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Amerika 
Washington D. C. 

Washington, Mai U. -— Nu er For-s 
betedelsen til den paatæntle pan:amc : 

tilanste Konserence, som agteg aflJolot 
i City os Mexico, assluttet. Prcefident 
Diaz hat meddelt, at allerede d. 1-·).» 
Martg havde 13 as de 19 amekitanfte 
Republitlet lovet at sende Delegater. 
Og nu soteligger der gunstigt SvatH 
fra dem alle. 

Der vil blive sothandlet om manqe 
Spsrgsmaal as pansametilanst Jn- 

Ltetessr. saaledes om Jernbaneoæsenet 
over hele det amerikanste Festland, dgl 
om Voldgistsafgotelset i alle StridH- 

sporasmaai. 
stun Chile oa Hoiti hat stillet Be 

tinaelset for detes Deltagelse. 
San Dominao Republitlen vsl 

denne Gang deltagr. Den afslog der 
i MAX-»le sotdi de Forenede Staicr 
den Gang havde nægtet at ratificete 
en Gensidighedgtraktat, stønt Forle 
get var sterntoinmen sra de Foreneke 
State: selv. San Dominao et itke 

fokncktniel tangere- 
If A ·- 

Washington, Maj 1s). ——- Minister 
Conget aflagde i Gaak et Bessai 
Statgdepattementet og havde en lort 
Samtale med den sungetende Statis- 

settetær HilL Conger vil dlive to til 

tre Doge i Washington for at gem-i 
sig betendt med Stillingen i Kisten 
siden han foelod Peking. Han asslaak 
nu al Diglugsion angaaende Rina- 

Spstggmaalet, hvilket maa hænac 
samtnen med, at han vendek tilbage til 

Peiing den 1ste Juli. Han vil itte 
vente, til Repnblitanetnes Konvention 
i Josua hat givet deres Eil-demor- 
Nomination. J Staigdepakiemeniei 
gaat man itnidlettid nd sta, at Con- 

( get vil blive nomineret og et villig til 
at fort-enge bang Otlov, til Konven- 
tionen nieder i August. 

si- n- II- 

Den hemmende linesifle Minister. 
Wu Ting Fang, oq nogle Pengemæno 
i New Yoel, hat i nogen Iid staaet i 

Btevvelzling samtnen. Tet er innen» 
Hennnelighed, at de undeklandler on: 

Mutigheben af, at Kinn tnnde faa eil Laon til det af Magtetne trcevede Er- ! 

statningssum i de Forenede Statee." 
Regeeingen vilde hilse Efteeretningens 
om, at Amerilanerne lunde hjcrlpe 
Mna ud as Rniben tned stor Glcede, 
og Udsigteene til Forhandlingernez 
gunstige Resultat et for Tit-en udinæ:: 
lede. 

Uden Tvivl vilde en saadan ameri 
kanst Tjeneste itke blive ubelsnnet ! 
naak Kinn nu fnart aabnes end mere 
for Vetdenshandelen 

I II sit 

Den fungerende Statsminiftet Hist 
og Danmarls Minister til de Foreneoe! 
Statee. Beun. undeeflrev i Dag enI 
midlertidig Tealtat, fom foelaengers 
Tiden for Stadfeeftelsen af Gensidig 
hedgfoesiaget mellem Danmarl og he 

Forenede Stater angaaende dansl 
Vestindien for et Aar-. 

Denne Omstændighed berstet itte 
ielve Salget ellee Salgsmuligheden 

—- -.-—-«-.k-«- -—.- 

Vers-Spekulation 
New York, Mai 9. Der bat her 

stet den frygteligste Panit i Bergmars 
tedet her ——- og stsnt Vismænd havde 
fotudsagt Panittens lludblivelighed, 
tom den bog med frygtelig lammendr 
Magt. 

Fotmuende Mand, som hat tilspr 
luleret sig store Foknutek i bet sidfte 
Halvaak, er bleven ruinetede, og der 
ventes en hel Ratte Fallitter. 

En lignende Stigen og Falden s 

Attieptisetne hat man aldrig tendt 
Mage til i Wall Stkeets ganfte hi- 
stokie 

Spekulationen var aldeles rasende, 
og Katasttofen tunde verfor itte ade- 
bltvr. 

Der stod en ftygtelig Kamp om 

Notthern Pactfic Baums Attier —- 

og Kampens havevmand Unt, faqvidt 
itsnnei tan, Morgen og hill paa den 

ene og Hartiman Syndicatet paa denl 
anden Side. 

J Qnsdagg hed det sig, at Morgan 
og Hill Siden tobte, og et samlet Verr- 
difald paa 150 Millionek Dollars op- 
gaves lom Resultant. 

Banlmcendene bavde laa forsogt en» 
Ovetengtomlt for at hindre Panik,I 
men Lampen om N. P. Aktiet DagenF 
eftet viste tndelig not, at Forliget" 
maatte vckre ftrandet. 

J. R. Keene udpeges almindelin 
lom den, der i Dag dannede et »Hier- 
ne" tCornerj as R. P. Altiekne, ug 
Folgen var, at »Short«sælgerne tsaas 
danne som fælgee Altiek uven at have 
dem) sit Spetulotionen op til en fkygs 
telig Heide. 

Mens- N. P. Attietne i Lnsdaaz 
stod i 150, naaede de gennem Speku- 
lationeng Svtng op oq ned gennem 
.',0() endog op til 1WU og faldt attcr 
til 325. 

Alle andre Jetnbanealtier faldt til- 
sparende, og felv JndustrisAltiet leid- 
stort Feld. 

Under disse Fcrhold maatte der 
bar-de tjenes vckldige Fotmuer og ta- 
beg endnu forfækdeligerr. 

Betlageligst var det, at de store 
Vandt, meng mange, manqe fmaa 
Formuek totalt svandt bott mellen 
Tallenr. »Sbokt«scelgetue sial hat-se 
lidt et Tab paa 56 Millionek alene ved 
N. P. Aktien 

Da Panillen havde naaet sit Heide- 
puntt enedes Banlsikmaerne om cis 

foreløbig Ovetenstomst for at videre 
Rædgler lunde undgaaes. Man ani 

taget nu almindelig, at det værste er 

overftaaet. Som Bevig for Panitlen 
ans-me blot folgende Svingninget i 
N. P. Aktien 

Da Salget aabnedes stod de i 8170 
— og deteftet fulgte folgende Svlnq 
ning: Fta 170 til l?-"-, til 18(), ned 
til 17l), op til 200, 205, 230, 300, ned 
til 230 op til 800, 400 ned til 320. cr- 
til 600, ned til 550, op til WO, til 
10()0; ned til 600, og endelig ned til 
5525 

Af Fallitter lan nævnes Ebatles 
R. Sielles Fa Co· (100,»s)0 Passiverj 
W. H. Brotvak cg J. P. Lee. J. «lt. 
Aeene, en dristig Spetulant, der hat 
fotsøgt sig baade i Vest og Øft, still 
have tjent PLUOOMCZNJ ved sit »Diss- 
ne«. 

Panitlen hat haft stor Jndflydelfe 
ogsaa udenfot de Fotenede Stater. 
Navnlig fsltes den stærtt i London. 

De lusinde Ding. 
Japanesisle Arbejdere. 

For lort Tid siden belenvtgjorde ,,Tl:e 
American Beet Sugak Compme 
fom er stærlt interesseket i ·- Sau Bek 
natdinog Omegn i California, at di 

hnvde til Henfigl at give Akbejde til 
flere Hundrede Japans-setz en Nylied, 
sont ille blev modtagei med Glæde of 
De derboenbe Formen Selslabet 
paastaar, cil det allem-c bar indgcmct 
jetnfaflc Avnlkaller med ca. 200 Ja- 
panefeke, og at de ille uben betydelige 
Tle lan brode bis-se Kontratter; men 

Farmerne forfilkek, at der vil blive 
«Vansleligheder«, saafnatt de smaa 
gule Mænd indfinber sig paa Egnen. 

Satt Negn. Laloth N. D. 
Mai 9. —- En incktleligt udseendp 
Regn faldt i denne Egn i Gam- Denl 
var saa fort som Blei, og ved nost- 

mere Underspgelse fandt man, at 
Regndraabekne besiov as finl fort, 
fedtagtigt Stof. 
Senere paa Degen faldt her ren klar 
Regu. 

llstyldig dsmi. Geotge J. 
Boggs, fom hat vætet Poftmestet i 
Shawne, O. T» blev i sidste Uge los- 
ladt af Fængsiet, hvot han hat til- 
btagt tte Aar, dsmt fot at have Mac- 
let et Pengebtev. Boggs Dom lsd 
paa site Aaks Fængfeh og alt, hvad 
det feeldede hom, var sttifttyndigeg 
Udsagn. Nu hat imidlettid en Post- 
betjent tilstaaet, at han var Tyven, oJ 
erstattet, at naat han ikke i sm Tsts 
angav sig seit-, var det eftet en Sag-« 
fttets Rand, fotdi denne paastod, at 
det var umuligt, at Boggs tunde blive 
dsmt. 

Peften. En anset Specialift 
paa Smittesygdommeneg Okntaade, 
Dr. Parier, hat erllæret. at baade 
Europa og Amerika snart vil faa Be- 

føg af Byldepeiten. Osm denne end 

itle vil faa et Omfang som i Asien, 
vil den blive en betndningsfuld Fett- 
tor. Flere fremtagende Lceger hat 
ndtalt sig i samme Retning. De licen- 
der, at det eneste Bolvcert mod Plus 
gen er »rene Vort« og »Kann) mod 
Rotterne«. Disie Dtir anses for at 
vcere de egenlige Smittebærere for 
Byldepeften. 

Jndvandringen. 40,000 
Jtalienere hat løst Billet til Amerika 
i denne Maaned. 

Vandslræt. Leonatd J. Hu- 
fteds 7-aarige Søn i Minneapolis er 

død as Vandsirwt Drengen blev bidt 
as en fremmed Hund for et Par Uger 
siden. Forældrene vidste det, men 

tkoede ilte, at Saatet var fatligt 
Zaaret Votiede samtnen efter en Ugess 
Forlølx Forli for en qu siden viste 
Sugdonimeng Symptomet fig og Læs 
qe blev tiltaldt; men da var det for 
sent. Drengen syntes ille at have nn- 

gen voldfomme Smerter uden hver 
»Ganz han fokføgte at dkille Band. 

i Handlen paa Soerne. Ani- 
itvekpem Holland, Mai 9. — Thoma- 
iRonaldson ä- Co. her i Bnen hat teuf- 

;fet Ordning til at ftasse Ladning til 
idet fptste hertil kommende Dampftib 

jditette fra Chicago, nemlig »Notw- 
lwesteknc Det gaak hetfra til Chi- 
tcogo den Ite Juni. Der et fuld Lad- 
ining til Sslibet hersta- 
, Senatet slutter. Madifon. 
Wis» Maj 9. — Senatet bar vedtagct 
en Resolution om at adjournere Lug- 
dag den 15de Maj. Alt Kalenderm- 
befde stal viere afsluttet Lordag Mit- 
dag. 

—- 

J u b i las u m. Professor Gent-; 
»Sverdtup ved Augstrg Seminari- 
yum blev i Fredagg ved Alumini Foc- 
eningeng Banket i Seminariets Sol 
hædret paa sorslellig Bis i Anledning 
as, at det var 253 Aar, stden han over- 

tog Posten som Bestyker sor Angs» 
burg Zeminarium Bed Banlelte.l, 
i hvilten delth ca. 100 Personen der 
iblcmkst mange as Fkilikleng meft 

fremragendc Maul-, blev der holdt 
mnnge Taler til Ærc for Professor 
Zvekdrup, og der blev overralt hmn 
en Anvigning paa Juno til Hjælv 
til Lpsorelse as et Has. 

Jldløs. Bnen Renselt i Wortl) 
Co» Ja» blcv sorleben hærjet as e-! 

Jldebmnd, der odelagde ialt 21 Byw 
nimm Jlden meneg paasat. Tabe: 
anslaaes til opimod P5l),l)00. 

U m o r a l. St. Paul, Minn» 
«Maj O· «-—-— Grund Jutnens Opmætl 
somhcd er bleven heuledel paa e:! 

,,Pkivalsoceslilling«, som form-Jlin 
holdles i Stat Theater for et Publi 
lum as 200 Mcend as den fine Verden 
lsn Sluespillerinde soreviste »Wer- 
landske Danse«. Hun optraadte no 
gen. Flete skemragende Mænd vil 
blive indtaldte som Vidner. 

S m u it T r a- k. Lee Mitchek 
ved Springsield, S. Dat» havde mi 
stei sin Lade ved Jldløs. En af han-: 
Venner nartede ham hjemme fra up. 
holdt hacn borte til efter Alokken l« 
om Aftenen. J den Tid havde Fur 
merne i Nabolaget bygget en ny Lade 
til hom, hvok den gamle stod. 

J l d l o s. Byen Gladstone, Mich» 
er fuldstændig nedbrændt· Byen vaH 
en vigtig Station for Soo Bauen ved 
Grecn Bay. Dotter-ne var det enestJ 
som teddedes. Tabet anstaan til! 
850,()00. 

Moderne. Mr· og Mrs. Ro- 
bert Shaw vil med Automobil ksre 
fra New York til den-es Hjem i Chicago 
paa 10 Dage. Reisen tog sin Begyn- 
delse i Tot-Magd 

R?" Ptsvennmre as «ansteren« sen- 
d z frü. 

Udlandet. 
stinkt oxj thtkmc 

Verzug Maj 9. -— Den kinefiftc 
Befulcsmægtigede hat modtaget et Te- 
legram fm Hosset i Sinn-Fu, gaa 
endc nd paa, at den kejserlige Rege- 
ring er Dillig til at lade de allieredc 

Mamek tontrolleke Saltmonopolet. 
Jud-malen herved er beregnet til 

86,()««,WU aarlig. 
Ten foreflaaede Forsgelfe i Told 

og Jndførselgafgift vil give 84,662,— 
()0U, og fka andre Kilder ventes ca· 

82,tm«,t)()0 aarlig. Fremdeles korr- 
slaar Hossed at der rejseg et kinesisf 
Laan paa JIWLMNLOOU til 4 Procent 
s— mcD Afdrag i 50 Aar. 
Li Onng Cbang mener nu, at Fredsis 

underhandlingerne fnart tcm affluttess. 
Tii hvis Ære — vil blive vansieligt 

at ufqørc 

Oerdens Nyt 
Meldonme, Maj 9. — — J Gaar and 
nedesz den australfie Føderations for 
sfe Parlament Heringen af York var 

til Etede sammen med Reprcrfentan 
ter for mange fremmede Regeringer· 

Foderationens Fest er nu til Ende;? 
den bar væket bivaanel af ta. ::?0(),tms) 
Me11nefler, og her herster siot Jubel. 

Heringen af York oplæfte ved Pai- 
lamentels Aabning et Telegram fkn 
Anna Edward den 7de. Dei lod: 
»Mine Tanker dvælet i denne højtidis 
fulde Stund hog Eder. Jeg ønfler 
det anstralfke Follestyre al mutig Vgl 

signelse og Lytie.« 

Jngen Streite forelobi·;. 
London, Maj 10. —- Exelutivmødet i 

Minearbejdernes Mode befluitede ilie 
at udtalde alniindelig Streite. Mes» 
ket var langt fm enstemmigt, og den 
omtalte Befluming sial beitaaieg soml 
midlertidig, da nlan vil se Tiden son. 

Hvis der lommer Løngnedscettelle 
ldm Folge af Ruludsprselstoldem til 
der blive samtnenkaldt en nv Konse- 
rence, og i det Tilfcelde vil den sand- 
snnligvig erklaere Streite. 

l 

Tcn australfle Højtid 

Jldebrandi Sverrig.G-1- 
teboka. Maj l)· En fior Jldebmnd 
odelaade i Gaar 40 Hase her i Bnkn 
og afstedkom et Tab paa Mauer-) 
Kronen 1000 Mennefler er hieniløse 

—- Stockholm, Mai 9. va 
Aamal i den veftlige Del af Sverria 
ldlev næsien tilinietgjort ved Jldebrand 
i Dag. Over 1(,)UU Mennefler er 

hjemløsr. 

Opløset Riggdagen Ver-« 
lin, Mai Its- Den tyfke Rigstanfler d. 

Bill-Im anmodede i Dag kliiggdagen 
om at opløse fig. Den samleg igen 
den 2lide November. 

Den kinefifie tsrsiuininm 
Washington, Mai O. Der er nioks 
iaaet Efterrktnina her som betrwf 

Eier Pregfetelearammet oin at Erste-it 
iiinqgimvei mod Linn er reduceret i l 
ists-«7,,()0»()»() fm 850(),,.0«(«)W 

Mange dræbt i Spanie 
Oenbaye, Frankrig, Mai 9 ——» Folk 
som kommer over Grcensem fortæller, 
at der hat fundet et forfærdeligt Ov- 
løb Sted i Barcelona, Spanien. Man- 
qe Mennefiet drcebieg af de ubkaldte 
Troppetz og en hel Merngde sum-edeij 
De flefte Haandværkere strejker og der 
er Opløb paa flere Siedet hver enesic 
Dag. Arbcjdsløgheden og Nøden er 

ftygtelig. 
Senere meddeles om Sagen, at der. hat fundei en ligefrem Revolution« 

Sied. Anarkifiisie Atbejdere fyldie 
Batcelonas Gaben og Soldaterne 
blev sau· kommandetede ud. De an- 

gteb Arbejdekne fra 2 Sider og manqe 
dmbtes. En Mængde ustyldige Pet- 
sonet, som tun af Nysgerrighed over- 
vcerede Scenen, blev saatede. 

Ktigsminister Wheyler sra Ma- 
drid havde givet Ordre til at styde ned 
for Fade. 

En Mengde Soldater sial være 

saarede i Kampm Alle udenlandste 
Anattister er udviste — og Spanierne 
fængsleg i statt Tal. 

S o r t e d ø d e n. Kapstaden, Maj 
1«. —— Der er meldt syv nne Tilfælder 
af Peften den Tde dg» fire vapæere 
ag tre Jndfødte, — senere feig til, tke 

Evropceete og tre Jndfødte. Der do- 
de Z den 7de ds. og 2 i Gaar. 

Ovekloege Dr. Gregory i Kapstaden 
ertlærer, at det vil blive umuligt at 

udkydde Besten, for Rotterne er ad- 

ryddede. Der dsr Rotter i Hunder- 
oevis hver Dag af Peften. 

B o e r K r i g e n. Kapitade:1, 
Mai 9. —- General French er ankom- 
men hektil fra Nord. 

Efter dette Telegram at dømme er 

French altfaa enten bleven losladt af 
Boerne eller hat aldtig været i Fan- 
gensiab. 

Det førfte er det rimeligfte, da 

Frenchs Raum fom i et helt Aar hat 
vceret med, de engelfke Ravpotter, 
pludfelig for U----—7 Uger fiden far- 
svandt. Oa aldria er Rygtet om haxts 
Tilfangetagelse bleven dementereL 

Rimeligvig hat han vceret Fanae, 
men er nu lødgladt paa Æressord oil 

Løfte om ikke direkte at deltage i Kam- 
pen mod Banne 

Det skal vcere gaaet General Buller 
ligesaa i sin Tib. 

Missionærer muri-ede- 
Brigtmne, Queengland, Maj 8. —- Ei 
as Queenglands Regering udiendt 
Dampskib til det for Mordei paa 
LondoiisMiSsioncekerne Chalmers ca 

Tompiing opaivne Sied, er tommet 
tilbage fra New Guinea. Kapiejnen 
ineddeler, at LIJiistioncererne og bete-II 
Zelftab bLev drehte og fotiærede af III 
Jndfødte i 

Amerika og Italien. Rost-, 
Mai JO. J Kongen unverfkcetyi Gase 
ei Dekret, som scetter Baron Fam, 
Italiens Minister til De Fotenede 
Statu, paa Pensionslisten 

Tyftlandg Finanfer. 
Berlin, Maj 10. —- Rigsdaaeng Bud- 
gettomite blev i Gaar unt-errettet ow, 
at Rigctg Bnbaei for ncefie Aar bil» 
vise et Underssud raa 78,(")0(II,0(-)0 
Makk. ( 

Ruglandg Handel. Londoan Maj 10. — »Dailn Exprifs« wende-» 
ler, at den russifte Regeting hat tøini 
ire af Wilson Linieng Dampslibe fori 
at sende Produkter fra Sibirien til de 

enge-like Mark-even Stiche vil faa 
russste Navne og Mandsiabcr. 

Englands Folkemcengde 
London, Maj 10. — Foreløbige Cen- 
fugopgivclset vifer, at England og 
Walez bar c::3,525,761 Jndbyggere 
eller Jä,525sk,15)1 mere end for 10 Aar 
sähen Alle Landbrnggviftrikter viser 
Nedgang i Folketallei. 

Slortnkien oq Poftfckt 
ken. zwnfmntinopeL Mai JU. —- 

Stormrten selv er bleven endnu mere 

barbarisk i bis-se humane Tiber. Hast 
vil have Lev, ja, ban tagcr sig sesv 
Lov til at nabne alle Postsastte fru 
lldlandet, oa mistasnleligc Breve bri- 
ner uden videre aabnedc. 

Magierneg Gefandter hat ncvlaczt 
Jndfiqelse mod detje Barbari, men 

Sultanen erilckrem at Postvæsznet es 

bang met. 
Og det er det jo ogfaa. 
Som Grund til dette formaftelige 

Postrøveri nævner han Ungtyrkernes 
Rænter i Europas Storbyer. 

Belgien og Kongo. Brüs- 
feL Muj 10. ---- Sucialiftetne hat op- 
givet deres Modstand mod Forflaqec 
om at Belgien annekterer Kongo-Fri- 
staten. 

Den berømte historiske Fottællin.7,: 
»Valdemar Sejer« af den foltekære 
Digter B.S. Jngemann vil blive 
offenliggjort i »Dansteren« om ganske« 
kort Tib. Sorg for at faa denne For- 
tcelling udbredt over hele vort Folk 
hervork. Bestil »Dst.« sttaks; striv 
efter Provenumrr. Læs ,,Valvemar 
Sein« fra Begyndelfen af- 

Sidste Nyt 
Ptccsidentens Reife. 

San Louis- Lbigpo, Cal» Maj 10. 
Der var en faadan Trcengsel her 

oeD det Hotel, hour Prcesidenten og 
bang Folge havde gjokt Hvil, at Pre- 
sidenten maatte hales gennem et Vin- 
due i Hotellets Parlor, og ad Kosten- 
vejen naaede han saa sin Vogn, der 
ftulde føre ham til Toget. 

Det hat fine Bansteligheder at vcere 

Prcesident, helft naar man er lidt for 
socer til et gement Bindue. 

Fransk Laqn i Korea. 

London, Mai 11. —- En Meddelelse 
til »Dann Mail« fra Kobe, Korea, 
ertlærer. at den knreanste Regering 
bar beftemt sig til at rejse et nyt 
5,-)(")(),«()0 Yen stort Laan hos Fran- 
trig, samt givet Kontrakt paa en Jem- 
bane paa Seul til Wiji. 

tin Jembanenlykkr. 

Ludwigslmvem Bayern, Mai 10. 
— Her stete et mærteligt Juni-ane- 
nheld i Dag. Da Straszburg - Jlto- 
get-Z Bkæmse ncegtede Tjeneste ,løb 
Toget gennem en Stationsmut, tværs 
over en 90 Fod bred Gabe, ftødte paa 
en Frägtvogn ved Havnen og tog sig 
flmtelig en Dukkert i Vandet. 

En Rvinde dræbtes, og en Del an- 
dre Pagfagerer kvcestedes noget· 

Oplob. 

Dettoit, Mich» Maj 10. —- Over 
l»,i)()(,) Mænd og Drenge hat i Afien 
holdt Opløb her i Bnen. J tre sam- 
fulde Timer hat de lebet gennem alle 
Byens Hovedgader, ftadig i Kamp med 
Politiet. Resultatet blev 12 Pyg- 
Inænv og 5 Politibetjente saaredr. 

Gnaden til Lipløbei spges i, at Pp- 
litidirettøren havde gjort sig siyldig i 
et unødvendigt Overgreb paa Privat- 
retten. 

Oprindelig var Hoben ret godmos 
dia, men hen paa Aftenen, da Politiet 
indtog en bestemt Stilling og Direk- 
toren havbe udkaldt Reserveftyrken, 
blev Hoden ored — og nu begyndie det 
at regue med Sten rundt omkring. « 

Politiel fnrede i Luften, men Ho- 
ben stød starpt med sine Projektilen 

En Del Vinduer i Hovedsiationen 
dleo slaane ind. Borgmester Maybuky 
talte til Mængden fra Posthufets 
Travve, men han ertlcerede sig rigtig- 
not imod Direktoren-s Overgreb. 

PtaisPanikkm 
New Yorl, Mai l(). — J Aften er 

alt roligt i Wall Street, og i Byens 
Hoteller og Klubber er man nu kun 
optaget af Diskussion om den over- 
ftandne Panik. Der løber adfkillige 
Historie-r om battad utrolige Tab oq 
Vinding, meu mange er vistnol over- 
drevne. 

Selvfølgelig faar man ikke Sand- 
heden at vide, da baade tabende og 
Vindende vil søge deres Kredit styrke:; 
men i hvert Fald antages det, at 
»Maj:-Panilten af 1901« er væsenlig 
overstaaet. 

Man hat ingen sikker Mening, hour- 
dan det egenlig staat til med Tab og 
Vinding i N. P· Aktien 

Lynchitig. 

Wichitm Kansas-» Mai 10. —— Sid- 
ste Nat blev cn gammel Former veo 
Navn Chandler fra Island, Day Co» 
Okl» røvet fra sit Hjem af en Hob 
chegopdrætfere og lynchet. Der hat 
i lænqere Tid berstet Sttid mellem 
Kvasqopdmsttere og Fartnere, ug 
Chandler sik Sknld for at have for- 
giftct Kvægets Drikkevand. 

Dtttkncdr. 

Houghton, Mich., Maj 10. — Pas- 
fagerdamperen »Von Voyage« kom i 
Brand Paa Superior-Søen i Akten. 
Et Telefonbud fra Red Ridge i Nekr- 
heden af Ulykkesstedet meddeler, at 5 
kvindelige Passageker druknede under 
Forsøget paa at naa ned i Reh-sings- 
baaden. Neffen blev reddede til Ky- 
sten. 


