsom bekendt gjort Ktap 
paa San Man Bugtenz men Kan hat 
nagtet at gaa inb herpaa. 

Favetmord. 
En 28-aarig Skomagetsoend Carl 

Blondin i Tosta ved Lands-kran hat 
den Z. ds: mytdet fin Feldes-, den 55- 

aatige Arbejdsmand Pehr Hansfom 
Medeas Sonnen stod og barberede Fa- 
deren, star hcm Halsen over paa ham 
med Barbertniven og begao sig detpaa 
til Landskrona, hour han meldte sig 
til Polititct. Han fortlarer, at han 
allexede for flere Dage siden havde be- 
siuttet at myrde Faderen, fotdi han ikke 
længere maatte ho hjemme, do Faderen 
stod i Begkeb med at indgaa nyt SCHM- 
stob- 

Opgorelfe. 

Den samlede Bindi af For-umwitt- 
ter i De Fotenede Statet i 1898, var 

isplge statististe Opgavet fra Agethtugsy 
Departementet folgende: Horde, 8392,- 
77o,320; Majs, 8552,o23,428; Havre 
8186,405,364;Kartof1er 879,574,772; 
Hi, 8398,067,640. Der blev her i 
Landet avlet 675 Mill. Bushels Hoch-,- 
aæsten 2 Billiouer Bosh. Meis, og 730 
Mill. Lust-. hast-. 

If 


