
xI 

f 

EI 

Jst. 
«- OA MAR) ZJFZ 

HEka II 

ch Aakg. . Mai 1899. 4 Blair, Nebr» Torsdag d. 7. Ist. 1 ! 

Fort-minnen- Anat-. 

Formonden sor vor Philippinets 
konnniosion, Mr. Schut·tnan, stal eng 

gang have ndtalt sont saa: »Folkene 
paa Philippinetne ere ligesoin alle andre 

asiatiske Folleslag· De tto slct Etke 

paa Laster, hviå ikle der et Banden- 

magt dag oed dem; men ikke desto min- 

dre bit Ktigen sateS Ined en Aand, der 

vil Fted og Fotsoning. « Han udtalte 

sont sin Overdeoigning, at var sotst 
Freden sluttet, saa oilde det slet Itke 

blive vanskeligt at ftyte Philippinerne, 
sorudsat da, at der handledes nted Fast- 
hed, Netscetdighed og Venlighed over- 

sot Vesolkningen. Han trock, at ten 

Mistillid, de nn have til Atnetikanetne, 
vil snatt sorsvinde ved en god Styrelie. 
Tet vtl date Amerikanetneo ssrste Pltgt 
at shmpatisete mev de indssote. 

Detsom denne Aand kommer til at 

lede Stytelsen as Philippinetne, og de 

Lostey det er givne de indsodte, artig 
og tedelig holdes, saa maaske vil Besuc- 
ningen blive lettete at styre, og dog maa 

vi ikke vente, at dereo Mistillid mod oo 

vil sorsoinde paa en Gang. Hast paa 

disse Menneskets lange Ersaring under 

,det spanske Thrannt, da aldtig et Laste 
blev holdt, de have saaet en bitter Folelse 
oversor den hoide Mond indpodet, en 

Fslelse, soin hat Udoiklet sig igennem 
Stagtled og Itke sorandreo paa een Dag. 
De have lart at dettagte sterntned Re- 

gintente sont en Rade as Undertrylkelse 
Mishandling og Roderi, og det vil kra- 

ves en lang, tetsrerdig og venskabelig 
Behandling sot at ovetbeoise dein ein« 

at den nye Stytelse er bedte end den 

gatnlr. De have nu lart en Lettie tned 

Denshn til amerikansk Magt og Reige- 
dhgtighed, sont de sent ville glernnie, 
men det er ikke nok til at ssabe god Fted 
og Orden der nede. Vi maa lcere disse 
Mennesket at sotstaa, at vi i Sandhed 
ete deres Vennet, at vi oille behandle 
dem sorn saadanne, og at vor Hensigt 
et at stemskhnde deteo Gioiltsation og 

hscrlpe dein op, saa de ltdt ester lidt 

maatte blive i Stand til at have Sein- 

sthre. Naar Fred et oprettet, stulde 
saadanne as de indspdte Ledere, som 
anses sor bedst siitkede dertil, gioeö en 

Leslighed til at date med r Dannelsen 
as en nh Sthrelsr. Detes tllaad skulde 
ikke sotbigaaes, og indssdte Mant- 

sculde ogsaa saaoidt muligt dtuges oed 

Besattelsen as (5tnbeder. Dette oilde 

sikkert ave sin gavnltge Jndslydelse paa 
den indssdte Besoltriing. 

Bart Arbesde paa Philippinetne er 

langt sra til Ende, selv ont Len Lu- 

zon, hvot Lampen nu raset, tnna give 
todt. Der er hundreder as andre Ler, 
hvis Besolkning kun halat orn halat 
hat basct sig under Spanien-I Herre- 
dsntme, og maaske vil stille sig ligesaa 
stepttsk oversor Ilinetttm At etadte 

dette Atchtpelagos as Let en sor en, vil 

blioe temtnelig besacetligt; nren det oil 

silkert have stor Jndflhdetse paa de ind- 

ssdte, hvordan Luzong Besollning bli- 

oer dehandlet as vore Folk. 
.- ---—«.k »- 

Philippluetne. 

Gmeral Mchrthur sent-te i Man- 

dagg Major Ihtelds og Lejttmnt lDichte 
til Insurgenteme med 10 Dages Pto- 
vtant og nogle Tellkatesiek ttl de ltj 

Amerilanere, sont en Fanger det- 

Obetst Akguelles, en af General Lunas-! 
Udiendtngek til General Ostts, fortaltej 
nemlig, at 10 af ,,,1 YotktotvtIs« Mund 

og 6 andre Amerika-me holdes fangne. 
McAtthur Iendte ogfaa et Brev til 

Luna, hvoti hon foteslcmr at udvelsle et 

vtst Antal Jniucgentek mod Ameri- 
lauer-. 

J Ssstdags kpnt 100 Jndbyggete af 
Maccabebe til de umerilansle Linier og 
bal- otn Bestyttelse mod Aguinaldo og 
hans Tagaler. Da Major Bell med en 

Troppeafdeling gik til Maccabebe, lom 

hele Byens Befollning ud og bsd ham 
velkommen. Melker ringshe, og der 
mal-les Duera so: Amerika-um« Mac- 
calsebes Belollntng M ladtmngeade 

- em, at Our-Ilion msatte bllve efterlsdt i 

Byen sor Besiyttelse. VoreTtoppei com 
tids not ttl at redde sem Ingaler, der- 
iblondt en Lostnont, sont Moccobebes 

Jndbyggete hovde fanget og oilde drabe. 
Maccabcbetne ville absolut slutte sig 

til den ommtanske Hirt sok ot komme 
til at sloos med Tagaleknr. 

Stillingen er usuronbret, men der 
er ingen Komp, og man spger ot unv- 

goo den. 
—-—-««...—»—— 

Arbeiverurollghcver i 
Jvohm 

llnion-Grubenrbesdernes Strike ved 

Ward-ter, Bunker Hill, Sulltvon og 
Last ikhange G1"ubente, Joaho, udars 
tede i Lokdags til et alootligc Oolob, 
hvornnder Strikerne i Ophidselsen tog 
sejl og drable Jiok Hayeö, en Arbeit-er- 
leder, medens Janus lshagner og J. J. 
Roger-z sootedeå. 

Hois der ikke toges alvotlige For-. 
boloskcglcr, vil en Gentogelse os de blo- 

dige Oplsb i 1s92 l det somme District 
finde Sied. 

Siben 500 llnionorbejdeke oed Bun- 
ket Hill, Sullivmt og Last Chonge Gru- 
betne gik ud sidste Tirsoog, da Grube-i 
selskobet negtede ot betole alle AkbejJ 
bete uben Fotskel ist«-O pr. Dog, sonst; 
sylvte Striketnes Pladsek med niinnniun » 

»Fall« er Stemningen hoek Tag bleoens 
bittere. s 

J Lordogg kom 600 Uitionarbesdet«e’ 
sro Omegnen as Wakdner og bewog-J 
tigede sig et Jetnbonetog veb Cononl 
l5cty, poa hoilket de kotn til Wart-net 

Functioin Her statt-de omkting 400 

fiere llnionotlsejdete sig til vent- 
Alle ooke suldt bevabnede og de fleste 

voke ntoskeredr. Nonunionotdejdeknei 
Grubctne voke advotede, sorlod Gru- 
bekne og flygtede op ad Balsam- 

En vabnet zlok llmonsolk tykkede 
stem mod Gruberne, ibet de sendte en 

Forpostllnie sokst. lsn as Fotposieme 
osiykede et Sind sok at meddele Hornh- 
stytken, ot Bunker Hill og Stillioon 
Ginbetne vate tomme. Signalet blev 

nuosotstooet, sor Hovedstyrken rykkede 
stun, glemte, ot de hovde Fotpostekne 
der, skod i Retniug as dem, og dræbte 

Hoyes,ntedeits thayne og Nogers soo- 
tedes olooklig. 

Endnu met-e ophidsede oed den sorge- 
ltge Fijltogelse, begyndte Flocken at 

kaobe poo Rrudt J kort Tid vor no 

Lasset med 50 Pund Krudt ihoer Kasse 
stoiiet til Bese og stoblet op omkiing det 

kostbare Moskineri oed Schoktoobningen 
Lunlet blcve logie, og kklokken trat sig» 
deiester tilbage til et sikkcrt Steh. Kind-H 

«tet blev aiiyret, Ekgplosionen gsorde 
hele Anlaget til en Rum, og Iobet 
ansættes til ntellem LIMqu ogsktuu,- 
tillU 

Te sidste lsstertetuinger gaa ud paa, 
at Vyen Wocdner vor prakttsk tolt sm- 
lxtdt os de opskurmte Fitdbyggere, do 
1200 llntonsGrubeorbeldere have luget 
Vom i Besivdelse, plondket en halo 
Zur-I Salooner, sont sindeo der og 
dritte Btændeoin sont Bank-. 

En Stand ester, at Bunker Hill Gru- 
ben oor sprengt i Lasten, gik Grabent- 

besderne poo det sijoolne Jeknbonetog 
tilboge til Catson City.« De Forenede 
Staat-S Regeting er paokoldt, og on- 

modet om at sende Tropper til Wutdnet 

sok at bestytte Besolkningeno Ltv og 
tfsenbonh Stalenb Milits er nemlig 
i ziltppinernr. 

Gut-ernst Steunenberg telegkasetede 
til Præsident Mcfkinley Kl. V i Lordags 
Alles, men sik det Spor, at «Veleskings- 
tilstond« ntootte ecklares us Gut-ernstem 
sIk Troppek tunde sent-es. 

Joohos Stotosekketær er got-et til 

Wart-neu Gut-ernsten siget«, at hon vil 

gske alt i sin Most sor ut genoprette 
Orden. 

Militær sra Calisoknien og Colokodo 
er sendt nd sot at genopcetle Orden. 

Ist-Musen 
sont i Tiksdags tilbage til Washing- 
ton. Dan- strsle Gang vor til Vice- 
presldent hol-att, der nu er i god Be- 
dring. 

— ———1 

ForfærvctigeCIpttoner rase. 

Fra St. Ente-»des, ;12-.ld.,fk1ives: Det. 
var met Nod og Rappe, m unng en! 
fragtelig Cyklonh de( rafede her one-« 

krtng i Ongdngs. Ten antettede Stadt 
for c. VII-»Um men intet Tab af Men- 

neskeliv er os bekendt. Bygnmger bteve 

fplinnede i Stumper og Stykket«, Krea- 

tuter bleve kastede langt bott, ja ielv 
Imek tunde ikke staa unod. 

Fra Om.:u.1,Ja.,1n-ldeg om en sing- 
tclig Haglftorm, der rast-de Matten mel- 
lem Totsdag og stedag, spredende Tod 

ag, Ldelasggelse ttl alle Sehen En 

Treng deckt-Ies, 12 Menneskek ere faa 
fotsiaaede, at ftete af dem nappe pille 
leuc. En gammel Mond blev leitet op 
i Lasten, baaret e. 500 Fod og aner 

kostet ned halv Dad. Stormen adelagte 
alt, saa vidt den kunde lecke-; Hase re- 

ves i Stykket svm Papie, Tretet bleoe 

rykkede op med Rod. Mange Kreatuter 
drabces. 

» 

Endnu værre lyder Efterretningetne 
sra Klttsnille, Mo., hvok Stormen ka-l 
fede i en saadan Omfang og med en fan- 
dan Stytke, at 400 Hase bleve javnedei med Vordem äu Mennester ere fundne 
døde, og Tallet antages at vare endnu 
starre. Henped 1000 ere mere ellet 
mindre bestadigede. Min under Uvejret 
btsd Jlden las og hjalp det andet Ele- 
ment at fprede Tod og Lsdelæggelse til 
alle Süden Ogsaa i Newtonm og Ma- 

tysville hat Tod og Ldelceggelse raset i 
en frygtelig Grad. Resultaterne ere 

endnu tkke fuldtnd kendte. Der arbei- 
des for at hjælpe de levende og faa de 
dsde begravede· 

J Naryeden af Avoca, Ja» anrettede 
en frogtelig Sterns stoke Ldelaggelfek 
Sondag (5ftekn1iddag. Flere Hase bLass 
fte ned, og Telefonforbmdelsen blev af- 
brudt, saa man hat ikke faaet fuld Es- 
terketning om Lsdelæggelfen andnu· 
Aooca ltgger c· ZU Mil pydveft for Elk 
Horn. 

zxa Fort Tsodge og Dubuque, Ja» 
meldes out voldfomine Haglstotme, der 
hat slaaet Vinduer i Stykker og gjokt en 

Del Stabe. 
Ogsaa paa focsteuige Siedet i Ne- 

braska meldes om voldsounne Regne og 
Sturme, — dog Ikke om Mennesters 
Ded. 

»Im Kansas meldes om en voldiom 
Sandsturni, der hat gjott Inegen Stabe 
ved at knufe Bmdner, blæse Skokstene 
ned og fore dort alt, hvad der var lot-. 

Ogsaa iMichigan hat« man market 
llve11"ct. J Noclhvtlle og Hastingg flog 
Lynet ned og foraatsagede et Par stvte 
Fabttkkerg fuldstændige Tilintetgmelfe 
ved Jldebkand 

---- ---—-. o O-—— -«-——-· 

j 

Thomas Brocken Rech- 
tsen oecdrngbetmme zorniand I vort Re- 
pmientamhug er uu naadt md t· ct stort 
Sagfmenitma I Nun Umk, yvm en 

aailig Lon as IS·JIJ,u«U er siktet hont, 
og dermed sigeg han faa at ville trckkke 

fig tilbuge fka den officielle Stillung, 
han hat indtaget sua lange i Wann-sen- 
taaihupet Dei bmndende Sporgsmaal 
er nu, hvem der fkal blioe hang Eiter- 
iuatik, og betont eke Meningeme belie. 
Jbtandt Kaudtdatetnes Narne findet- 
Damel B. Hendekfon fta Cubuque, 
Ja» som en as de fmfte. Mr.:1cced 
meb Familie agtet sprst at gøre en Reise 
til Europa- 

—-.-——.k.« —- 

Tyske Luther-more 
.holde i diese Dnge Aacsutsve i St. 
Louis, Mo. 

JHenhold nl Rappoktek hak Mig- 

ioutisynoder i det found-te Aar givct 
Uns-Jus til Missionen og Bartwisc- 
tighedpgekninqer. Dettil regnes Bel- 

gskenhedganstaltet, Vornehjem, Hofm- 
talet, Alderdomshjem, lætve Stolen 
Negekmission, Emigtantmission, Dom 
stuminstitutet, Jsdei og Heoningemis- 
ston i Indien. 

Synoden hat 1627 Priester og Pro- 
fessor-k, 2049 Menighedek, 685 Pra- 
dtteplaviet, 696,791 Med· many 1071 
Bstaestolek, 794 Stolen-me og 89,775 
Staub-rn. 

Deweys Dag. 
T. l. Maj, ,,Duvtys3 Dag,« et bleven 

heittdeltg fejtet overalt i Lanbet. Stier- 
nehanneret oajede trindt omkting til Æie 
for Seithenen fm Manila. Bote Mai 

ktttefoldater holdt Parade paa Deluvate 

Flodeit Ilialetgh Ined sin Iui snart ver- 

HDenSbewmte Leinwand-n var selofolgr. 
’lig tblandt de sprste til at cere Tnocy og 
oælte mecktksamhed Philadclplpta vat« 

thukt dekorecet for Anledningcn J C» 

sliiotnien er Tagen as Legtglatnien et- 

«klætet for en Stats-Helltgdag og blev 

derive tejret jotn en fnadan 
J de osientlige Ekolet er Tagen sek- 

1et trtndt ocnkttng. 
—-- —«0-s --—— 

Signallystcmct 

Washington, US. April. —- General 

Grerly hat netop niodtath en Napport 
fra Major Thonipson, Chef for Signal- 
kotpsafdeltngen ved Manila. Den gi- 
ver en interessant Redegarelfe for det 
Net af Telefons ag Telegrafledntnger, 
sont hans Afdeling hat spundet otn Ma- H 

nila. Telefonledninger ete altid satte-i 
tret ind til Kampliniem siger han. Saa- 
ledes can Okdret sendes direkte til Fron- 
ten, ligesom Oplysninger indhentet af 
Spejdete, uden navneoærdig Tit-stunde- 
kunne sendes direkte til Chefetne for de 

forslelltge Divisivnet ellet til Hoveds 
kvaktetet. Sysientet af pennanente Te- 

legraflinier et i den bedste Orden, og 
paa de cnest passende Punkter er der til- 

knyttet Telefonledntnger. Ntdende Te- 

legtaf- og Teleioubud staa attid i Be- 

tedskab. Hele Systemet samles i Ma- 

nila, og General Lstig kan fom Regel 
mkle hoilken sont helft af sine Officetet 
tnden 15 Minuter, ligegyldigt hvor nat 

de end er Fjenden. 
General Greely siger, at Signoljy2 

steinet paa Filtpinerne et det nteft ad- 

stmkte og fuldkotnne, sont nogensinde 
hat vtetet i Lperatton under en Ktig 

—- — —--.- 

Guldspgcrc fra Coppcr 
Mit-en 

W Guldgmoere ankom til Seattce 
fsa Copptk Rtoek d. l. Mai tned Damp- 
sktbet Erelsior. De fortalte de sorge- 
ltgfte Histotier om Tod og Elentighed, 
vg he felv vistk tun altfor tydeligt, hvad 
de havde lidt af Skøcbug og Frost. 611 

yavde ntistet en Fad, en anden gis paa 

Stumpernr. P. C. Goodmtn fka Dak- 

land, (5al., how Bett en satte af Skor- 

bug, vg hvig Kttæct exe oprevne af Jseik 
fottællet·, at hans Kammetat blev syg 
af Skotbug, da de vare i dct indre af 

Land-et, og kunde tkke gaa langen-( 
Nooctuxu bandt ham fast til en Siche, 
og estu site Dagcgansnmtgeude Marsch 
kom hatt ttl lshtma Rum; da var Kam- 

metaten dad og ftostet fast ttl Stabe-m 

Gootwin maalte beginle ham t »Im-km 

Hang Ravn oat Westey Lchcwntch og 

han oat fca Pakt .·lctdge, Jll· 
Strakg tot Etclfjor fotlod Bald«;, 

var der et start Its-Med. Man ftygtede 
for, at et Selskab Guldspgete var am- 

Iontnnt t det. 

—..— «.k-— --—.. 

Hvor »Yortiowns« 
Fett cre. 

J Folge Telgram fra Tictvey m 10 

af de 15 savnede Søfoll fm ,,;’»)otktown« 
Fanger t Jnfurgentetnes Hvoebkoakter, 

log iblandt dem Lajtnant Eil-now 

Ovor be and-e iem ele, ved man endnu 

ikkk, mett man fryxxter for, at de ere 

dtabtr. 
—-—————..—— --——— 

Indiana-e paa Krigsstlem 

Chilkat Jndianerne ere paa Miss- 
stien. Forleden Sandag maschetede 20 

Jahianere væbnet meb Nifler fta del-es 

Landsbyer langs Chilkat Flehen til 

Nrcky Point, hvor otte hvide Mætsb at- 

bxjdede paa en Vej til Klukwam Judi- 
anecne dteve de holde bott. 16 Solda- 
tet sendtes sitaks verhen Ira haines 
Mission. 

Den itanvlnaviste Pro- 
fes-sor. 

Tet mangler ikte paa Ansøgere til 
den skandinavifke Professorpost ved 

Minnesolas Uiiiversite1. Folgende hat 
vom iiævni i deiiiie Forbinbelse: Prof- 
Gisle Both-ie, Tiecotah, Ja., Prof· 
Hilleboe, Will-nur« Minn» Prof. J. 
A. Ness, Mich., Prof. Wilhelm Pei- 
terien, Miiiiieapolis, Minn., samt 
Prof. Julius Oison og Redaktør R. B. 

Vliivetseky Madtson, Wis. 

»Als fvenske Kandidatet imvncs l)i«. 
Bictok Nilion og Past.Petri, Minne- 

apvlis, J. S. Cailson, St. Peter, 
Prof. Alagna-dser St Clcud, og Prof. 
Holi ved Chicugo Universitei. Af 
Dunste iiæoiies Fied. Westergaard, LE- 
rer ved Hopkins UniveisiieL 

Der er fauledks ingen Mangel paa 
Anspgere. Eiter hvad der mevdeles, 
stul inndlettiv Dom-d ul liegt-nis- ikte 
være til Sinvs at gaa udeiifor Siaien 

citer Mandeii; begaben Instet Bom··l’ei 
en Mand, som sendet Staren og Fol- 
kelg Kam i Minnesom til Bunds-, hviikei 
naturligois et i sin Orden. 

———--.O—.-——-- 

Jorvfkælv. 

En hæfiig Jordkysielfe splies iLoi·- 

dagsz over niesten hile Staren Indiana, 
samt Tele of Illinois ochntiicky. Hu- 
sene iyiiedeg stinkt. Menge Vinduei 

gik itu, Skoismie faldt neb vg Mut-c 
revnedc. Tcr betetles vog iniei om Tab 
af Meiiiieskeliv 

——-—0—.——— 

Gl»300 Kasfcmangeh 

Frant H. Wegselnmn, indtil fornylig 
Bogholdek has Reis-Im Mokkig ö- Co» 
(,5hic.tgo, bleo Mandag Eftenntddag 
findt til Hraniljnrzs’en. Han bleo ar- 

restetet for Undetslæb for en Uges Tid 

fi.e., ved hvnken Ttd det opdagedes, 
at han havde Underbalance i sine Regu- 
skabek. En fotelpbig Underspgelse vier 
en Rassecttntigel as 81,500. 

« 

Den unge Mund skal have spekuleret 
iHvede. Han er giit og hat doet i 

Fugu-wand iflere Aar. Da han kont 

for Neuen i Mandags, fvtsøgte hqn 
intet Fotsvnr og negtede at give nagen 

Fotklming om Sagen. 

ForsiclligeStatsMuhedck 
Nebraska 

Panoc W. A. McCoot af Grace lu- 

therske Knie t West Point, begjt fortige 
Totsdng Selvtnotd nde paa en ltlle L 
i Moden· Pan skod sig Ined en Zagt- 
bosse. Man antager, at han har drwbt 

fig ai Sulg over jin Huftrng Tod 

—- J Hastings er der for Tiden stot- 
Beoægelse i Anledning as den Inystcuofe 
Fojsvsnden af H. C Heim-L en Mater 

der i Byen. Han gis sidste Tirsdag paa 
Akbkjdc, men kom itke til Arbeieiplatsem 
og ingcn hat« set hum siden. Man stng 

»ter for et Ooetfald, da han havde nogleI 
Penge has fig. Hetssel var en ngift 
Mund paa 40 Aar, agtct og ceret af 
alle, der tendte ham. 

Minneidtm 
Fra Red Wing Seminak i Red Wing, 

Minn., tilhøtende Hauges Synode, 
gradnerede den Lende April folgende fta 

CollegesAfdelingenz Peter G. Amftad, 
Ol.v Sjowick Behaan Alfked C. Bol- 

stad, Alsted M. Call, Nasmus M. 

Hall, Hans C. Hektuey Nicholas Ohr- 

lund, Ernest G. Schlanbuch, John W. 

Swenson, Reuben M. Bote-new Carl 

O. Bolluns, Jngmar J. Boreas, 
Clakence H. Ellingsom John J. Harme, 
Albert M. Mannes, Ordin O. Ris- 

wold, Simon C. Simonie-eh John N- 

Walstad, Martin D. Westly. 
Folgende graduerede fta den theolo- 

guke Ajdeling: A. Haugland, J. H. 
Byberg, J.A. Quelle-, J. Oler, A. 

h. Bergen 

Iowa- 
Tet set ud til, at Prof. Harry B. 

Hutchins vil blive valgt til Pmsident 
for Statsuuiversitetet i Jocva City. 
Han er for Tit-en Lærec i Jurisprudens 
ved Universitctel i Ann Art-oh Mich. 

Syd Dakota. 
Mk. Vernon d. Zo. April. Omegnen 

her er dækket as Prærtebrande. Flete 
Hiem ete i Aste. Cu Familie paa site 
Medlemmer, boende paa Dodge Rancheky 
sit dodelige Vrandsaar, og flere Hefte 
umkom. Pan Naboranchcn mistede Eie- 
ren 1500 Faar, og en anden mistebe 50 

Homkvæg. 

Michigan. 
Krigsminister Alger blev sorledm 

fpurgt, om han vilde være villtg til at 

modtage Pladsen lom U. S. Senator, 
derivm han blev valgt vertil. Herpaa 
svurede Ministeren, at om Staten vilde 
vise ham den Æke at sende ham til Se- 
natet, vilde han fætte Pris derpaa, men 

efter alt det, Staten allerede havde gjort 
lor hem, vilde han ikle strue Zudrin- 
geme saa holt op. 

Massachusetts. 
Der btød i Spndags Jld ad i en stok 

·;-(-ftages Murbygning paa Dover St., 
Boston. Vrandskaden er over Ils170,000, 
s7(),0«0 kommet paa Bngningen og N - 

ften paa Varebeholdningen, tilhørende 
Firmaer, lom havde lejet Bygning. 
Brandvæfetuts Chef, Grady, og to 

Brandmænd sik lette Bestabigelser. 

Maine-. 
En Beundker af Princeton Universitet 

hat- givet V100«t)i«) til Optettelse af et 

Professorat i international Lav, Diplas 
mati og ftatsakanomisk Videnfkab. En- 
kilte Blabe have udtalt, at Els-President 
Cleveland bukde udnasvnes til den nye 
Professotposi. 

New York. 
Rochestek d. Zu. April. Tre Perso- 

net dt«æbtes, over et Dusin saakedes al- 

ooi-ligt, og et halvt Huudkede sit mindre 
Saat ved et frygteligt Jeknbeneuheld i 

Dag paa Vay Bauen. To Vogne, fyldte 
med Poe-sagenr, leb af Sporet, da To- 

get var i fuld Fakt, og knustes fulds 
staubig- 

New Jersey. 
Fem Mund drcebies og en saatcdes 

livgfarligt i Dupontg Fabrik for røgfric 
iiiudl i Carneyz Paint iLøi·dags. De 
bade ere Kaptajii Sewgiit af U. s. Haw, 
Fabriktcug Jsispcttar, Joseph Jæger, 
Isaac Frient og Amos Wams-, Arbei- 
deie i ziibisikkcik Amos Ruck-sei blev 

livcsfailig saaret og er seitere dad. Aar- 

sagen til lllykken var en Eksplosion, der 

opItod ved Lavningen af en Bombe efter 
en af Kaptajn Stuvait opfundet ny 
ill.tode. 

Callforuien. 
Sau Fraiicisico den Izu. Apr. Trans- 

portslibet Shenuan bragle i Dag Liget 
af Oberst H. E. Egbert her til fka 
Manila. Egbei·t, der tilhøkte 22. U. 
H. Jnfanteri, blev dteebt i Kainpen. 
Liget vil blive henfat i St. Pauls Kir- 
tcs Ligkapel, indtil den afdsdes Familie 
kommer fra Philadelphia. 

Utah. 
Salt Lake d. :30. April. To Raneke 

overfalbt i Aste-J noglc rejsende i Ner- 

heden af Brigham. Shetiffen i Bot 
; Elder Co. fotfulgte Reverne med vcebnet 

Styrle og naaede dem tidlig i Mai-gen- 
stunden 8 Mil fra Ogden. Raverne 
satte sig da til Modvæige og adskillige 
Skud veksledes, hvotefter de undkom 
til Viergene. Nu kam Kaptajn Bkown 
fra Ogden Sherissen til Hjcelp, ng RI- 
verne angkebes attet, mea med del fsrges 
lige Resultat, at Kaptajn Bkown og 
den ene RIver brachtes, tun den andeu 
Rpoet fanget-es. 


