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Fra Kongrcsseu. 
Senator Lavayeas Forslag om 

dorandring af Balglovene gaar ud 
paa, at man for at lunne vælges til 
ellet stemme for Besættelsen af Sto- 
lelcerercmbeder maa have Stemmeret 
eftek Statens almindelige Lobe. For 
Tiden hat Kvindetne fo Ret til at 
vælges og stemme for Stolecmbederne 
og det fokeliggende Fotslag vil altfaa 
her-de dem denne deres Ret, og de vil 
sittekt arbejde ivrigt imod Forslaget. 

s- i «- 

De fleste of Dssicererne paa Filiri- 
pinerne hat tm været i Krigstieneste 
i to Aar, og der er gjott For-bere- 
belser til at sende Aflppninxh sna de 
i en ncet Fremtiv tan komme tilbage 
til de Forenede Statek. 

It sit O- 

Senntor Cok udtalcr som sin Me- 
ning, at de æcebe Statgembedgmcend 
felv bør udføre mere Arbejoe oq itte 
oveklave alt til del-es Undetordnede; 
men famtidig foreslaar han at forhøje 
Lønnen for de førftes Vedtksmmende 
og ncdiætte den for de stritt-. End- 
Videre menet han« at alle Statsems 
bedsmændcne bist være bofatte i Bis 
math. 

I s I 

Kaptajnen paa Flaadestibet »Wie-; 
(onsin« stulde overtaae Kommandoen 
Fredag den I. Feb» men hat saaet 
Onettagelsen udsat til Mandaa den 
4., da han as gammel Qvertro intet 
vtl begynde paa en Fredaa. Som 
Undslhldntna ektlærer han, at Ma- 
tkosetne itte vilde vcere ved godt 
Mod, og selvsøtaelia itle ndsøre Ar- 
bejdet tilsredssttllende. 

O If st- 

Den Lon, scsm aaar nd Paa at 
.. fasse Personen der, uden at have til 

sigt at betale, spiscr eller overnat 
ter paa Hoteller, vit tnan nu have op 
hast-et Grunden stal verre, at Ho- 
telvoetterne, til hvig Fordel Laden op- 
tindelig er givet, stat wish-enge den i 
ntilladelig Grad. 

— .-· 
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En Reprcesentant stal have ind 
bragt et Forslaa om, at der stal nd- 
ncrvnes en Mond til Stattetoininic3- 
sioneeh som stal aflægae Ed paa, at 
han daglig vil tilbtinae 4 Tinter med 
at sinde nye Statteyderr. Han stal 
være fuldstændia hjemme i de sokstels 
lige Stattelove ag have 5 Aars pral- 
ttst Etsating m. m. For dette Ar- 
bejde stulde han have en aarlig Lan 
paa s;3,000. Kun en Mand i de For- 
enede Stater siges at sidde inde kned 
de for-nstede Knndstaber, nemlig: 
Sagsotek Robinson i Fatgo, og der 
er dem, der menek, at han staat bog 
ved Fokslaget. 

II If lk 

Bottsørelsen as Born fokeslaas at 
dlive strasset med Fakngselsstkas paa 
5s20 Aar. 

·- i «- 

Statsdepattcknentet hat anmddet 
Pressen om at berigtige et fejlaqtiat 
JndttyL sont lan bibringes af vtgse 
Pressetelegramtnek sra Washington 
om Veneznelaillrolighedeknr. 

Den amerikanste Regering atbejder 
selvsplgelig ilte mete sor det ene af de 
amerikanste Assalttompagnier end sor 
det andet. Hvad den amektklanske Re- 
geting sorlanget et, at Bienezuelag 
Regering ligeledes stal fotholde stg 
nentral, tue« nagte det ene Assatttom- 
pagni sine Rettigheder for at·savoris 
sere et andet; men tillade de to stei- 
dende Kompagntek at afgøte Sagen 
for Venezuelas Domstole. 

Deöuden vil selvfplgelig Regerin- 
gen tmve, at en Koncessiom som er 

udstedt af den ene Prcesident for Ne-« 
publiten Venezuela, maa de andre vg» 
estetsslgende Præsidentek tespettekeH 
saalan e itte Jndehaverne as Kenns- 
sionen Zotbrhdet den ved at ovektecede 
Vilkaarene, hvorundet Koneessioneni 
meddeltes. 

·- - «- l 
Paa dette Ttdspunlt er henved 

200 Iorslag fremlagde, og tun saas 
er asgjorte, faa der ingen Grund ek» 

til at gruin ete over, hvad Kansas-s 
sen stal bestille. l 

l En Bog ttl halv Pris- 
Blegeni Almanat og haandbog 

rt 
1901 sendes fett til alle spm lud-l 

endet 20 Tents l eint-riet ttl J- 
lesem 155 La Sa e St» chtcago. 

De tusmde Tum. l 
Wirs. Nation, dek, fom bekendtJ 

ansek det for sm Mission her i Li- 
vet at ødelægae saa mange Stanke- 
stuer som hun msder pas fm Van- 

,dring gcnnecn Werden hat forleden 
faaet en ket ynkelig Medfart, idet tre 
Kvindcr ved Hjcklp af en Pisk pens- 
lede hende gansle forfvatlig. 

Nogle mecker, at det vil gaa Mrs. 
Nation, som det gik hendes Moder 

hun dsde paa en Sindssygean- 
statt. 

En ung Kvinde i San Francisco, 
der navngivek sig fom Mrs. Daisy 
Littlewilder, tom for et Par Dage 
siden og fortangte at blive indess-ast- 
ret i Fængslet, da hun havde gjort 
sig siyldig i Bigami. Hendes Ønske 
om at blive indespærret, var eftet 
bcndes eget Udfagn grundet paa 
Frygt for, at den Mand, hun havde 
hehre-geh siulde morde hende. Hun 
kom hurtig under Lægcbehandling, 
og blev ertlætet for at vcere fuldfmen-l 
Dig utilregnelig. i 

J California er der stor Mangel 
paa Arbejdsfolh og mange af Eier- 
ne af de store Frugtplantager. samt: 
Fabritgejerne hak bestrittet at udi2 
sende Opfordrinq Jil Arbejdere i 
Osten, for at faa Dem til at optaae det 
Ineaet Atbejde, der nu ligger quort i Der vil sitres Arbejderne en gob 
Jndtcrgt og stadigt Arbejdr. 

Undek en Slndeovelfe i New York 
lllev et unat Altenneite, titeorae Dteg 
sel, drasdt ded, at en Finale ramte 
lmm i linderlioct. Watte-r stellv, fra 

Ibot-H Tlttssel Qualen koni, bleo oft-blit- 
ktelia arreltmtx men Politiet har se 

lnere fa: ham paa fri Fod, da del hele 

Hsekoede paa et llbcld, oa Kelln nie 

neg ille at have niktet ringeste Tanle 
otn at begaa Mord- 

) El ftort Handels-blos i Shicaao, 
ktillkerendc Pittin Fc Ves)ots, er ode- 
Ilaat oed Jldebrand. Jlden nett-age- 
’de-J forst da den liaode faaet aodl Taa 
»i alt brandbakt Stof og bredte ssg 
»und rasende Huttiahed Noale af 
Brandlnændene sont alnorliat til 

!3lade, dcsg inaen livzfnrliaL Ta- 

ilset oed Branden anslaaes til Eis-Jll- 
.««U« 
l ...--,-. 

l Det forlte Dodgfald, sum i Shel 
tlion fandt Sted sont Folge as Snma 
Nonnen indtkaf i Gauk. Mange Pa- 
’tientek lidet af Koppernr. 

En lille Saal-ja Pige i lkhicago 
lslara Mekvin, hat faaet en Erltat 
ning paa THIwa udbetalt, fordi 

thun sidste Foraar faldt aennem en 

Wabning i Fortovet. Hvælvinaen, 
shun faldt ned i, var 7 Fod dyb. Den 
llille bkællede Hoften, oa Lagerne 
Jmente, hendes Hjcrrte haode taget 
jStadr. To Maaneder efter Faldet 
zoak hnn hundet til Sengen, oa maat:- 

tte stadig ligae i samtne Stilling. 
Den lille Stattel holdt op at volle, 

ieg det ene Ben er nu 2 Tonnner tor: 
tete end det andet. 

i Fra Havre i Frantrig er «La 
lGascogne« anlonimen til New York 
eftet en slem Reise. Stilvet blen, to 
Dage efter at have fokladt Hann, 
overfaldet af en voldsom Stornl. 
Redningsbaadene lslev lnulte oa stol- 
lede over Bord, oa de manae Passa- 
gerer tilbragte Dag og Nat i Lahm- 
terne, stadig i voldsoin Angst- 

Endelig sagtnede Stokinen af og 
,,La Gascogne« naaede Havm men 

alle Otnbordvcetende var i en ket 
met-tagen Tilstand. 

Sondag Eftermiddaa drev en Del 
Slojtelobere henved »O i Tallet 
—- den cedle Kunst paa en Dam lidt 
ndenfot New York. Men plndselig 
opdagede man, at ern ille tangere 
bar, og midt paa Dammen git alle 
igennenr. Jnde fka Land saa man 

11lyllen, og ved Hjaslp af lange 
Planler lylledes det at frelfe de 
drulnende. Kun to lmaa Drenge i 
elleve Aal-i Alderen maatte bode med 
Livel. Paa Land ventede Hofpitals- 
vogne og Lager. For mange vtl sil- 
lert det lolde Bad have alvorlige 
Fslger. 

. 

En sorgelig Handelse indtkaf fid- 
lte Sondag Eftermtddag i Chicagos 

W. C. A. En ung Ptge, Mtsö 
tellaThomsem seen havde staaet og 

let M, met-end en. Lage vaeeinerede 
en Del af de unge Man-, vllde mel- 
Elevatoren gaa pp til sit Ver e; 
men just ldet hun traadte den til E e- 

— H 

vatokem besvimede hun og faldt medI 
Hovedet ned under Elevatorem der: 
netop kom nedab. Hun sit Hovedetk 
knust paa en gtufnld Munde og døbe. 
paa mindre end fein Minutter. 

Fra Chicaqo meddcleå, at Kasse- 
rer Arthuk Bamard oed Zion City 
Bank, pludselig er forsvundei. Var-· 
nards Fahrt-, der ligeleoes er ansaH 
ved Bauten, hat gjort Melving til! 
Politiei Detom; han trot, at Sonnen! 
et ,,tidnappet« s— hvod man rotem-: 
lig stulde fyneg han var for gammel 
til --— og venter at modtage Trug- 
selsbrev fta Rom-nd 

Politiet hat et andet Syn paa Sa- 
gen og n:ener, at den unge Mond er 

blevet ovetfaldet af Novere og mau- 

fke bracht. Hans Boger er fuldftcen- 
oig i Orden. 

Nu er Kansas bleven for lille for 
Mrg. Nation, hvorfor hun flytter til 
Ehicago i Haab om der at fiinde et 
rigt Virtefelbt, hvad hun uden Tvivl 
vil. 

En Professor ved Universitetei i 
Utah hat udvist en saadan Jver i 
Mormonigmens Tjenefte, at han nu 

tilsidst hat mistet sin Forstand. 

Firmaet Smith Bros. i Oshkosh 
hat boade i Aar og i Fjor uddelt 
PLOW til Arbejderne foruden de 

De Tusinde Ting. 
sckdvanlige Lønninger, og føler sig 
ovcrbevift om, at Pengene vil bære 
tige Renten 

Endelig er der da tonnnet Fred on 
Forstnnelse niclleni Sporvognstoms 
pngni og Personnle i Sei-antun Pa» 
nien Arbeit-eine l).ir ogsan fcinet alt, 
foni de enslcde bet. Hunde de ilie 
det, vilde Stiiden fillert vare endnu. 

(-·n gnminel Zimke Mis. Martha 
Scheuer, soin tmede i en lille Hytte 
nogle Mit frn Vettinean, N. D» er 

indebrckndt. Man ned ille, hvorle- 
deI old-en opftodz men de fortnlledc 
Refter cif Mes. Sshelter fandtes for- 
leden Morgen af nogle Arbeitserr. 
As Hinten var tnn Affen tilbnge. 

En :?4-anrig llngerspend leche 
for negle Dinge fidcn en Bonn Ined to 
Hefte i en Lejeftald i Virginia, Neb. 
Han tvrte hort; nnn nckfte Dng for- 
spgte lnn i Tecnnisch at steige fin 
lejede liividnge ch lnltedes det 
hnin tun nt tomnie gf ined den ene 

nf Hestene inden Volitiet, focn havde 
faaet Underretning oni Tyveriet, loni 
og fmndfede Hunde-len, og den unge 
Mund maatte folge incd til Arrest- 
stuen, hvor han rinieligvig faar Lov 
at tilbkinge en lille Tib. 

T. Patterfon i Atlnnta, Ga» hat 
henvendt sig til Politiet, for ved dets 
Hjcelp at faa fin lille Sen tilbage. 
Dtengen fokfvcindt plndfelig fra fit 
Hieni, og det er ilke uden Grund, 
nmn antager, at han er stjaalet. 

En nngdonnnelig Tyvebande, foin 
i lerngere Tid hat bessere-i i de for- 
stellige Dele af 6hicago, er nu op- 
løft, og, for ltorfte Delen, fat under 
Lang og Lilith En Handlende op- 
dagede en Aften, cit en af Drengene 
prøvede at online Bagdøren til bang 
Butil ved Hin-w of en Dick· Jnden 
det lyttedesJ Drengen Ot undslippe, 
dar thn grebet Linn tilftod, at Van- 
den bestod afö Drenge, i en Alder 
nf 16 ZU Aar. Sacnine Aften 
lyttedez det at fange 2 af Drengcne 
Men Reiten er det-«t)idtil ilte Mie- 
des Politiet at faa fat paa 

Paftor John Okchard uf Firgo, N 
Dat» der keprwfentetet den nationale 
Sondagssioleforening hat netop be- 
tendtgjort Nesultatet af den tittclige 
Cenfus som blev foretaget ifsargo for 
kott Tid siden. 10,012 Personer tat- 
tes, og Resultatet lydee paa, at Lu- 
theranerne et i overvejende Flektal 
Dernceft lommer andre Samfund i 
folgende Orden: Rometfkskatholfle, 
tJJtethodiftek, Kongkegationalifter, 
Baptifter s Presbyterianere. 

Dpvlped et ttle mere uhelbredelig; 
det bevifer de utallige Tilfoelde, fom 
er blevtie helbredede i Msecks Ore- 
tlinik, 135 W. 123. Str., New York. 
Methoden, stim anvendes, er faa prak- 
tist, at enhver tan behandle sig fer 
t Hjemmetz des-for hat den fundet 

Endgang over hele Bei-den- Da et- 
tt Ttlftelde anders-gez fett, burde 

dankt-m lider af Døvhed, Susntng for tene etc. ttte opfætte at sende 
e tivelfe deka til pvenncevnte 
Institut. 

s— ——1 

Thomas Henderson fta Hender-t son, Jud» som for faa Dage siden: 
dfgik oed Dei-m tunde paa sit sidste 
se tilbage paa et meget romanttsl 
Liv. l 

EIN fyv Aar siden forlob han sin 
Hu ru, just paa den Dog, hvor haus, 
Ungtte Barn blev begravet, uden en! 
Gang at overvcere Høttideligheden. 
Jkte et Ord høkteg fra Henderfon, oq 
hanc- Husttu sorgede over ham, oa 

antezx ham for dad. Men for et 
Pnr llger siden modtog Mr5. Hen- 
berfen en fkønne Dag Brev fra den 
formentlig afdøde, hvort han med- 
delte, at han var sya, og onstede at 
komme hjem for at do· Hans Hu- 
stru tilgav den lange Fraværelse og 
lob bam lomme. Og i Hjemmet 
døde han. 

Der et bog et Efterspil til Histo- 
rienx Henderfon ejede 537,00() og var 

livsasfureret for 840,()00 —- og Pen- 
gene tilfalder nu hang Ente. 

J en mindre By i Ind. blev for- 
leden udfpillet et sorgeligt Rettig- 
hedgoramm Lee Walter og Edward 
Brrwn, der lige fm de var Born. 
hab-de nceret et varmt Venftab for 
hinonden, blev fotelftede i en og sam- 
me unge Dame. Eftek at Walter oeH 
den unqe Pige en Aften havde vætet 
til Bønnemede i senken, mødte 
Brcmn dem udenfor. Efter en kort 
Ordftrib drcebte Waller sin Born- 
domisven med en lanqbladet Univ- 
bereitet tsrrede han Kniven i den 
nngc Piges Fokllcede og forsvadt. 

Sidste Onsdng ndlom det førfte 
Nummer af Brynns txqentlige Blad 
»Ehe Commoner«, hvilket, i Folget 
Wel«ster, betvder: En as Minnen Og 
Novnet er blevet vulgt, fordi Blas- 
detsk Fornmal ftnl vere, at ljjaslpe Al- 
mnsn til sin Net. 

TOt var en travl Don for W. 
Armut Scm bitrtigt, sont de fire 
»P.e«3fer« lunde trylte Bladene, blev 
de bragt til Ekpeditionem der inno- 
luctjd lna 2 Blocts fta Ttytkeriei. 
Den førfte Bestemmelse var at tkytte 
TZUDW Exemplarey men i Dagens 
Lob kofn saa mange nye Ill»onnen- 
ter, at I:s),s)()0 just flog til. 

»Ihr Comme: .«cr hat 8 Siber, 
lwer med J Sonlter, og storste Delen 
Of Lasseftosset lom fra He Bryans 
exer Haand. 

« 
J :L·x«illardg Hotel i Washington,l 

T. S» onstod Sandaa Moran ved 
tre Tidcn Jld i Vogninaeng nederste 
tstagen Lied Raabet: ,,Brand« for 
ille Nil-sterne, hvoriblandt manae 
Itongregmedlemmer sang, ud af Sen- 
acne, og rcddede sia ned ad Trapper- 
ne, ud aennem Vinduernc oa ned ad 
Branditiaetnr. Manne af Gassterne 
tom til Stabe paa farstellig Maade, 
meu inan livgfarliat. 

Georae Paugbnrm soin tom til 
Washington for ra. IN Aar siden, 
saldt Sondaa lkftermiddag pludselig 
død om paa Gaben i Endicott, Wash. 
Hans Seiten sum i flere Aar har væs 
ret Paa Fattialnifet i lsolfaL Wash» 
er den eneste Arban til den Afdødeg 
.i-«1s),()()u«· 

Mr. Satan i Ofl)tosh, Wis» bar 
ixdarbejdet to Freslaa, som i Løbet as 
tritt Tib vil btive sendt til de øverste 
«)lutotiteter. Det ene aaar nd paa at 
Delønne Mødre til manae Born nied 
en axirlia Underftøttelse. Saaledeg 
stulde Modcm til ti Børn aarlia mod- 
tsige sm. 7 Born vil betales med- 
«·;«12 og faa freiiibeleg. 

Det andet anrslaa vil paalcegge 
sille ngifte Wes-nd en aarlig Skat af 
»Mo, bog førft efter at ,,Pebersvende- 
ne« hat oversteaet de fil) Aar. 

Mr. Satan selv ettlærer itte at 
have noact med Sagen at beltille, 
men tillcegaer Byens Rvindeforening 
Stylden, og hvem ved «--- maasie har 
l)an Ret. 

En Eremit, Jakob Kund, blev i 
Mandags fundet død i sin elendige 
Bolig nord for Peoria, Jll. 

Man fandt 8480 i hans Lotnme: 
bog samt et Ejendoinsbevis for 80 
Acres vardifuldt Land. J Folge 
Lægens Ertlckring hat Kuntz sultet 
sig selv ihjeL 

For at hell-rede en For- 
kolelte von en Daq 

maa De tage Laxative Bromo Qui- 
nine Tablets. Alle Apotekere tilbage- 
betaler Pengene, hvis Kuten mislyt- 
tes. E. W. Groris Navn sindes 
paa hver Æstr. 25c. 

Fra Danmark 
Sidfte Post. 

Københavm Jan. 28. — Kun et 
enkelt Medleni af be 15 lldvalggnied- 
leininer i Foltetingets Finangkomite 
er iniod at sælge de danskiveftindisie 
Øer til de Forenede Stufen Der 
staat i denne Anlednina en hceftig 
Avislamp, nien Landsiingeis Fi- 
nansudvalg vil om kort Tid ogsaa 
fremkomme nied For-sing for Salgei. 

En 14saarig Pige, Dotter af Ham- 
mersmeb H. P. Jørgensen i Kregome, 
faldt forleden Sondag under Støjte- 
løbning Paa Roskilde Fjord i en Baa- 
ge cg drulnede. 

Forleden Efteriniddag faldt Smed 
Jøkgen Jenfen, der var gaaet ud paa 
Jsen i Kalveboderne for at stange 
Aal, gennem en Revne i Jsen, og in- 
den hans Kammerater tunde lomine 
hani til Hierle var han forsvunden. 

En i Sande ved Nakslov tjenende 
Pige, Laura Nielsen, som var mis- 
tcentt for at have født i Dølggmaal 
on ombragt Varnet, har for Herr-ehs- 
spgden i Lollands Nørreherred til- 
sinaet at have født Tvillinger, 'en 
Dreng og en Pige, soin hun førft hav- 
de nedqravet lebende i en Tønde med 
cand Da tte Duge efter kaitet i en 

lljiergelgrav gennem et Hut i Jsen. 
Piqen bar faaledeg gjort sig skyldig i 
Dobbeliinotd. 

Vibotqttedsens nnvcrrende Reprces 
sentant, Folletinasmand Chr. Ravn, 
trcelker sig ved Udgangen af dennel 
Volgiseriobe iilbagr. Pan et Ver-Mer- 
inøde i Sparta-L hvor han blev stærkt 
aiizireben af flere radikale Talere, er- 

klwrede han, at ban ille vilde stille sig 
incre, men at der i hans Sted vilde 
blive opstillet en anden moderat Kan- 
didai nied ,,Rod i Kredien«. 

Veslyrelfcn for Altiefelsiabet Bur- 
meister di: Waing ·’Lastin- og Skin- 
bisggeri hat vedtaget at fkride til Op- 
fokelse as en stor ny (-5·-entrifuge-Fa- 
biil til 400,0t)0 Kr· for at tunne 
tilfredgftille det overordentlig stcerli 
tiltaqende Forli-tun af Selfkcibets niedi 
Pariserudstillinqens ,,Grand prix«i 
belønnede Eenttifuge »Perfect«. 

Etaisrnad, Sind-Leier G. F. S. 
Bruun til Asmildkloster ved Biborg, 
er afgaaet ved Døden 

Hans Fader var Højeftereisasfes- 
for Peter Daniel Brunn, Land-Stin- 
geig føkste Forinaiid. 

Sonnen fødtes 1825 og arvede 
1864 Asmildtlostek ved Faderens 
Ded. 

Tiphede nye Kirke indviedes af Bi- 
stoppen i Ribe i Sondags, den 27de 
Januar. Ved samme Lejlighed ind-- 
satteg Pastor Thuesen til Præst. 

Brøndgraver Jver Peterfens Hus 
paa Nortebroby Mark er nedbrcendt. 
Jldcn er efter Forlndende opstaaet 
fra en Lampe. 

Kuft Lautitz M. Lauritzen hog en 

Vognnmnd i Herning er afqaaet ved 
Boden paa Epidemihuset i Herninq 
af Menitigitis. 

Kommt-Werke Jakob Scoveni11s. 
der ncrppe vil kunne famle Højreg 
Stemmer i sin gamle Krebs, Odense, 
aqtes efter Forlydende opstillet som 
Stelstørlkedfens Højre KandidaL 
Den ntkværende Højre Iiiquags 
mand versta, Otto Scoveni215, er 

nemlsg bleven sinosfvag. 

Fm en Krebs of 17 dygtige købcn 
havnste Fortetningsmænd er der ind- 
qivet Forespørgfel til Regerinqen onl, 
bvorvidt denne vil medvirte til, at et 
sionsortium af de 17 Mcknd spger at 
opatbejde de dansk - vestindifte Øers 
Ydeevne. Konsortiet kræver vigse 
Privilegiu, samt anstrænkning afl 
Regeringsadministrationens Udgiftenl 

Der er endnu ikke afqivet Sonn l da dette vil blive afhængigt af, hole 
ket Resultat, de med de Forenede Sta- 
ter angaaende Salg af Øerne førte 
Forhandlinger, vil give. 

Retssagen mod Morderen Deppe 
kom til Revisionsforhandling ved 
Rigsretten i Leipzig den 28. Januar. 
Da der bereitet vil hengaa mindft 
et Par Uger, inden Ri stettens Ken- 
delse kommet den Dom celdte i Hande, 
vil Dødsdommen itke kunne blive 
retzkkaftig fsr om en Maaneds Tib. 

f 

Scds te Nyt 
London, Jan. Zo. — Hele London 

tloeder sig i Sorgedragt; men saasorn 
det er en Droiining, der stal jordes, 
Plinner der purpurne Farver under 
alt dette fort-i-sort. Alle Kaufe langs 
Den Vrj, som Ligtoget vil folge, er 

dehcrngte Ined Drapperier. 
Den fra Øen Whigt til Fastlandet 

opcinitcde Krigs Flotille danner en 

Dobbeltlinie, 8 Mil lang, og faasnart 
.,det kongelige Lig passerer« tordner 
Ille Stibskanonerne Salut. 

H 

10,()00 Frivillige og 2(),000 regu- 
lcere Tropper vil følge efter det syr- 
ftelige Ligfølge; Kisten vil blive haa- 

’ren fra Osborne Haufe af »Dronnin- 
siens stotsie Højlændere«. Den engel- 
sie Kronprins, Heringen af York, er 
ved Sygdom hindret i at folge sin 
Bedstemoder til hendes sidste Hinle- 

;fted. 

Berlin, Jan. 29. —- De tysse Blade 
er selvfølaelig henrykte over den Ub- 
1ncrrlelse, som saa aabenbart Vifes 
Kejser Wilhelm i England. De haa- 
ber derfor, at som det hidtil har været 
Czaren og Prinsen af Wales, der var 
Perlevenner, saa stal det nu blive 
Fiejfer Wilhelm og Kona Edmard 7. 

Berlin, Jan. 29. — Politiet i de 
polfle Provinser har opdaget en vidt- 
sorgt-met Sammensværaelse, som gik 
ud paa at løsrive de tysi-polske Pro- 
vinser fra Tystland. Der er foreta- 
get en Mcenade Arrestationer i den 
Anledning. En af Hcvedlederne, den 
medicinske Student Vladiglov Bolesti 
er flygtet til den oftrigste Grænfe. 
Pan Kejfer Wilhelrns Fødselsdag 
dlev der holdt et polsk Protest-mode i 
Anledning af, at det nu er bleven for- 
bndt at give Breve Adresse paa polsl. 
En .va-ldig Forsamling deltoa i Pro- 
teften, og en af Taler-ne erklcerede, at 
Kejfer Wilhelm burde stmge sin Titel 
som »Hertug af Polen«, naar han ikke 
anerkendte det polfle Sprog. 

Shanghai. Jan. 28. — Fra engelsi 
Kilde forlyder det, at Russland har 
aivet siina ei hemmeliat Tilbud an- 

gaacnde Lilianschurict Det lover at 
aenaive denne Proving til Rina, uden 
Veugeerstatning for De rngsiste Ub- 
aifter ved Firiaenx det kræver til Gen- 
gceld, at klldanschuriet ftal administre- 
reå af rusfifle Einbedsniænd, ingen 
linesifle Forter maa bogan der, men 
Lan faar russiste Soldater til Be- 
vogtnina af Jernbanerne. 

Manfchuriets linesisle General 
Tsina Li afflog dette Tilbud; men Li 
Hung Chang er stemt for at inodtage 
det. Han fdrlanger endog Tsing Li’s 
Hoved 

Et vcrrdifnldt Hnsmiddel for 
enhvcr Formel-. 

Det mest vidtræktende Hugmiddel 
for Udryddelfen af Utøj hog Fiask- 
krceet, og den bedste troebevarende 
Maling er Avenarius Cur-bo- 
lineum. Fartnere rundt om i 
Landet anser Tømmeret som en af 
de flørste Driftgudgifter ved Formen. 
Alle maa derfor blive glade over at 
høre om et MiddeL hvotved denne 
redilcereg til Halvdelen af hvad den 
var før. Dette Hugmiddel er Ave- 
narincz Carboline1nn, en træbevnren, 
de Malittq, der bar 330 Aarg Erfa- 
rinq baa fin. Menge er as den Me- 
11inx1, at Maling, chere oq Hørfrøs 
olie bevarer Trcrel mod Forraadnel- 
se; men disfe Dcelmidler danner blot 
et lufttcet Overtrccl, der ille ødelceg- 
ner de albnminøfe Beftanddele i 
Tut-et, sum ivcerlsoetler FortuadneL 
sen. Maling, chere og Olie for- 
l)indrek Fordampninn i Træet, og 
Folgen demf er Tørraadenhed. Ave- 
nat-ins Carbolineum trænger der- 
imod dnbt ind i Træet, og standser 
al Forraadnelse Den benyttes for 
Malinq af Stalde, Brock, Perle, 
.Hønsel)use, .o f. v., og alt Trævcerk 
over og under Jorden. Avenarius 
Carbolineum er ogsaa det allerbedfte 
Middel mod Utøj hos Hønfenr. Hvis 
de ønster mange Æg og sunde Heng, 
maa disse holdes fri for Utøj, oa 
Midlet Avenarius Carbolineum vil 
holde denne Plage borte fta Heule- 
hufene. En indvendig Overmaling 
deraf vil befri Hønfehufet for alt 
Utøj, og Btug af Ketosine, Hvidt- 
uing og Svovl gotes over flsdigr. 

For nærmere Undertetninger, 
Cirkulærer oft-» henvender man sig 
til 
The Catbvltneum Mond- 

Ptefetving Co. 
Miltvautee, - - - - Wis- 


