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Amerika 

De vanfiveftinvifke cer. 

Spsrgsmaalet om de For. Stotets 
Reh of be m dunst. vestindiste Øet bli- 
vek oed at behandles i Binde-m Tet 
er io ikke fskste Gang, der hat vaket 

Tale om en fanden Handel; men Pkifeth 
fotn fks first of par oppe ved 815,000,- 
000, siges nu at vare gnaet ned til Os» 
000,000. Dei er pisi stkkekt not, at 

Danmakk ttke hat findetlig Bkug for 
disfe s; Dek, men taber Penge paa dem 

hvert Ren-. De For. Statek hat visi 
islet ikke mere Brug for dem fertig nu, 
da de hat faact Porto Rieo dernede i 

Nabolaget. Men dekimod kunde det se 
ud til, at Tnsiland nok kuude btuge 
Lerne« fast-läg da for at fna en god Kul- 

siation vernede for det Tilfaklde, at 

Panamakanalen skulde blive til Bitte- 

(ighed. At faa Tyfkland san nur i Na- 

bolaget innes Onkel Som not ikke rig- 
tig um« og dekfok —- om han stulde blive 

fanledes stillet, nt hnn einen felv maatle 

ksbe Dei-ne eller se Oknebanneret ooje 
des-nebe, san onlgke han bog vist det 

faste. 

»Nimm-mem« vq »Zum 
sein«-. 

Den nimtiknnste Kkydsek »Mein- 
gomety«, der for en Tid siben blev 

scadt til kaikns Vestkyst, fester frem- 
deles otnkking i Ratt-eben af Siena 

Leonm Ved dens Ankunft feile-de de 

bkitiste Stabe berste pg ein paa Ostkys 
sten, hvot de san passer paa Delqgon 
Bugten Dem kunve j» let foa Ude 
ende af, at de For. States hjalper Eng- 
landetne lädt danebe. Senqtot Ma- 

fon, den bekendte Boewem hsk dekfpk 
bestuttet CI knlde Marineminiiteten til 

Regnstab og san at vide,som »Mein- 
gomew« er der ifslge nagen Fersen-Ieise 
med England, og hvis Me, hope-for da 

Kkydieken holdes i disie fkenunede Fak- 
runde. 

En dyr Historie. 

Motttonathlltotmten Clakt, som 
sidtte Mater blev ootgt til de Fokenede 
Stateki Senat-M hat tkke fast let ved at 

sltppe indt Senatet. Hans Movstaas 
deke paastaak nemljg, at han opnaaede 
Valg ved at bestttte en stot Dei at 
Mehlemmetne at Staun- Legwwum 
Det siges, at km Legtstatutmedlemmec, 
somftemte tot Clark, stal vcre ind- 

stevnte til et mode i Washington og for 
Senatets Vatgkomite qflægge Eh paa, 
at de ttke blev todte til at stemme iok 
Elend Dette vtl blive en meget kostbar 
Affe-re for Landen Nejiepenge tot alle 

dtsie Vitmek vtl bei-be stg til Q27,Uo». 
Deine-c ss om Degen, fee-lange de 
maa vom-me Fahnen Dette blir 

titsammen 8240 om Dageu. Det an- 

tages, at Opholdet i Waihington vit 
vate » Uger. De somlepe Udgiitek vtl 

maaste naa op til O50,000. 

Medeas-treatment ttt 
Afrika. 

Im Chr-denn, Nebr» kommet Nygs 
tet one, at Oberst Maher i Fotening 
med Kaptajn Zither vil dqaue et Regi- 
ment at Nebrastutttgeke for at hjælpe 
Boeene mod Englandemr. Der stges,qt 
over 800 allekede stal raste indmeldte. 
Dei-ei Plan slal vcte at reife tit Attila 
iom almindetsge Emigtontek og iaa ot- 

gquiiete sig dek. Planecne sich hotdt 
hemmettge ioa vivt mutigt, meet der er 

dvg vift mete i Gerte t de vestltge Sta- 
tek til Indes for Donne. 

IT Enhvet Iejl t Adresse ellek 
Zum-eins pag Blaset bedes venltgsi 
meddelt es immst mutigt. 

hatt talvee »Jolm Ball« 
til Orden- 

Udenrigsministee Hay hat gennem 
Amdassadar tkhaate undenettet den 
beimer Negering am, at Beslagleeg- 
gelfen as en amerikaan Skidsladning 
Fodevarer i afttkanfke Farvande maa de- 

tragtes daade sont uloolig vg utetfeekdig, 
hoorfok Ersiatning derive vtl bltve km- 
vet. Det dritteer Udenrigsministerium 
sial have foaret meget venligt, at den 

Sag flulde nat bline ordnet. 
—-—. 

Im Philippinerne. 

J Onsdagg angeeb Oberst Lock ett 

need en Sthtke paa 2,500 Mond en 

Philippinoftykke paa c.1,000 Mand, 
farstandset mellem Biergene c. b Mit 
nakdssi for San Matea. Jnfutgeni 
teene, der menes at mere de famme fam 
blev dkevet ud af San Mateo den Dag, 
Gen· Latvton blea studt, maatte efter 
Z Timetg Kamp flagte i oild Uatden 

leengere ind mellem Biergene. Ameri- 
kanekne haode 4 sankede, Jnfukgentekne 
led statt Tab.A 

Gster den Ttd hat Lackett haft endnu 
en vTktefning med Jnfurgenterne notd- 
veft for Montnllam Fjendekne blev med 
siokt Tab dkevet ira dekes Stillingee. 
As note blev en fotcee ag 5 Soldatek 
iaakede. Nogle Ntfler samt en Del 
Amunition ag Prooision toges. 

Aguinatdos Butter-, Sssike, 3 Offi- 
ceeek og 18 Jniuegenter har nu over- 

gtoet sig til Majas Makfh i Bantoc, 
det natdlige Luzan. Der var fakleden 
et Ragte ude am, at Mei. Aguinaldo 
siuide veete ded« men det ee ikke sandt· 
Dun var nieset medtaget eftee al den 

Zeigstummeh Flugt a. i. v. 

Det fynes nu, fam vake Teappek I 

det naedlige Lukan hat alt —- undtqgen 
ham fett-; men hear Aguinaldo ek, det 
ee fremdeles det brandende Spargss 
maul. 

Nu hak man deghndt at pende Mit 
ket mod Shden, hvar vate Soldate- 

Nytaaksmotgen gik i Land og ekodeede 

Caduzo paa Shdsiden at Laguna de 

Bay. 2 Amerikanete blev drehte og 4 

faatede. 24 dsde Jnsutgenter fandtes,. 
150 toges til sange, og 4 hurtigsty- 
dende Kanoner ekohkedes. e 

De ilhgtende Jnfuegentek forfulgteg 
as von Troppee ltge til Santa Zinsa, 
under stadig Stett-neug- 

Man hat fundet Dakumenter, der ty 
dee paa en Sammeniveergelse ntellem c. 

1«000 Jnimgenter mod Umenkanente» 
hvio Maal var at etodke felve Manilm 
Af Fcygt soc Oveeiatd et Byend »Beste« 
ning nu bleven focstatket. 

Dowtei iioke Planet· i 
En Kasse, fom iagtes at indeholde 

01,000,000 bleo Mandag Morgen bas- 
m gennem »Zum-C Dowie has-de be- 

kendtgim Mode Kl. 2 Morgen, hook 
hau Mem ttdligm ausni) met-beim at 

det fremtidige »Zum« vilde iqa quds 3 

Nil notd for Wut-segen. Eiter 5 Ti- 
Ines Bonn-mode blas tuan Kiste bea- 
tet ind gennem Seien og placem pas 
Amme-« hvorpaa Dom-es SII atta- 

(ede, at den indeholdt Pengene, iom 
del ny »Juki« otlde blioe kob- for. Se- 
mce blev den baam grauem alle Gan- 
gene, san Fokfamlingen m tunde fca 
Lejlighed m at betragte den« fst de gjt 
hie-n· 

For to Magnet-er siden still-de Dowie 

May om at iaa Bl,000,000i Julegave, 
holtket siulde bcugts for Sag-us Frau-( 
me. Don Inst-, hvorledes Mokmonnnel 
gav Tiende for deres Tempels Opistelfe, 
og i dem Siykke can-m de offers-Mit 
En Use ist Jul iogde han, at han var 

ked ai Ikte at have ipqunglw,()00,000, 
do t1,000,000 pilde bltoe bcugt Nin 
aussah-m 

Landes«-items bat-de i Wankegan og 

Chicogo er meget i val em, hvocvith 
den-n Sag nnd Lands-b og OpiemlsJ 
ai m »Zum- Stad« dick-läg er Damit-» 
Ilva euer ittr. Nplearsaitea wide-up 

han, fotuden den vordenve Bys Lo- 

kalifation, at han næsle Ryfaak ventede 
at staa paa OliebjetgeL Han vildt 

nemlig paabegynte en sfkejse Jvkden 
kunbt nu, og i del mindste itke vende 

tilbage dek fvrsie Aar. Denne Oplyss 
ning i zorbmdelse med Kendsgekningen, 
at hans Kontrast paa Landes udlsbet 

»allekede l. Febr. vækkek felvfslgelig 
Toivl og Mistanker. Maasse hans 
Million bedke kan anveudes IiletJubelI 
sog Bekden runde nu i Jubelaaret. 

En af han« ÆldsiesBsm laai dsende 
Tilstand fotleden Aften, medens Fade- 
ren var til Mode i»Zion«. Barnel 
hat vcetet sygi længete Tit, mea na- 

Iukligvis maatte engen Doktor heims. 
Maderen telefonekede til Fadeeen i 

Engl-wand Tabernik-seh at Barnet var 

ved at d-, men han soarede blot, al 

han vilve bede for det. 
—.-. 

Canav« Friqorelsp 

Fenianerne, et politist Parti as 
; Jtlændere, der ikke er meget venlig siesut 

over for Englændenm halber tot Tiber- 
Mpder i Osten, hvor der fokhandles am 

at hjælpe England as med Canada. 
Oberst Roger Scannell, en of Le- 
detne figu, at nu er det just Tiden for 

»et iaadant Focfsg da England hat senht 
; sine Tropper ita Canada til Afrika. 

T, Canada stal da enten annektekes de For. 
T Statek ellek have en lignende, feinsten- 
jvig Regeking. Den nuvætende Krig i 

. Afrika, siger han« vil'ende med det fttste 
Brudi bei btitiske Rege, og verfom vi 
me med 100,000 icske Nationalisiet 

»wenn at feig-re Canaves, kunde vi gen 
det not saa interessant for den engelste 

J Requiem- 
s 

« 

Fenianetae i Dunkirk, N. Y» er 

oillkge til at stille 090 Mund i en faas 
dan Kamp. 

..—.«·-- --—.-- — -...-— 

Gaver sidstc Aar- 

J det nu udntndne Aar et der stan- 
ket ganfke betodeltge Sammet til religi- 
pic L juned, Stolen-, Velgpkenhedaanstak 
ter, Bsdlkoteter, Museer og Gaumen 
Intet tidltgere Aar kan opoisek saa store 
Summen jom det sidi·te, da der i alt er 

stactke1879,74(.i,956, hvokaf 5.3,843,- 
s17 til Skoteaibejde, ts;,2uu,·i7o til 

Vetgmnhcdeanftauek, BLINDE-I m 

Knkek, S2H6,500 til Mujeer dg Kunst- 
gollenet og III Btbuoukek Same-tou- 

--..— — —..- --— 

Bibelen i Millioneen 

prlge Overslag er der i Lobet as 
indeværende Aarhundrede udbredt Ikke 
nundke end 250 Mtllmner Eköemplater 
ai Bibelen euer Dete deraf. Denk 
Tal omfattek dog tun, hvad der er ble- 
vet udgtvet af de fokstelltge Bibelfelskas 
ber. Dersom man hadde fuld Rede 
paa, bvad der ellen- er blevet fvrlagt, 
vilde Antallet kanike site blevet mindre 
end 500 Millioner Eksemplaien Bi- 
belielstaberne er imidlectid nu dem, der 
for en veeientlig Del beistgek Udbkes 
delfen af den belltge Skkist. As iaas 
danne er der soc TIden 731Vikkionn 
ded, hodedfagelig i Europa og Amerika. 

J Indien sindee 9 Selskaher. der staat 
i nat zokbtndelfe Ined det state bemer 
Bibelfelstab. 

As alle diese Selskaber ek der to, som 
rager hpjt over alle de andre, nemhg 
det brauste og udenlanske Bibelsemab 
hvtd Fotlag as Bibel-n og bit-eler Vogek 
hat I« indevcerende Aarhundrede naaet 

op til loin Millionek Odems-taten og 
det amerikanste Brbelielstab, der forrige 
Aar ioklagde 1,:18«,892 Etsecnplarer 
og stden sin Stiftetie ialt hat udgivet 
66 Millioner Ekeemplater. 

hvad er der blevet ai denne uhyre 
Masse hegen og paa hvad Maade er 

de Iommet til deeee Bestemmelfef Der 
hat været anvendt et Regt-nein dygnqe 
Akbejdere nl at ndfste dene hverv — 

Kotpokiorey fein de almindeligvis kal- 
des, der under ddqtig Ledelie af Mand 
hele Verden over og med Unvendelfe af 
alle Stags Kommunitationsmidlee bar 
beugt den heilige Streit over Bad vg 

Land tu Jordeus ijetneste Esnr. 

Entlassenen-eh 

lelge offictel Meddelelse er over 

Cum-» Cmigmnter ankomne her til 
Landet i Lobet as de sidste 2 Mauneder. 
M disie er de flefte komne fm Syd 
eures-m Man hat lundet ud, at mange 
komwer lnd paa ulovlig Maade gennem 
Ise lotskelltge Hat-ne og gennem lsanada 
under Paastud of at væke Borgere der. l 
De hor ingen Peage, er ofte — tvært 
imod Emigmtionsloven —- sendte over 

of Agentet for Akkordarbejdr. Desu- 
den er de flefte of dem tun, uoplyste vg 
kun halvt cioilifetede. 

d 

Stats-Nnhedek. 
Nebraska. 

En Kltke i Stromburg braut-te Nyt- 
nat-nat svm Folge af en wagetgplosion, 
der fandt Steh, medeng Mentgheden 
var samlet for at ofoente det ny Aars 
Frembkud. Flere kom slemt til Stude, 
ingen dichtes, men Kitken brændte ned 

til Grunde-L 

Illinois. 
Fta Neponset meddeles om en Jem- 

baneulylke, der Nytaarsnat fandt Sted 

paatButlington Benen, ioet to Ekgtrw 

Fragttog sisdte samtnen. En Bremser 
blev.bmbt, og flete andre fankede, san 
de tun med Nod og meppe reddede Li- 
vet. Begge Lokomotiver Idelagdes, og 
4 Bogne fyldte med Heste og Svin 
kaufteg fulditcendig. Sporet bleo abru- 

geligt de natte A TimeL 

Ricstssippi. 
Negkene Jim Martin og Frank West 

blev lynchet ved Baker-s Creek Besen 

vest for Bolton, Al. 8 om Aftenen 
den Mde December, for Mordetpaa 
Milton St. Volke og et forssgt Angreb 
paa han Niere, Miso (5urmn. Re- 

grene blev fanget om Morgenen og 
Martia ttlstov sttals og fortalte det 
bele. 

Pilatus-dich 
Hastings blev Juledag hjemsogt ai en 

fkygtelig Jldcbmnb, der odelagte næsten 
Z Mucks midt jiotsretninggloactetet. 
Vaidiu for mindst BLUUWU gis op i 

Lukr, og mange haode tun delvis ag- 

suieret. Tseguben et nmnge blevne ar- 

bejdslofe, da beres Dlibcjdgvladfer er 

odelagtr. 

Ali-Lamms 
Tet er et inmlt Fothold som Muste- 

rer mellem Raums Borg-miter, Fabrik- 
ejek M ich a el H cggin S, og hanc Ak- 

bejde1e. Forrige Lsidog blev hqn kuldt 
ned til »Gut; Voll-· under et fmgeket 
Puastud, og da han koin tilbage var 

hanc Kontor blevet udftyket med stotte 
nye Msblek og med Gulvtæppe, altsams 
mea en Gaoe fta Arbeidetne, for hvem 
Mr. Higgins stadig hat vatet en hu- 
mon Arbejddgiven Mnyok Higgins 
fslte sig faa ftolt over den smukke Zule- 
gove, at han til Gengald fomkebe hver 
Mand en Kulturi. 

Pennsylvania-. 
Fta Knorville meddelec om en void 

iom Elsplosion fremkaldt ved Gas i 

Kioakledningemez den sprangte Not- 
aaksnat en Mangde Dafe, Stall-e o. 

lgn.iVejket. Flere lom til Stabe, 
men ingen bmbtes, saa oidt wides- 

—County-Aasseter E. H. Hek- 
fhey et iotsoundem og man hat pp 
doget en Undecbalance as Mö,042.41 i 

Kassen. Man hat altid antaget Hek- 
ihey for en eilig Mand, Inen uheldige 
Spekulationek hat kuiaetet hum, san 
hqn hat grebet til den ulyklelige Udvei 
at tage afpkasfeik 

Enhver sonder Udgifterue og 
Ubehagelighcderne ved at Lam- 

peglas springen 
Macbeths fpringer ikke, og de 

giver mere Lys. 
Gttlv til Wuchers-, Pltthurm Ia. 

De tusinde Ting. 
Senatot Hanna, som er For- 

mand sot den tenublikansle Centralko- 
mite, hat nu ofsicielt sammenkaldtKam 
nentionen, som ssal nominete Kandidm 
tet sot Pkresident og Vicepmsident, til 
et Mode i Philadelphia den 19de Juni 
Not-. Kamiteen inddydet alle Vælgete 
uden Hensyn til tidligete Pattisotbim 
delset til at deltagei Valget as Kandi 
dater sot Ptasident og Vicepræsident, 
hvis de nu billiger det tepuhlikanske 
Pattis Grundsætninger. Enhver Stat 
hat Ret til at sende en Delegation sot 
hvet Reptæsentant og Senatot i Kon- 
gtegseit Komiteen anbesalet ogsaa, at 

Territotietne Atizana, Jndian Tettitoty, 
New Metico og Oklahoma sendet 6 De- 
legater hvet, og at Alaska sendet 4 De- 
legatee Alle dtgse Delegatet maa væte 

valgte 30 Tage, sat Konventionen as- 
holdes. 

GeneralKo nsnlOsdotn,socn, 
i Patantes sagt, et en Blait-Botger, 
hat nylig ladet Myndighederne i Wash. 
ington vide, at hoet eneste as hans Be- 
slntninget, taget estek at Kommissionen 
aveilod Besthrelsen til ham, et hleven 
modtaget ilke alene as Myndighedetne 
men ogsaa as de indssdte. Dette et no- 

get som sjælden stet, og som vi·set, at 
Ogborn hat gsott sig sottsent til det 
gltmtende Studsmaal, Regetingen givet 
hom. 

Peder A. V.Widener i Philo- 
delphia hat lovet at«somre Bhen et godt 
Stalle Land beliggende uden sae By- 
gtcensen. og han vil opsste Bygningen, 
hooe vansste Born kan saa den bedste 
Lagehjclp. Plese og Scolenadetoisning. 
Jnstituttet vil dlive aahent sot alle uden 
Hensyn til Kon, Hudsatoe, Religion 
ellet Nationalitet. Denne smukke Gave 
et s2,000,000 verd. 

Daniel S. Ford, Eier af Bladet 
»Ehe Yontltu Companiuu", Boston, 
døde sotleden 77 Aar gl. 

Hans Navn var aldtig trykt paa 
Bladet, hvor der stad ,,Petty Mason ek- 
Co.«, og dog var det Ford, det baade 
ejede, udgav og redigetede Bladet. 

Paa Grund as Mts. McKin 
lehg daailige Helbked bleo Julen fes-et 
ganste stille og toligt i det hvide Hug. 
Netsten ingen Gastet aslagde Bean der 
i Inten. 

Fothenvaktende Ptæsidenk 
Cleoeland et syg. Hang Tilstand 
hat ikke sotbedtet sig saa hurtig, som 
man oentede, da hans Sygdom bleo be- 
kendt soc en Uge siden. Han lidet as 
Podagta og Hostegigt. J de sidste ti 

Dage hat han maattet holde sig paa sit 
Vatelse, ude as Stand til at bevcege fig 
uden Hjcelp as en Sygepasser. Han 
hat haatde Smettet i den vensite Fad, 
navnlig am Ratten. 

Josep Seh ward, en Bot-get sta 
Kansas City, estetsages sor Tiden i 

Counccl Blusss, hvot han hat pantsat 
en hel Delucegte Diamant-r til sot «- 
800 og detpaa giott sig usynlig 

PottetA. Kennedy, en see-ura- 
gende Fatntet ncet Bratih Ind» op- 

dagede, at hans Slcegtninge gjotde 
Sktidt til at saa hanc For stand under- 

ssgt. Liseblitkelig tesfte han til Byen 
og tog S5,000 nd as Pirnt Natiimal 
Bank Da han sat nogle Dage siden 
blev erklætet sor sindssoevitet, kundi- 

Pengene ikke findes. J Dag unt-erret- 
tede Kennedy sine Slægtninge om, at 

han beendte Bengene, da han haode 
taget dem ud as Bauten. Han et nu 

syg og i en bettenkelig Tilstand. 

Biskop Spalding, Peotia, keisek 
nieste Uge til Rom sot at asleegge Paven 
et Bei-g angaaende vigtige Saget heu- 
hstende under Peokia Bisoedammet. 
Naat han et stetdig i Ram, vil han be- 

ssge et her-tat Badesied l Feanktig en 

Maanedi Tib, og detestet kommet han 
vel not tildage iqu med sornyede Krus- 
let- 

H u g o Ne u m a n n, sont paastaar, 
at han er en tysl Greve, blev set-leben 

Iarresteret as Sergeant H a w k l us as 
i Deplaines St. Chieago Station, esiet 
Jen lang og livlig Zagt Han er ankla- 
iget sor at have bestsaalet sine Arbejdögis 
vere, Lastus Bros. ils- Co., i 103 
State St. 

Neu-nann, som er en elegant kladt 

ung Mand, ikom ind paa Politistationen 
og bad Sergeant O"Mally am at telesa- 
nete til Loftus Bros. vg lpskge, otn de 

» havde Lysi til at saa en tidligete 
Clerl has dem ved Navn Neumann ak- 

resteret. Sergeanten giarde, som hatt 
bad hain, og sit det Saat-, at Neumanu 
havde begaaet Undenlæb,og at de gerne 
oilde havde sat paa dam. To Detektis 
ver blev sendt med Neumann for at finde 
Flygtningem Til sidft tilstod han, at 

Idet var ham, men sotspgte at flygte, 
Tsaa at Sergeant Hawking Inaatte sor- 
salge ham en hel Mil, for han fik ham 
i Cellen. 

Resolut Priest. Medeas hatt 
stad for Alteret i St. Pauls episkopale 
Kirle i Marinette ag sorrettede under 

Gudsijenesten paa Juledag, saa Rev. 
S ch e pler en Tyv soklade Piastegaars 
aen med en hel Oel Tyvekoster under sitt 
ziallr. Pkæsten sit sin Pkæstekjole af 
sigi en Fakt, sprang ud estek Tyven, 
nappedehan1, overgav ham til Politiet 
og gil saa tildage og sortsatte Gubstjei 
neften. 

W. J. Bkyan var i Onsdags ind- 
budt til en sioi Pantheijagt, der sierlig 

»sor hana Foknajelse asholdtes mellem 

Biergene nat Austin, Texas. Ca. 500 

Sportsmeend under Anssrsel as Bryan 
ag Er Gut-ernst H a gg tog Del deri. 
De kam om Astenen tilbage med· en le- 

»vende Panther, sam de havde sauget. 
Admiral Detvey hat anmodet 

Matinecmnister Lo ng am, at de feine- 

sere, som taempede med ham iSlaget 
ved Manila, man saa Lov at bosættesig 
i de For. Statek. Lang hat sendt 
cheys Bkev til Kongressem Dei sy- 
nes kimeligt, at de Uolændinge, der 

læmpede soi de For.Statek maa faa 
Lov til at bosætte sig i del Land, ve 

laemndefon 
M o o d t) esterlod sig et Testamente, 

hnorsor hans ældste Søn hat indsenbt 
Anmedning osn at hlioe indsat sam Bo- 
ets Adsnmistrator. Dei antages, at 

han vil saa sin Ansagning benilget. 
Stor Nytaarggave. Universi- 

ietet iChicaga hat niavtaget en Nyt- 
aarggave paa 83,370,000. Prasident 
Hainek havde haabet, at Universitetet 
stulde blive Os4,000,000 i«igere; meu det 

lykkedes ikke at staffe det sidste ist-Nö- 
()00, hvilket sordoblet mea Jahn D. 
Rockeselleis Bidrag, vilde have bkagt 
den sownsteve Sum- 

For 4 Aar sioen gav Mr. Nockeseller 
Alst,000,000 til Universitetet og laoede 
indtil I. Jan. 1900 at sokdoble enhver 

-Gave til Universitetet pp til 82,000,- 
000. 

D en b elendte Kangresmand 
Bautelle sta Maine sil forleden et 

alvotligt Cilsælde as Hierneslag og er nu 

tndl t paa et privat Sanatoriunh Der 
er It Haab onn, at han nagen Sinbe 
lan blive start not til at genoptage sit 
Atbejde i Kongressem 

Y ale Universitet modtog Juk- 
dag en Gaoe paa II500,000 sra Stiftu- 
ne Olga og Catrie States i New 
York. Universitetets Bestyrelse hat be- 

slnttet at opspre nye Bygninger i 1900 

itil en Vækdi as en Million Dallaks. 
l BareMarinesaldater, der gik 
til Buan nied »Maine«, er un søet til 
Washington og bteo iTokadags under 

stak hastidelighed og militcere Ecken-o- 
nier begraone paa Arlington Kirkegaaw 

»Maine«d tidligere Kaptajn ledebe 

Festlighedernr. Prasidenten, hani Ka- 
binet as slete hsjere Ossiceree sta 
Vieren og Marian var til Siede. hel- 
Sskgesesten bar et stille as alsuliqt 
Pries. 


