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Reddet l yderjte Oteblllkz 
13 Mkend og 2 Kvinder. 

Udligsmand Gustaf leberg of 
Chicago Liveedningsmsndstab saa Fre- 
dag Eftenniddag im sit Taakn 15 
Mond vg Kvlnder ude paa denO ydeksle 
Plole i Fake for at dlloe ovekstyllet of 
Spen, iom stqdig lag tel; de var beugt 
delud af Ltncoln Port Dampbaedentz 
men da der I«len Uvejk, vovede igen of 
digfe at gaa der ud og bringe dem i 

Land igen. Leiber-g undeuetlede Kap- 
tajn Sinn e g a n osn den Fore, Felle- 
ne paa Malen par i, og inden 10 Mi- 
nutter var Stationsns state Band paa 
Vandet og dlev roel ud m od Malen til 

de 15 Metfnesiet, sont stadig viftede 
med Locnlpcklcedek og Hatte for« at til- 

lolde Ojeelp. 
»F Baaden var Kaptajn Sinnegan 

ened 6 Mand. Det var en Notar paa to 

Mil gennetn en voldsokn SI, men det 

vor snaet gjoet for et Mandstab, sont 
del i Lipbaaden, og de fandt de 15 der- 

ude, hocka to par Avlndey aldeles ude 

af sig Mo af Frygtz de var aldeles gen- 
neindlsdte, og var lkle Rednlngsbeaden 
med Mandskad kommen i rette Tld, 
enlde de utvivliomt have fundet Des-en 
iden spare St, der ofte styller over 

Moleana den staat under Vund unf- 
drudt t lange Tiber ad Gengen. 

Alle de 15 im Malen blev lagst om 

Bord i Nedningsdapden, og iaa dar del 

mod Land igen· Kaptojn Sinne- 

gan sigek, at de to Rvindek var de 

kalteste of de teddede; de spd paa en 

Tolle ag fang hele Vejen,tnedens Man- 
dene for stskste Poeten var meIe eller 
mindre hystekiske. Alle kom i Land uden 

noget Uheld. 
— q·.-- ---—- 

Vatmenö Oste. 

Bannen kkaoede en Masse Ofce stdfle 
Uge. Fra New York meldes der om 

Ongbngen 20 Dessiald og 51 Sygi 
domstilicelde. Om Torsdsgen 16 

Dsdsfald og läge san monge Sygdosns- 
knieen-« 

Bannen vak, som man kan fokstaa, 
ulidelig. Midt paa (7ftekmiddagett 
oiste Thekmonettet 108 Gr. i Byens 
Gaben-, og Tempel-sinken siges at have 
vertet hsjete paa enkelte Siedet Sam- 

tidig med Bannen com der en Fugtig- 
heb, sont giotde sit til, at saa mange 
enneme bnkke under; og ocette blev det 

hen mod Neuen, da en heb Vind umn- 

ciggjotbe al heile- 
Omtkent Hatt-heim af de bsde er 

Beka, hvokai mange fqudt Dieben oed 
at falde ned fka Brandstigek, hour de 

var ktøbet op, for einend tun for en lille 
Tid at flippe fki for Gabens brandende 

Brostem 
Ei Dsdsiald styldes Selvmoed, idet 

Vedkommende blev vauvittig af Beden- 
J Philadelphm hat Bannen ligeledes 

fomaefaget en Del Sygdomstilfælde. 
40 Mennestet blev iyge og maatte brin- 

get pas Despite-lerne, hope maage ie- 
neke er bede. 

J Pimboks og Besten et der ligelei 
des fotefaldet nogle Sygdomsnliælde og 
Dsdsfalkk 

Namn mellem Fuqu og Lstdag 
bit-sie en selig Nordveii Bind, der viekede 
Undrende og pag-tende- 
W- 

itwequ at veee deutend 
.- 

50 Gnldqtqveke, fom kom ft- Dam- 
ion i sum Bande og ikke vor kendt need 

Anton stehe-, Los den fydlige Um, ioen 
»Hast nd l Beheingsstmdet es et meget 
fertig at before. I 

Revenue L aunchek et feude udj 
fes St. Richqu eher dem; men inan 
er temnecig sitt-r pas, at de hat set Li- » 

vet M- 

General Wiliomx 
Brigodegeneral J a In e s H W il- 

fon, soin foriiden er Miliicerguoetnak 
i Provinfen Maianzas, Kobo, hor gioei 
Anspgniiig til Ktigådepattementet oIn 

at komme i aiiiv Tjeneste i Kinn. Hans 
Lliiipgning er beoilligeI, idei han ekI 
beordrei IIl Generalmajoe C h a f fe e Cl Dei-. General W I i son hat« fom 
Chef for Qpinaolmg as ei-. Jeknbane 
eildmgi adstillige Maaneder netop i 
dei Diiikikt hvor KrIgen nu sons, faa 
han et Inn-e end almindeiig oeistikkei til 

Feliog I Kinn. s 
--·.-— «-... 

Dtiftigt Tyveri. 

Fotleden Nat bieo Illinois Central 
Baums Huriigiog ooekialdei of 6 

masketede Ranere en Mit fyv for Wirk- 

iippe, Ny. Fykbsderen bleo sauret, okd 
aIen of Nooekne stog hnm I Hooevet 
med en Revolut. Rai-eine lasnede 

Inst Lokomoiioei og Ckgpresoognen im 
be andre Bogne og foItsaiie faa Rejien 
U Mil til Fort Jesserson ved Mig- 

souris Strandbted. Her fpmchte de 

Pengestabet og Iog alle de Vetdifager, 
det Indeholdi. 

Der var en Dei Passagem foin alle 

sit Lov Iii at vierei Frev. Naoerne 

efieriod en Dei Vatkioi og fire Revisi- veke. Deus Udbytie var dluiIUO af! ;Aiuerican l Iclprcns (,’.’» s Penge. 
Ei Ekmatog bleo feudi efter meb eII 

viebnei Nandskab og Blodhunde. Poss 

Hiiiei i Missouri stal viere paa Spor ef- 
Iei- dem. 

Hvad vor lslle Rkig med Spanien 
kostedr. er nu regnet ad nted nogenlunbe 
Koreelthetx J tstd6 losiede Kttggdes 
partmentet d4«,5)50,267; Flut-bede- 
pnrtmentet IIHJHVLMOL J 1A98 

kostede de to ttllammen 8150,815,984; 

,i1890 QVOZJHJHtHHz t 1890 du«-,- 
»()«0,«0U. Altsaa var de to Departe- 

mentekg lot-gebe Uvgiftet paa Grund 
at Reigen, i III-« s«(-,000,00; i tum- 

! 0213,0W,000 og i 1900 811,000,000, 
Htilsamnten Q.t(.t4,()00,0»« til hvilket man 

chegges de Q20,000,0«0, sont oi gav 
«for Filippineknr. Disfe Ekstkaudltes 

ek dækket oed Salg nf Udstedellen af» 
.8200,u00,»()» i Z Procent Boan vg» 
ved en Forsgelfe af Internal Revenue-J 
slatten, som hat beugt 8210,000,000 i 

narlige Jndtægter. 

Fea Manilm ; 
? Senor Pedro Paterno meddelet, at 

sauste Sondag begynder en Fest i An- 

ilelttttng af,at dek er givet Jniurgentetne 
Amnesti3 Sltww et satnlet tll Fe- 
sten. General M a c A k t hu r billiger 
Planen· 

Der hat vkret et lioligzelttogillgenz 
200 lorstnndlede Jnsurgentet tleo dkevet 
nd l thheden af Titel of 28. Zusamt- 
ti under Tot. Bttlheimek uden Tab. 

Jnfnrgentekne hat-de 70 falvne. 200 

Jnsugenter sacht, 120 fangedes og 100 

tlttslet toges under Lampen pan speiset- 
lige Steder. 

Kontmandsren t Romblon ltslod s 

Officerer og 72 Soldat-er til Jasuegem 
tetne, sont aflagde Lydlghedsed til de 

for. States. 

leendinq M Kinn. 

Ved et Statstaad den 18..ds·l)estetn- 
tes det, at W. W. Rockhill siulde 
fendes til Kinn lom ekotra otdin u Ub- 

fendingiok om muligt at bringe Lys l 

det mystlste Mitte, der enger onek Ge- 

iandteknes Skæbne. Rockhill egnek slq 
udmctket til dette Dom-, da hatt hat 
ttlbkagt flere satt Kinn sont Legntionh 
lekketter og bqqde talek og steloek Spro- 
get stydendr. J Libet as en Use ital 
han veeee fastdig tll Alt-eisen. Don 
pll timeligols tage til Vonco..ver lot 
der at tqge en japanesist Dampee til 

Vokohom es das-n obere zttl Ihn-so 
hal. Reqerinsenvenlee M nieset Us- 

»iytte II Mc. Rpckhill Reife- 

Insecter af Koba. 

Ktigsdepartementet har udsledt Or- 
dre til, at de militeere Departementee 
paa llittba skal slaag sutt«snen, saaledeö,» 
at Hat-atta, Ptnor del Wo, Matansl 
zog og St. Clara heretter skal kaldes 
det veftlige Kubas Departement og have 
Hovedksarter i Quemados under Ko- 
mando as General zttzhugh Lee. 

Santtago og Pocto Princtpe stal slaas 
samtnen og laldes det sstlige Kultus 
Departement med Hovedkoarter i Sau 

tiago og von-e under Komondo af Col. 
W h i t e s i d e. 

Stats-Nyltedet. 
Nebraska. 

Den sidsie Uge har, efter alle Tegn 
at dem-ne, bragt Nebraska store Rig- 
domme. Der er nemlig falden saa ri- 

gelig og tiltrwngt Regn, at man an- 

slaar dens Værdi i Pcnge til over 810,- 
000,000. 

Denne Værdiforsgelfe vil falde paa 
iaa godt som alle Lande-robusten med 

Undtagelie af den allekede hastede hockte 
og Danke. Disfe to Produkter stod dog 
godt paa de fleste Steder. 

— JAinswotth holdes der i denne 

Tld et Leu-ermde ved hollket alle de 

indmceldte -——- paa een nas— et Koins 
det. Til den ulykkelige Enemands 

Trost kommer der dog maaske to Profes- 
sorer til Siede. 

— liest-. C la ! k i Chadron hat op- 
focdret Londboerne til at holde »Gew- 
fere« paa deres Forme. En enkelt 

Grouse can nemlig fortære 700—800 

Grashoppet daglig eller ca. 20,000 om 

Mai-Indem hoilket ek godt gjort of slere 
Grunde. 

Wisconsin. 
Der næres Frygt for, III en tidligete 

West Superior Pmst er falden fom 
Ofser for Botscrbevægelsen iKina. 

Oetek Pastot Jahn Sie-qquh 
som indtil for 8 Aar sitzen var Pmst 
oed Missiongkarten der i Bann Han 
opgav da sit Embede for aI blivc MIs- 

sionrer I Rina; der opholdt han sig i 4 

Aar og kam saa tilbage for at Iage eI 

Kutsug i Midicin ved Illinois Uin- 

verstIet. For eI Aar siden fuldendte 
haII dette og reiste sIratg tilbage IIl 

Riemann sibenet der Intet hatt fra 
hom. 

Nord Dakota. 
Hillsboros Vandi ag Elektricitew 

vceIk stal bygges af C. H. P or ritt 

fra zeugt-. Kontraktpnsen er HA- 
Wu. Akbejdet stal paabegyndeg stkats. 

PrIfeII paa Bindetraad er at 

Fengselebestykelfen blevet nebsat fra 
11 og Mk Iil 9 og IIz Cenls pr. VII-It 
—- den laoefte Ptig ec for hele Bagn- 
ladninger. Nedsattelsen skyldes Oper- 

produktion, header bef; desuden vil der 

paa GIunb af Misoækgten blIve brugt 
langt mindre BiudeIraad i Aar end sæd 
øanlig. 

—- Bygnicheme paa M a l c o l m 

sF etr i s« Fakm 3 Mit Vest for Wheats 
lsknd bleo i fertige Uge fuldstcenbig Ide- 
lagI ved JldebtaIId. Tabet er Z3,000 
med below Assurance. 

-—Bigmark, Waihburn ab 

G k e at F a l ls Baaeielskabet hat 
besiIIIIeI at aabne m Kulgkube ved 

Witten. Kullene siges at viere af en 

meget god Kvaliiet, og bet vil blive 

Iolgt til laoeke Pkiier, end BiIumInkul 
IIII iclges for Selskab I ventek III faa 
foch state Kvanta i Fargo og andre as 
SIaIeIIs Byen 

—.T 

Ohio. 
Lynet flog ned I den rein-merke Kirke 

ITIfsicI, O» medens et Ligfslge vaks 
dekinde, as Ob Mennesket kam meke elletI 
mindre IIl Stabe. Mes. 
Shave, iom iad lkge ved en ankkenI 
Viller, blep iaa forbkæadt over hele Le. 
san-et, II hIIn sikkett vil da. 

« 

END-tout Form-ringen efter deI 

daw, It set var IIIIIIIlIgI for Pres- 

Simon- 

sten at fortscktte Ligprædikenem Han 
maatte slutte med en kott Ban· 

— M voldfomt Uvejr med Totden 
og Lymld iWheeling, Va., voldte site 
om Mc flete Menneskers Død og ode-« 
lagdcs Hiendom for Tufinder af Dollars. 
Bed Uva rullede 6 Jetnbanevogne 
fulde us Lysirejfende nedovek en Butte- 
stroanmg· 

Iowa. 
Revisor W. D. W a ld re n fra Des 

inineg er netop fækdig med Rivisionen 
;af Bogerne i Eounty Kassekekenö Kon- 

Htor t Johnson Co., og findet en Unber- 

Ibalance paa 88,600. 
—- Viblioteket i Masnn City brændte 

Tirgdag Morgen, og hele Bogsamlim 
gen, omtr. 2000 Bind blev befkadiget. 
Biblioticarem Mks. Chapin, sotn 
boek i Bygningen slap med Nod og 
neppe fru det med Livet og mistede alt, 
hvad hun ejed«e. 

— Af Sorg over sine Slægtninges 
antagne Skæbne i Kinn er Hohn B. 

Phelps, en fremragende Tsmmerejer 
iDavenpokt, bot-. Han var Svoget 
til PM. Mokgan Wood ward fra 
Chicago, som med Dotter var Gast hos 
Minister Cvnger i den .amerikanste 
Legatiom 

—- En Gasolinmaskine sprang paa 
Colv Stream Formen næk Cedak 
Napidg, og Eiendam sdelagdes for 
85,0(s()· 

Minnen-tm 
(5·n ftemragende Former ved Mora, 

O l e s- ko g m a n, er stanget ihjel af en 

Tyr. lDan var over 80 Aar gl. 
—- Hvedehasten i den sydlige Del of 

Staten er begyndt, og Udsigterne for 
Afgroden er gennekngaaende langt bedre 
over hele Stute-I, end det saa ud til, for 
de sidste Ugers Regn begyndte. Det 
ventede Hocdeudbytte iMinnesota on- 

fætteg til tneuem 75 og du Millidner 

Bushelz nudd 95 Millionek Buthlz c 

ist-tu 

— «Ved W ab ai ha vil der blive ind- 
rettct en ftor Knappefabnk, son· vil 

gwe Arbejde til Inange Menneiker. CI 

Knappetnastiner vil blioe sit i Gang i 
denne Uge, og flere vil blioe indksbt 

fenerr. 
--— E ly i den nordlige Dcl af Sta- 

ten hat nu en Befolkning abhqu Men- 

nefkecx As disse er M Procent Udlcens 

dinge, qf hoslke tun 15 Procent can 

lasse og sktioe Engelsl. 

Illinois. 
J Lstdags, da de to Softre P d ch 

var alene hiennnei dereg Hjem i Chi- 
cago, stete der en GasolnnErplosiom 
Idct den ældfte Gesteh A n n a, gletnte 
at fjætne Kunden, da hun havde tændt 
All. 

Jlden gteb strakg fat i hendes Lieder-, 
og da den llsaarige Softek M a r g a- 

ret lob hende ttl Hjcelp, fangede ogsaa 
heudes Klæden Mens Anna fsldt nm 

oed Vinduet, lob Matgatet fkcigende ud 

pua Gadeth zielt kom huctigt til, og 
hun bad dem om at gaa tnd og hjælpe 
Sesterew Denne dar imidlertid bleven 

strækkelig forbmndt, nxen nu blev Jlden 
slukket og hegge de ulykkelige beugte-S 
paa Hofpitalet, hvok de begge afgik oed 

Dødem ! 
De underholdt deres gamle Modek,’ 

iom er Enke. 
-— George Jacob Schwein- 

furth i Nation-, iom af sine Til- 

hængete udgives for at viere den 

sande Messias og Guds Sin, hat 
forncegtet sin Tko og tilkendegivet, atl 
han agtet at forlade sin »himmel« 
stecks. 

— Fortetningsstrøget af Walnut 

Idelagdes ai Jldedrand i fertige Use. 
Blandt de neddmndte Vygninger var 

Teattene, Bauten, Faber Brod Dep- 
goodsforeetning, Fisher Dotel, Ennis 
Gunsten-, Jerndanestationen og Mee- 
fees Apotek. Staden anstand tic QIOOJ 
000 pp Usiutancen O8,000. 

·S. Carolina. 

J Huron har man naeret megen 
Ængstelse for Mrs. F. D. W ilb e r, 

som samtnen med sin Søn George 
og hans Familie der tidligere boede der, 
men for flere Aar siden reiste til Kina 

fom Mission-steh Det befrygtedes, at 

de var dræbt under Bot-er-llroligheder-. 
ne, men der er nu kommen Meddelelse 
om, at de er i Siklethed i Shang- 
ha i, og at de vil rejse til Japan og 
opholde sig der, til Kan atter er ble- 
vet roligt. Grunden til, at man niere- 

dc Ftygt for der-s Skæbne var, at de 

ophaldt sig i Tientsiu ved Oprakets Ub- 

bcud, afventende Rejfuilladese til Pe- 
iking. Jundlertid fik de Qrdre til at 

gaa til Shanghai og undgik derved 

Futen. 

Eka iüfiude Tau-. 
Fra Hvalfangerflaadcn hat man i 

San Francigco, Col-, netop faaet de 

faiste Efterretninger i Aal-. Basis-re- 
ren forlvd Barley Island den 25de 

Januar. Flaaden sejlede derfra den 6te 

Juli- 
6n ung lxvid Kvinde i Blackgburg, 

Syd Carolina, ofkede sit Liv for et li- 

det Negerbarn, fom hun saa liggeude 
paa Spoket, netop iom et Jembanetog 
kom. Vatnet blev frest, men hun blev 
dræbt. 

J Arizoua dar Koæget i Tusindvig 
paa Grund af Tarsen. Hocrt Bandhul 
og ncesien hver Brander udtamt. Ta- 
bet at Kreatur-er san ikke beregnes, da 

der itke gives Makked for Dyr i en faa 
afmagtet Tilstand. 

tin Blcelspruttk dmbte J U le s D e 

B a k, en Matros paa Banken »O lym- 
pic«, da han tog sig et Bad mer San 

Francisca, Cal. Haus Stil-Statue- 
rater faa ham dukke under Vandet og 
ventede paa, at han stulde komme op 

tgen. Da han ikke kam op, blev de 

fakstkaekkede og sagte eftek dam. Liget 
blev tundet 24 Timer eilen Det 
bar tydelige Spat efter Blæksptuttens 
Arme. 

ist daiifk Hofpiial i Pcrtii Aniboy, 
N. J. — Dei er allen-de flere Aar 

fiden, at Tanken om Opkettelsen of ei 

dansk Hofpital var paa Beine blandt 

Dansketne i Perth Amdoy. Man sit 
dannet en Hospitalsforening og sit sam- 
let en Dei Penge, inen faa dlev der 

Stilstqnd i Atdejdet for Tankens Vit- 

keliggørelsr. For haivandei Aatstid 

siden tog man — scerlig Kvinderne —- 

fat paa ny, og en nylig asholdt Bezar 
inddkagte ca. 81500 til Hospitalsfoiidet, 
saa detie nu er paa over 85,000. Man 

hat nu, stondt den ncevnie Sum vistnok 
i ikke er inere end en Trediedel of, hvad 

et nogenlunde iidsfvarende Hoipital vil 

koste, allekede valgt en Kotnite til at nd- 

se Byggeplads, Tegninger, Byggeplai 
Hier vio» og der et stor Mulighed int, 
i 

at der tun tages fat paa Byggeatbejdet 
allerede nu til German-L 

Udsigtcrne for Nordnianden G. S. 

;G i l b e rison S Nomination tilStatsi 

Lasset-er paa den republikanste Ticket 

siges at viere de qllekdedste. Countys 
konventionetne giver ham det bedste 
Hand okn Vaig. 

Fra den fine Vetden. Greven ai 
Rusfell et dlevet stilt fra sin Hustru, en 

qmetikanst Million-walten og har nu i 

Paris giftei Tig med en noksk Akdeiders 
Kom, foin var rømt fra sin Mand- 

Hun vat, spr hun blev Gtevinde 

Rusfell, Fku Lake Andekfen og er me- 

get dokter. De bor i femme Bygning, 
iom den forhenoæeende Grevinde Rud- 

iell. 

Sammeusted af Stibe. Damp- 
stidei »Alligatok« stsdte Sindag sam- 
men kned ,,Dromedaky«, der hat-de 
600 Lystrejsende om Bord. Ulykken 
stete i Beifast Lvugh. Fern Mennester 
versteh do sue-redet dg. man fryqtey 
It adstillige stere denknede anders Sam- 

menstsdq. Jngen of Skidene fand 

SIdstTNyt 
Reifev itumng Hin og Mc- 

iiinlctx 
FU- S. fkal niægle. — Fokftaaclfe 

mcd England. 

Dei er en bekendt Sag, at De F or- 

enede States hat tndtoget en Sak- 

stilling til det brandende kinesiste 
Sporgsntaai. Qg dette hat forøvrigt 
eergret flere af de andre Magter, i Seer- 

deleshed T y fkl a n d. De andre Mag- 
ter otl netnlig have en klaskkeltg Beleu- 

ning ooen poa de udstandne Smettek, 
og denne Belanning skal nalutltgois be- 

staa i Landafttaaelser. 
Jngen kan fortænce Ritteserne i, at de 

helft oil beoake Riget ubestaaret, og da 

»He Forenede Staters« Politik netop 
hat gaaet ad paa det samme, saa hat 
endelig de to sunden hinanden. 

Fra «Htmlens Sein-O Kejser K w a n g- 

H f u er der nemlig gcnnem den tinesiske 
Minister i Washington, He. W u, kom- 

men direkte prordking til Praesident 
MCK in ley otn at viere Meegler mel- 

lem Kina og de øorige Magter. Der 

er rigtignok nogle miönndelige Euro- 

pceere, sont lek i Skægget, og menek, at 

Kineferen blot tager McKinley oed NE- 

sen, af Frygt for, at Sandheden stal 
komme for en Dag. 

Men i hoert Fald har baade Stam- 

sekretær H ay og Præsioent McKOinley 
været enige om, at Onsket vircelig maa 

stumme fra Ktvang Hin, og at han me 

net det optigtigt. 
Hidrsrer Onstet om Mægling frn 

Kejferen, da maa man antoge, at Ge- 

fandterne iPeking endnu er 

i L i oe — og man maa i faa Feld tun 

fotbauses over de engelfke Aviskepotteres 
Lyoelyst. 

o- otrger-2,elegram1nec er« nu 

traadt aldelesi Baggkunden for denne 
nye, ovekraskende Udviklinggfase. Socn 
man kunde vente har Pmsident Mahn- 

ley inaret elfkvcetdigt paa den kejferlige 
Forespatgsel. Han lover at bruge al 
sin Jndflydelse ad fredelige Beic, til at 

faa den nuværende Krise hcevet, i Oder- 
ensstemmelse med den Politik, sotn De 

Forenede Stater hele Tiden hat folgt. 
Dene vil med andre Ord sige, at De 

Foienede Stater vil faa vidt muligl 
sprge for, at ingen as de andre Magter 
stal forsøge at opnaa Landvinding sont 
Erstatning for de mulige Tab paa deres 

Borgetes Lin og Eiendom unoek Urv- 

lighederne. 
Nu hak ganste visi alle Magter paa- 

staaet i dybeste Alvor, at Land, — net 
fligt tænkte de ikke paa. 

Men baade Tystlandsz og Ruslands 
Holdning tyder paa, at Land vil de for 
enhver Pkis have. 

England vilde sikkert det samme, 
men det har ingen Magt at true med 

for Tiden. 
De Forenede Statets Hverv kan da 

blive vanskeligt not, Inen derfor siges 
Mcikinley ogiaa straks at have henoendt 
sig til England om Understattelse af 
Planerne. 

Og det kan man vare vis paa, at 

England hellere end gerne gaar ind paa. 
Thi da det itke felv hat Magt til at 
knakke dien og spife Kannen, saa vil 
det hjcertensgckrne se alle de vorige 
Grldde blive nat-rede for det ventede 

Bytte. 
Men — hold, ja hvis nu Kwang- 

Hfu slet ikke hat bedt am Mægling —- 

for kokt Tid siden var han slet ikke Kei- 
set tangere —- saa sidder vi net l det. 

Verm Health enger Aflked. 

Fsrste asststerende Generalpostmestek 
Perry Health vil med det fsrste 
lage Afstedfok at modtage Anfættelse 
fom Sekten-r for Repudlikanernes Na- 
tionalkomite eftek Kongresmand Char. 
les Dick, der stal tagt sig as Balgtsms 

nenl Ohio. 


