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Nr. 1(). Blaik, chr» Alsdang Marts 1W0.9charg. 

Fra Koitgkcsicn. 
Forsiaget otn en Tnldlov for Parto 

Rück-, der nu i tangere Tid hat vatet 

Dagens brecndende Spprgsmaal i«Ne- 
prasentnnthufet, blev i Onsdagg vedtm 

get med en meget lille Mast-met (172 
mod 161); dog med den As«ndking, at 

Tolven nedsatttes fea 25 til 15 pCt. af, 
hvad den nmekikanske Toldlov beste-n- 
ener, ag at Loven tun var midtertidig. 

Nogle af siongreömændene tntte kraf- 
tigt imad Foeflaget, da de nnfaa det·fok 
grundlavsstridigt, idet Porto Rcco mna 

deteagtes sont et Teeritokium i Lighed 
meo Unianend andre Zenit-nich og 
derive ikke kunde paaleegges Toll-, Deg- 
uden Inente de, at det simpelt hen var en 

stammeltg Uket mod Parta Ricos Be- 

soltning. 
Det anseg for meget tvivtiomt, have- 

vidt dette Fatslag vil bline nedtnget qi 
Senatet. 

s I 
O 

Det er hsjsi meerteligt, at der ikte 

sindei nagst Manuntent i Washington 
af den state General Gra nt. As den 

Grund hat Kongkesfens Bibliotekgkas 
Inite indbengt et Farslag til Benilling 
of 85,000 for Planlaggelse « til et 

Mind- for —- ellee en Sterne af ·- den 

ftoee General psn Regekingens Grund. 
Deus Rappaet siger bl. a.: »Wartet 

og Neseknationer teindt omkking i Wesh- 
ington indeholdek Statt-er ellee Min- 
desnuekker for ooee edle Vette. Shen 
man, Hancock, Shekidan, Began, Natu- 

lins, Thomas og McPherfon, hnttke 
alle tjente under Gram, staa der nd- 

fskte i Brauen Hvokfor stulde da den 

sitt-sie af dem alle ikte erindkes. Vi trat 

Me, at den Sag stutde opsntteg tangere 
og Iidn .c Vovedstadens og Kongeess 
sent Glemsonshed. 

I O 
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Et Farslag ocn at faa Dentisiee an- 

fatte ide For. Stateks Heer, blev neds 

stemt isidste Kongkes, men er nu qtter 

paa Dagsliftem Jndsttlltngek daade 

fra Militeekscotntteen og fra anerkendte 

Lager trindt ontkking t Landet siger, at 

Nsdaendigheden af at have Dentistet i 

Leiden, er bleven klaet not bevist nn i 
den sidste Kkig paa Philipp-unne· Der 

hat varet indbkogt en Meengde Auf-g- 
eringer fka fna at sige alle Statet om 

den Sag, sum del not nu btivek gen- 
netnfstn 

s 

Komiteen for Teckitocieme unbefa- 
let Kongresfen at timemme en Vesluts 
ning as Legistakutea i leahomh om 

Opfsrelse of et College ntece iLangsion, 
Okla« Der et all-rede sikket d15,000 
im et hemmende Fond, ng Legiglamren 
Infcer at faa opfprt en Landbtugsskole 
for satte Studente-, naak der ved Stden 
di san faaes demwu til en lignenve 
Stole for holde. 

s 
. 
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Copper Vorbor, Mich-, er bleven un- 

detssgt of Majok S ents, iom hat 
indiendt Roppokt om, at der allekede er 

et udmeetket Tilflugtssied ior Skide, og 
at der med meget lille Bekoftning can 
blive en rigtig god Hann, der fertig vil 
Hase stok Vetydning som Itlslugtssied 
for Silbe, det er ude i Stammer 

ksp -—.. 

Hvad vor Post rein-. 

Aoesrapporten fra 2. Assistem-Geae- 
rul-Postmestek S h al l e n d e r g e r vi- 

fer, hvod de fokenede Statekc Post vejede 
l de 30 Dage i Oktober sidne Ant, da 

den« iom bekendt, blev veiet. Dem 
Resultat er hsjst ioksielligt fka den al- 

mladelige Vogt, fom Kontrokterne med 

seendaueielstqderne et baieteepam Vejs 
ningen blev genaemfskt paa 74,084 
Posthufe 2., s. og 4., Klasse, samt 
pas 175 ei l. Klasir. Posten af den 

Post, der i digie km Tage gik grauem? 
disfe Posthuse var 150,132,405 PLI 
Bygget paa den-e Basis vilde Beste-I( 
for et belt Aar blive 1,565,066,508 
Bd. Af alt dem var 6.06 pl:5t. l. 

mass-; 25.19 pCt. 2. Klasse; Los-T 
L. Klasse fri; its-L pCt. 8. og 4. 

Klasse; (3.14 ptFL fri Regetingsposi; 
og Hugo p(5t.6kvipeting. 

Mellem disse Talstjrtelser er der ich 
to, der vækker ikke sua ltdt Gewandt-ing, 
nemlig at der kun er 25 p6t. 2. Klasses 
Posi, mehr-IS der er over 50 pCt. Ekvis 

peting, Postsække o. lgn· Ncmk man 

tunc-r sau, at under «.«. Klasse kommer 

heledek Utal af Blade, der udgioes her 
i Landes, Provenumrq Patentmedici2 
net, tkirculæter oft-» tun man tun sige, 
at Procenttallet fynes at være such-Abs- 
vis lille. 

---.».-.·.-.-- 

Krtgsftihe M Central- 
amerika. 

Kkiggskibene ,,Dettoit« og »Matble- 
head« er sendte tilCemralamekika paa 
Grund af Meldinget im note Neprcksens 
tanter der, om llroligheder med Hensyn 
til Stank-sicuqu for at beskyttevort 
Lands Jnteresfek der. 

Nogle mener bog, at Krigsstibene ikke 
er sendte san megct efter en fertig Op- 
fotdting, men meke for at satte lidt 
Skmk i Moder pja de revolutionake 

Partier, der tsrer sig sæklig iNicatas 

gut-, hvok M o ka nok samt-r Tropper 
for at ovetfalbe Pmsident J gl e s i a s 

as Costa Nico. 

Phtltpvinerne. 

Eiter hvnd Gen. Otts sortrellet, et 

Krisen paa Philippinerne nu i Bitte- 

ligheden endt. Al vrganiseret Modstand 
et brudt, og der ttcengeg tun en Poli- 
ttstytke ttl at optetholde Orden og holde 
Qse tned disse Rosetbander« sotn stem: 
deleS ttrejse otnkring mellem Biergenr. 
Aguinaldo er snatt tun sont en Hon- 
dtng, tilhsrende Fortiden, stsnt man 

stentdeleg itke hat Spur as Jde om, 

hvot han er bleoen as; maaske han Ug- 
ger gemt ien Bierghulc et eller andet 
Sted sont en anden Bjcrgttold og ventet 

paa en gunsttg Lesltghed til attet at vtse 
sig, haabende endnu pan en Fremtid. 

J hoert Feld set det nncegteltg ltdt 

underligt nd, at vi sial have 70,»00 
Landttoppet og 535 Kriggstibe med over 

200 Konvner tden storste stande, sotn 
de For. Statet nagen Stnde hat hast 
santlet non et Steh) pan Philippinerne, 
naar Rrigen i Birkeligheden et asslutc 
tet. Men maqske man hat Brug for et 

saa stort Antol Politibetjente sot at op- 

tetholde Orden. Det otser sig endda 

stundom at orete drsjt not, idet vt en 

Gang intellent hprer Beketntng om, 
hoorledes Jnsnrgentetne plndselig, naat 

det mindst ones, styrtet ned over en 

Trop as note Falk, skyder et Par, saaret 
nogle slere og verpaa sorsvtnder igen, 
ligesaa hyetig sorn de kom. Tet synes, 
sorn o 

» se ere lige saa opsatte paa at 

kampe det stdste, sont Bocrnez men 

der er dog den store FotskeL at her et 

’det tun den mindre Dei as Besolkningen, 
det temper, rnedens det t Transact-It et 

zet helt Falk nred dar-de Avinder og Born, 
der er enige om at kempe sor Ftiheden 

;til det sidste. 

Free Quoten 

Den arbejdsornme Kaptain Le n ry 
sendet i Reglen»en srist Proklasnation til 

sde Forenede Statet, hver Gang et nnt 
Skid qnlsber denne assidesliggende 
Pacisicss Kysier. Eiter at han nu hat 
tesottneret Kisten og de nationale Fest- 
ligheder der vore, hat hon toget sat paa 
en Fotbedring as Forholdet mellem At- 

bejderne os deres dekret. Der hat 
nemtig i Aarhundreder vertet et System, 
hvorestet de rige kunde tvinge de sattige, 
der styldet dein senke, titat arbejde sor 
sig, detsom de tkke straft kunde betete. 

Dettesme til, at mindst hqlodelen us 
Gut-Ins Besolkning i Virtelighed stod 

sont den anden Palvoets einver« Naak 
en Mond hat nagte Bis-ist« er hatt me- 

get viltig til at betale siu Attiksjdetizoks 
stud, laane hain Penge oft-» inbtil Ac- 

bejoeren et ude as Stand til nt betale 

tilbage igen. Saa er han den kiges 
Slavr. Denne Lon, iin er fpanst, sit 
Kaptajn Leaiy ophceoct pna Washingtons 
Fsdfelsbag, og Atbejdeifmboldene ven- 

teS saaledes at blive fotbedkede i en ncer 

Fremtid. 

Kritik i en Brausen 

Viadene har i denne Tid travlt meb 
at fortcklle, hootledes en Prcesi iNcw 

York, Viskcp A nd rews i ö. Ave. 

Pregbytekiankirken, fokleden Sondag, 
da Præsident M c K in l e y var blandt 
hans Tilhokere, muligvig stulde have 
kritiseket denneg Philippinerpolitik. 
Man ek ikke rigtig sikker paa, otn Or- 
dene skulde tydeg soin en Kritik eller ikke. 

Prasten talte over I. Tim. 1, 5, og 
sagt-e bl. a.: ,,.Hoad der end er Grun- 
den til Jordan-ele san elfkek en Mand 

bog sin Familie, sine Naboer og sit 
Land. Den-te Karlighed inuliggarSaim 
fundslivet blandt os. Vi stal elste vote 

Venner, Nat-ver og vort Land, inen vi 

stal ogfaa elske Fotk at enhver anden 

Noce, som vi elsse os seit-. 
Hvad« er Patiiotisine andet end en 

sit-ever Omtatg for eng eget Land og 
By, saadan fom Momente, da de neb- 

trampede hele Nationek tundt omkting 
sigt En as voke siore Generaler sagde, 
at den eneste gode Jndianer var en død 
Jndianer. En af vore storste Tommere 

hat sagt, at en fort Mund hat ingen 
Rettigheder, sont en hvid Mund et for- 
pligtet tit at cefpektete. 

Enten nu dette er fandt eller ikte, saa 
viser det en sorgelig Tendeng til ikke at 

agte en Mund af anden Race saa hsjt, 
sont man agter sin egen. Vi kan ikke rig- 
ttg bekoemtne as til at tigestille med as 

ielo saadanne Mand, foin hat« de mar- 

kehrune Dine (Jndianete) eller hvig 
Haar er ltbt for nteget krollet (Negre). 
Bi findet det haakdt at titsiaa, at btgse 
faa vel sont oi er alle Born af den sam- 
tne store Foder«. 

Stats-Nyhcder. 
New York. 

Gk stokt Legihus i Nun York, T Eta: 

get heit, med 132 Viere-lieh hvoraf di 

flefte var befalle, brandte sidste Sondag 
Morgen. Tegockrre indebmiidte i; 

Menpiicer og flere soaredeg alvorligt. 
Jlden opdagcdes Fel. 2, og der blev 

straks giort Mann over hele Bygningen. 
Politibctjcute og Brandmænd gjocde 
der-es bedste for at faa Folk ned fra de 

Ivekste Etager, og det lykkedes dem at 

kedde stere, der ikke kunde have reddel sig 
seco; men ikke detosmiuvre drev Jld og 
Røg dem bon, spr nllvvak tebdede. 
Det lykkebes at faa Jtden slukket, for 
Vygningen satt-U og de cadebmndteg 

livlose Legemer fandteå alle mer eller 
mindre fokbmnbte. 

Iowa. 
Den katolste Ækkebiskop H e n n e sy- 

Tubuque, Ja., dpde sivsie Sendag Es 
tecmjddag. Han leb af etSlagtilfcelde, 
og det var et sank-any der gjotde Ende 

paa huns jordiste Lob-bem- Wink-bi- 
siop N y an fta Philadelphia var has 
ham i de sibste Lieblikke han let-eve- 

Afdsde var sptst almindelig katolskmet 
Ude i Uns Wil«l(-I«mess, vg hat siden 
founget sig up til at blive Ærkebiskop 
mer-mit pas Grund as sine dogmatiste 
stunk-stehet og sin Vettelenhed. 

Den ferncevnte Ryan vil fier Einbe- 
det, instit en ny Efterfslger bliver uds 
kannt. 

Nebraska. 
J denne Tib kcempes der en drøj 

Kamp i Omaha Isuledning af det spre- 
staaende Borgmestewecg. Fustonisteme 

»Da-cum- fok P o ppl eton eg Republi- 
Ikaneme for M v o r e I. De to Omahm 
blade »Wotld-Hekald« og »Oui«-ja Bee« 

er jo sætlig Ledere i Lampen og stal spge 
at sinde alle godc og daarlige Sider hos 
Kundidateme, de fort-te hob deres egen, 
iig de sidste hos Modsiandernes. J sidfte 
Nt«. af »Wokld-Herald« meddeler den 
med udhktvede Typer en ny Opdagelfe, 
den ssal have gjoet, nemlig at OmahaSI 
Polittmattdstab stal vcere underkobt til 
at vttke for Nepublikanetett Moor-S 

Balg. J denne Anledtting gtoer Bladet 
IItrtteng Haattdhæoetse en atoorlig Ttlketi 

teutgnmg, der vel lettest kunde von-sat- 
tcst »Skontager, bliv ved din LcksW 

Molge feneste Effektetninger er imids 
lerttd MooreT den repttbltkanske Kandi 
dat, allsgevel bleven valgt tued over 1000 ; Stein-vers Majoritet. Desuden hats 
Nepttbltkaneme faaet valgt 7 udafft By-T 
tattdgntedlentttter. 

Kentucky. 
» 

Urolighederne i Anledntng af Gover- t 

notvalgct er langt tm endt endnu;tvcrrt- 
into-d kunde det ncesien fe ad, som otn 

Ktudt og Kugler stal prøoes foth J 
de sidste Dage er flete Vognladninger 
Var-den og Ammunition sendte fra Frank 
fort til London. erhst i Anledtting af 
G o e b e l s Mord paabegyndes i Dag. 

Illinois· 
(7n Notigbog frelste H. N. M o o reg 

Liv, da hatt bleo ovekfalden af en Roset, 
medens hatt kokte sin Mælkvogn i Chi 
ragt-· Nøtsetett kam ind gennem Bag: 
deren t Vognen og bad om at ksre med 

Moore; Kot-treu fogde nei, hvotpaa 
den fremmede trak en Revolvek og sied» 
paa hom. Kuglen Mengte ind tigej 
over Hjektet, men traf Notisdogen, gis 
pksa skraq mellem Vladene og faldt ned 
i Banden as Vestlommen uden at saure 
Moore. Han puffede Rucken ud gen- 
ttent Deren og Kagde hele sitt Vægt mod 
den iot at hindre, at hans Angtibet 
stulde komme ind tgen; Hesiette blev 

skmmte af Studdet og lob lebst, vg 
Rsten faldt under den volsomme Futt 
ned af Bsgtrinet. Moore ftk Heftene 
ftattfede eftek at de havde ladet næsien 
en Mil. Detpaa meldte hatt Sagen 
paa normeste Politistation og sortsatte 
saa ganste rolig Leveringen af sin 
Melk. 

—20 Kreatuchandlekc blrv i Mandags 
iaa flemt kvckstede, at ftere of dem time- 

lxgoig vil do. Aatsogen var et Sam- 

memtsdmellem to Tag, der tom eftcr 
lnnanden nnd ca. 1 Mild- AfsiandJ 
Begge var lagsede med Kreaturer, og de 

Mand, der var med, laa og fov i Ka- 

byssen paa dct fot«i"este Tag. Ved at 

køre op ad en mrget lang Ubgmvning, 
sprang en Bolt omtrent midt i det fptste 
Tog, og den bogersteHalvdel lob tilbagk 
med en faa ootdsom Fakt, at det, ved 

nt støde mod det«"andet Tag, fik baade 

trabysfksn og flere af de nærnIeste Bogne 
must, og deguden udbwd der straks Jld, 
faa de opvaagnende Person«-r var i Farej 
for at blioe tevende stegte. De blev dog 
alle flæbt levende ud af den bmndende 

Maöfe; men, fom sagt, 20 havde faaet 
betydelig Stude. 

i 

Wisconsin. 
Dampfakgen ,,Muskegon«, ladet med 

fuldtleesiedeJernbanevogn. fra Mich-- 
gan til Mtlwaukee, sagte erlfe i Racjs 
nes Havn fertige Litng Aste-I, efter at 

have stempet med de og Vejr i 18 

samfulde Timer. Undek den starke 
Nokdvesi-Stokm stodte Jernbanevog- 
nene sig los, og Imd hoek en Bolge kut- 
lede de omkking paa Dækket med Lins- I 
take for Bescetningen. Rorkættingenl 
sprangtes, Dampskorstenen styttede ned,l 
tqqknhsie leger flog over Sktbet, og 
Mandstabet var halodsdt af Kulde ogx 
Anstrengelie, da det endelig, ved Hjclp 
of Dobbeltskruem lykkedec at ftyre 
Dampfcergen iHavn t Racinr. Eiter 
notwendige midlettidige Repakationer 
ieilede Stibet ved egen Hjælp til Mil- 
waukee Degen efter, hvvt det aktive- 
redet god Behalt-. Staden pas qud 
og Ladntntz anstaaes til fleke Tusind 
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Dc iusindc Tätig. 
S tot e M ce nd. To Millionærer, 

Mille r og Lu t, i Calisornia ejer 
tilsaniinen 14,50.0,180 Acres Land, et 

Ateal dobbelt saa stort som Belgien. 
S n e i Cuba. For søtste Gang i 30 

Aar var det forleden saa koldt i Cuba, 
at man saa Sne paa Biergcne. 

Prisen paaSpcjlglaS vil nu 

gaa 5pCt. op i Prisem Dette har 
Speilglagtiusten befalet. 

Ei F o rs la g om Kvindestemmeret 
blev soikastet as Magsachusetes Retorte- 
sentanihus ined 124 mod 32 Stemmer 
— den første Ooeracegt i niange Aar. 

George Detvey, Sen af Admi- 
ralen, har nedsat sig i Chicago sotn Re- 
pmsentant for et New York Firma. 
»Chicago Posten« mener, at hvis Gevrge 
ltgner sin Inder, vil han rimeligvis 
,,tage Byen med Storin«. 

General Grant skal have en 

Statue i Washington. Naar nu alt er 

i Orden med Statue Fondet osv., saa- 
ledes at Jndbydelse til Konkurrence kan 

ndsendes til vore Kunstnere, vil forma- 
denlig den danske Billedhugger Carl 
R o hl vzk nt ith vaere saa vidt feesdig 
met- Sherknans Nycterstaiue, at ogsaa 
han lan faa Tid at icenle paa, how-le- 
des denne Grant Statite nu egentiig 
skal se nd. » 

i 
7 s)0,000 D oll ars vil snartl 

begynde at cirkulere blandt Kardina- 

gerne i Ameåbury, Mass. For dette 
Bele stal de ifølge assiuttet Kontrast le- 
vele Kukethek til New York Astlunios 
Wo (,’-0111p3ny, 20 til 30 Stykker hver 
Dag i et Aar. Prisen rangerer fra 
8100 til List-s pr. Stk. 

Cn Dansler sit forste 
P r æ m ie. Paa Mejeristerneg Na- 

tionalfatenings Mode i Lincolm Neb» 
i forrige Uge vandt Mejerist H. T. 
S a n d er g a a r d as Litchsield (dansk) 
fsksie Præniie for Separatotsniør, en 

Guldmedalie og 8100 kontant. Hans 
Smar naaedc W Pointg. Farste Pra- 
mie for Smar og sainlet Flede gik til 

Mejerist M. Mag nasse n as Bee 
Mejeri, en solidGuldmedalje, og naaede 
til 94 Points. Fra Minnesota var nd- 
fiillet 19 Sinstmætler, sont gennetm 
snitlig naaede Sp0.17 Poinisz det var 

næsthajefte Points i Stats-Pmmie- 
askningen og blev tun ovetgaaet as Illi- 
nois, der gennemsnttlig sil 90.52 
Pointg paa 59 lldstillingsnummerr. 

Si on i· City nil am kort Tid saa 
en Autoiiiabile-Linie· Janus F. Boge 
har ansagt Bytaadet otn 50 Aats Fran- 
chise sor en Linie Antoinobiler til Ub- 

lejning, og Franchisen nil sandsynligvis 
blive given. 

To Dampskibslinier sor- 
e n e d e. »Atlantic Transport Damp- 
skibslinie« og »Leyland Linien« have 
san-net fig til ect Kompagni, sont endnu 
ikte hat saaet noget Nava. Den spr- 
enede Linie er i Besidelse af en Dring- 
kapiiai paa S25,000,000. 

Foltetællingen,som i Aar ssal 
foremges her i Landen har allerede ta- 

get fm Begyndelse, idet Hundredek af 
Kasser med Blanketter ttl Udfyldelfe 
angaaende Folkemængdes, Laitdbrug, 
Handelsattikler o. f. v· er udfendte til 
alle Tilfynsmand trindt omkring i Lan- 
det. Der siges, at 5,000 saadanne 
Kasfer udsendes; haor mange Blankettet 

hver Kasse indeholder, taleg der ikke 
onn. Men næste Aar faa vi vel at vidc, 
hvok mange, der blinkt udfyldte· 

En frygtelig Eksplofion 
fandt i Gaar Sud i en Kulmine i Reh 
Ash, West Virginia. Det var den fkygs 
teligste, ver nagen Sinde hat fundel 
Sted der paa Egnen. 50 Arbeit-m er 

allerede trukne ud fom Lig, og der sugg- 
xtcs for, at hele Arbejdsstykken (100 
Mand) hat müsset Lin-et Der er nassien 
jkke et af de fauige Arbejdethjem der 

onus-ing, uden det er kamt ai den bitte 
Sorg. 

Megen Sne. Trindt omkking 
fra lyder Efterretninger fra sidste Uge 
om et ufcedvanligt stort Snefald. J 
Missouri dar man ikke haft san me- 

gen Sne i mange Aar; og den kein saa 
pludfelig, at næsten alle Tog forsinke- 
des, og selo i St. Louis· Gader 
maatte Trasikkenindstilles. Fra Chicai 
go lyder Efterretningerne noget lig- 
nende. Paa visse Stederfaldt der føkst 
et tykt Lag Sne og derefter Regu, som 
frøs til IS og bevikkede, at mange 
Telegrafpæle og Træer maatte bukke 
under for den tunge Bergt. 

Enkelte Mennester stal ogsaa have mis- 
tet Lioet under chjret. —- Mon det 
stuide vcere Vinterens sidste Farvel for 
denne Gang. 

Admiral Deweys Prise- 
p e n g e. De For. Staters (’«mst of 
Cis-ims- har afgjoist Admiral Deweys 

»Krac) paa Prisepenge for Odelæggelfen 
af den spanste Flaade i Manila Hann. 
Rettcns Kendelse gik mod Admiraleng 
Paasiand on1, at den spanste Flaade var 

den Eskadre, han kommanderede, over- 

legen, og Prisepengene, fotn tilkendtes 
hom, blev derfor kun 85970. 

Yaquä Jn dianerne er nokfremk 
deleS paa Krigsftiem Der siges, at de 
nu hat i Sinde at overskride den inter- 
nationale Linie. Gen. M e r r i a m har 
ordret Kommandanten ved Fort H u a- 

ch Uac a at holde Tropper i Beredskab 
for en inulig hurtig Udrykning, da Jn- 
dianerne maa forhindres i at gaa over 
Linien. 

Snedige Jndianere. A. R. 
Davig og Andrew Fulton, to 
Spekulanter fra New York, com for et 

Par Uger siden til Osage Distriktet for 
at søge efter Oljeiand· En Aften sik 
de i deres Hotec Besøg af to Jndianete, 
ledsaget af en Toll-, der fortalte, at de 
havde opdaget en værdifuld Oljedistrikt 
vcd Bird (5reek. New York Mandene 
drog derud den nieste Dag og fandt hele 
Grunden fnld af Olje. Jndianerne 
fortangte 84000 og to sine Diamanter 
for Landet, og New York Spekulanterne 
betalte uden at pruttr. Nu hat de 
imidlertid opdaget, at de hnr ladet sig 
tage ved Nasen af Nødhuderne, der 
havde tobt Olje i siore Kvantitetek og 
hastdt nd over det Land, de folgte. 

Bruta lt Ovecfald. En Fa- 
Jniilie i Norfolk, Va., Bager G. Mi l- 
ier og Huftru, var forleden Gensiand 
for et faa biutolt Overfald, at det er 

tvioifomt, otn de kan leve. Medeas de 
laa og soo, btød en ukendt Mond ind i 
Vertelfet. En 12 Aatg Dreng vorig- 
nede, men havde ikke Mod til at made, 
og da den fremmede, som efter Ofen- 
gens Udsagn var en Regen sau, at Dun- 
gen var vaagen, ftyrtede han hen tilFor- 
aldtenes Leje og tilredte dem faadan med 
en Knippel, at han ansaa dem begge 
for døde, hoorpaa han stial alle de Penge, 
han kunde finde i Hufei, og derpaa fiers 
nede fig- 

TreBJn brændt. FraOlUmpia, 
Wash., tneddele6, at 3 Bøkn der i Mer- 
heden fertige Nat btændte, medens For- 
aeldrene var til Bal. Det var to fmaa 
Drenge og en Pige, der var overladt til 
en ældre Sssters Tilsyn. Hun prøoede at 
redde sine imaa Sostende; Inen blev selv 
meget forbmndt og maatte til sidst red- 

«de Lioet ved at springe ud gennetn et 
Vindue fra 2. Mage. De smaa blev 
ovetladt til itlammemg mens Fort-liste- 
ne daniede not saa gemytligt. 

Stor Handel. lljcddes Co.for 
Haares-oh Laramie, Wy., folgte fokles 
hen :;0,000 Faar til et Syndicqtei 
Wyoming, og sit SIAUOOO for dem. 
Du er den sammt Floc, sont i Elter- 
aaret blev drevet ub af Colorado veb 
mastetede Mand, og hvoraf flete Tu- 
finde html-les 

Et Forilag onn, at Staten stal 
bygge og drive Kornelevatokerne, vil 
blive indbtagt i New Yorks Legizlatun 
Et iaadqnt Forslag vtlde lagen have 
tankt paa for 10 Aar siden. 


