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Pkæsidcntcn vil tvingc 
Kongkeessew 

Washington, Apr. BU. —- Prcesident 
Roosevelt erlloerede i Dag, at han 
vilde sammenlalde et fpecielt Kongres- 
møde, hvis den lodgidende Forsamling 
oplsste sig uden at tage Bestemmelser 
med Hensyn til Ruba. 

Saaledes har han udtrykt sig til en 

Senator· Der vil simpelihen blive en 

Ijeblitlelig Tilbagelalden,- hvis Kon- 

gressen stulter "uden om dette for Ru- 
ba saa vigtige ToldspøtgsmaaL »Du 
er en as de Ting, som flal ordnes,« be- 

mærlede han. 

Billigchigødagenø Veslutning. 

J ,,Ct)icago Rec. Herold« lceses fol- 
gende: 

Der oil ilke høres andet end en hier- 
telig Tilslutning igennem hele Lan- 
det til den danfle Rigsdagg Bestensp 
melse angaaende Øboernes selvbeslut- 
tende Forbold til Salget. Vi hat haft 
not af Feob nf Der med et Optør i Ko- 
bet til at gere os fdrsigtige med Hen- 
syn til at tpbe Herredmnme over no- 

get Folk, hdor faa de end er i Anteil, 
uden forst at indhente deres Samtylte. 

Befoltningens Velvillie paa de dan- 

sle Øer er af mere Vigtighed for de 

For. State: end det gode Slpde, Tan- 
mart tan give og voke 84,000,000 lan 

lobe. Tessuden vil vi være meget mere 

tilfreds med Handelen, naar den brin- 

get os Borgete ved deres egen Stem- 
me, og itte Kvæg, der tvinges ved 

Handel dg Folg. 

Blind Alakm fomarfagcr Pnttir. 
Philadetvhia, Apr. Ist-. En Umg- 

gelig Scene fandt Sted i Tag henved 
Middag i Hatbukger öd Himan Ci- 

garfabrit. Ei Tufind tvindelige Ar- 

bejdere stnrtede ude af sig selv affted 

fka 2den,:?die og 4de Sal ned ad de 

smalle Itappegange, book de snakt 
blev hodet ovenpaa hvekandre i qui 

Lag og i deres Rckdsel og Jvet for at 

komme frem sloges, ded og tradiede 

hverandre og tratnpede de underfte til- 

bishe- 
En Ftvinde sprang fra stde Zals 

Vindue og dtædtes paa Enden Ltte 
er døde og henved en Suec- unwand- 
let paa det sengteligfte 

Aakfagen var en formodet Brand- 
alatn1. En Treng havde faaet en 

Finger i Klemme i en Elevator og Ud: 

stsdte et gennemtrcengende Steig. 
Kvindetne horte det og ndtydede det 

sont Brand, og Panit paafutgte. 
Man ptøvede paa at standse dem 

paa Travpegangene, men forgæves, 
nogle as de modigste Mænd dtev sternt 
bidt af De aldeles hysterste ttvtnder. 

De tusmde Trug. 

Kænipefabrit i Chicago. 
Pittsburg, Pa» 29de April. — Di- 
teltsterne i United States Steel Cor- 
poration hat bessuttet at opføre i Chi- 
cago en Meinen-Fabrik i Lighed med 

den, fom American Bridge Company 
stal bygge t Economy. Den sial koste 
mellem 2,500,000 og 3,000,000 Dol- 
lars. Byggeplads for Chicago Fa- 
briten er allerede udseet· Fabriten, 
som stal bestceftige 85,000 Mænd, vil 
blive en Msi lang og stal bygges nær 

Lake Michigan. Det er Hensigten at 
koncentrere Lassig og American Vet- 
tetne i Chicago og Milwautee og La- 
fayette Verkerne i den nye Fabrik. 

U held for »Fulton«. Phi- 
ladelphia, Pa» 29de April. — En 
Eksplosion fandt Sted ombotd i Un- 
dervandsbaaden Fulton kort Tid før 
den naaede Delewate «Breatwater« 
idag. Fem Mænd af Bescetningen 
tom tilstade, den ene maaste dpdeligL 
Etsplosionen antageö at viere for- 
aatsaget ved Gasoltnr. De saatede 
er Lsitn. Arthur McArthur af de 
Fotenede Staterö Flaade, Lsitm Co- 
hen af den tstertigste Flaade, de assi- 

sterende Mastinistek Mener og Moore 
samt Kanoner Becthold. Alle de faci- 
rede blev bkagi til Karantcene Hospi- 
ialet. 

Konsul Osborne bod. 
Washington, D. C» 29de April. — 

Telegram til Siatsvepariementet med- 
deler, at Generalkonsul William Mc- 
Kinley Osbotne i London døde i For- 
middag. Han var en Ferner af af- 
døde Præsident McKinley, og udnævn- 
ies til den Post, han nu indhavde, den 
18de Makts 1897. 

Kineserloven vediaget. 
Washington, D. C» 29de April. — 

Konfekenceiomiieen for Forslag iil 
Lov om Udeluktelse af Kineseke blev 
i Gaar enig om Jnstilling. Den ded- 

toges straks af begge Hufe, og For- 
slaget fendtes til Præsidenien· Sena- 
tei hat tiliraabt alle Hufets vigtigere 
Ændtinget. 

Rigt Guldfund. Portland, 
Ore» 29de April. — Jfølge »Nome 
Nugget« sta( ei New York Synditat, 
fom i 18 Maaneder i al Stilheb hat 
dkevet med Guldføgning i Tundra 
tnellem Name og Penny Floderne, 
have opdaget, at Guldsiøv for Mil- 
lionek Dollets findes i Tundra Flet- 
tekne, sont grænfek mod Beriiigs-Ky- 
sten. 

H a l H h u g g e i. -Lmaha,9)iaj1. 
Andrew F. Haus« en betendt Anreg- 
ttansportør blev overtøri af Togei og 
dræbi siebliikelig tidiig i Morges. Ho- 
Vedei var fuldstcenbig fiilt fra Krop- 
pen og hele Legemet ilde tilredt. Den 
forulnktede var mellem 40 og 45 Aar 
gammei. Han efterlader en Ente og 
sire Born. 

Nebraska By nedbrcendt. 
Gross, Nebr., Mai l. — Jldebrand 
udbrod i Korabg Saloon Kl. 10 sidste 
Tirsdag Nat. Den drehte sig meb 
unwdstaaelig Huriighcd, og forst da 
hele Fortetningskvarteret var lagt i 
Aste fik man Bugt med den. Denne 
Brand vil formodentlig blioe den lille 
Bys Dødsftøb, da den aldrig hat haft 
Jernbanefotbindelse med nogen anden 
BU. Det er derfor itke sandfynligt, 
at Fotretningstvarteret vil blive gen- 
opbygget. 

Jlden menes at være paasat. 

12, U« 0 ft r ej t e r. Pittsburg, 
Mai 1. — Den forste Maj blev i 
Pittsburg hilset med en Kcempeftrejle 
af 12,000 IJkænd, som, føk de gestop- 
tog dereö Atbejde fotlangte højere Lon, 
samt en 8 Timerö Akbejdsdag. 

Ztrejlerne er fordelte mellem for- 
slellige Fagforeninger i forstellige Jn- 
derstrigrene. 

Vil sagføge Dowie. Za- 
muel G. Priddle, Chicago, en tioligere 
Tilhoenget af John Alexander T-oivie, 
forsøger at faa famlet andre af »Pro- 
felens« forhenværenoe Tilhængere til 
et Forng paa ved Rettens Hjcelp at 

lilbagespge et betndeligt Pengebeløb, 
soni han siger tiltoinmer hain for Ar- 
bejde, han hat udføxt i Trytleriet i 
,,8ion«. 

Sagen, i hvilten der allerede er en- 

gageret Abvotater, vil blive anlagt 
paci lignende Basis som Stevensons 
Sag mod Dowie, i hvillen Dowie 
labte. Dotvies Lætdomme, ved Hjcelp 
af hville han fil Priddle og andre til 
at yde ham Tjenefter, vil blive gjott 
til Genftand for Forhandling, og 
Breve, hvori Dowie hat indgaaet 
Laster og Qverenslomfter, som han 
itle hat holdt, vil blive fremlagt som 
Bevifer. Pkiddle haaber at faa ca. 

I 100 fothenværende Oer for Dowie til 
at slutte sig til Sagen. 

En Ciffet-Bog, fom tyder 
paa, at derer en stteusL 
New York, April 30.»— »New York 
Herold« paaftaar, at det er i Besiddelfe 
af Cudahy chting Conrpanys tele- 
grasisie Cisser,Syftem, og at det deri 
hat fundet visse Ord, som vifee, at 

Kompagnlettilhsrer en Teilst Bla- 
det meddelet Fatsimilefider fra det 

hemmelige Ekspressystem tilligemed 
Qversættelse af de hemmelige Ord. 
Hele Bogen udgor 90 tættrykte Sider.« 
Paa Side 71 forekommet f. Eis. Ot- 
det »St)narchy«, fom er oversat: 
»Møde her i Dag.« Ordet Mode, 
figer Bladet, hat tun en mulia Me- 
ning, nemlig den ugentlige Konference 

imellem Ledetne for Kødtrusten. 
» Cisserbogen bæter Kompagniets 
Mærte paa forste Side, saa der ian 
itte være Tvivl otn, hdem der ejet den. 

Paa Bindet er irykt: »Cudahy Pack- 
ing Company Code Boot«, og paa 
Jndsiden ftaar: ,,Samlet udelukkende 
til Brug mellem Bdlaget og dets Agat- 
ter.« »Denne Bog er Cudahy Pack- 
ing Companys Ejendom.« 

Brand i Phoenix. Phoenix, 
Ariz., Maj 1. —- Der udbrød Jld lige 
efter Midnat i Ross’ Strwdderbutit, 
og den spredte sig snart til de omkting- 
liggende Bngninget. Stadens Ub- 
ftkækning san endnu ikke opgides, men 
den vil beløbe sig til mange Tusinde 

f Dollars. 
H 

Fire Personer dreht Ke- 

»wanee, Jll» Mai 1. —- En Vogn med 
Istre Personer i ftødie fammen med et 
Joftgaaende Pofttog ded Burlington 
sKrndsningen paa Main Stteet lidt 
efter Midnat. Alle site Personer blev 
dræbt og frngtelig lemlæstet. 

Tornado i Guthrie. Gutb- 
rie, Li» Maj I. — En Tornado 
ftrøg over Tadenport i Lincoln Eo. i 
Gaar, anrettede stor Stade paa Kre- 
aturer og Avling· Flere Farinhufe 
blcrste ned. :Mrs. Jobn Penn og 
Dotter drcebtes under Ruinerne af de- 
res Has. 

Moodv aflpfer Long. ———» 

Washington, D. C» Maj l. — Flau- 
dcminiiter Long aftraadte fin Stil- 
ling i Gaar. Hans Efterfølger, 
Moody, tiltrceder i Dag. 

Zkzxsl 0 fo r en K o· MDJO var« 

Prier, der i Gaar paa Kooegmariedett 
i Omaha betaltes for en 6aariq Ko; 
Dei er den hojefte Pris nagen Linde- 
betalt for en Ko oeft for MississippiJ 
Floden. 

Ker badde en Kaid, sdm Eferen af-: 
flog at scklge for 81000 fom bled ham 
budi. 

Falter ZU Tage cig Dor. 

Logmngr. Jud» April TM. — Mer 
Marn Hall bleo for 25 Aar tilbaqe 
fortalt af en Doktor, at hun haodeTens 
Densz til Kræft og vilde rimeligvis en-» 
gnug lmlle for den andonu han gav 
bende famtidig Dette Raad at fulte faa 
meget som muligt, bette vilbe holde 
Evgdommen tilbage. For omtrent 50 
Daqe fide-I troede hun at Symptomen 
ne for den fkygtede Sygdom meldle sig 
oq begnnbte sin Sultelur med bet Re- 
sultat, at bun nu er ded. Da bun efter 
Toben blev underføgt, fandles inlet 
Spor af Sygdomtnen. 

At tut-etc en For-somit im Dan- 
Vruq Linn-Uns litisistnUuinino Billet Alchlvo 
tell-n- nllmmslkvkres Vermont-, kunst- dme Midpr flua 
Mk Mal-Grases Nat-nennst cr vaa inm- Æskc M 

Veiledning for 
Udvandrcrc til Amerika 
Udgivet af den for. dansie ev.-luth 

Kirke i Amerika. 

Foreligger ttykt i Danish Luth. 
Publ. House og kan faaet ftit. Bed 
at sende 2c Porto for samme vil Grif- 
tet blive frit tilfendst enhvcr. Det lau 

sendes til Danmark til Venner og 
lægtninge, som hat i Sinde al rejse 

til Amerika. 

Danmarls Kutt. 
Sterkelse 23-—28 Tom-net Trost 

l forstellige Fanden vifer klatt Jeru- 
banet. Vner, Købstcedet og Flatter. 
samt all: betydellgere Landsbyet, stor- 
se Gaul-de cg Ritter. 

Tilsendes pcm en Papitrulle portu- 
frit for 45 Ets. 

ianlsh MI. Mil. Muse. 
Malt-. Neb. 

I U d la n d e t. 

! Myttcri i Rusland. 
l — 

I Københavty Maj 1. —- Et Telegraml Ttil ,,Polititen« fta Rusland fortæller, 
jat Arbejderbefollningen i hele Distril- 
tet mellem Moscow og Bladimir, i- 

;9Jlidt-Ruslanv er i en Tilstand af Op-( «rpr. 
Der hat været talrige Sammenstød 

l 

mellem Arbejverne og Regeringstrop- 
verne. Mange er bræbt eller saaret. 

Er Uhlan-Regiment under Oberst 
"Morosess hat ncegtet at føte Vaaben 
mod Arbejverne. 

Aarsagen til Mytteriet er faa viot 
bekendt den Omftændighed, at Guver- 
nøren af Kiess, Vicedirektøren for Po- 
litiet og andre Embedsmænd hat flat- 
tet sig til Jndenrigsministerem Von 
Plehve, for at tage Forholdsregler 
mod en mæklelig Misforftaaelse 
blath Arbejdsllassen. 

Politifke Agitatoter havde nemlig, 
for at bringe de forsultede Bonder 
i attiv Kamp mod Landejerne, indbildt 
hine at Kejseren havde udftedt Befa- 
ling gaaende ud paa, at Godsejernes 
Land flulde uddeles til de frigivne 
Livegnr. 

Tisse fæfterse Tillib til Rygterne 
formede Komiteey som indiandt fig 
hos Godsejerne og fort-rede Landet 
udleveret. 

De troede fuldt og fast paa Sagen-Z 
Rigtighed og gav Miner til at ville 
bringe Magt, da deres Forlangende 
itte blev jin-bekommt Tropperne 
blev derpaa udlommanderet. hviltet 
bat-De den af De politifte Agitatorer 
foronftede Virlning til Folge. 

Oprörct paa Sau Domingo 
Cave Haytien, Havli. April 20. — 

San Domingo Revolutionisterne un- 
der Ledelfe af Vice-Prwsident Vas- 
quez hat affkaaret al Forbindelse med 
Fastlandet. Stønt det er vanfteligt at 
faa Efterretninger derfra, ved mandog, 
at bele EibaosRegionen med Unwa- 
gelse af Puerto Plata paa Nordtnsten 
et i Lprørernes Handeln 

Hooedsmrlen er i Rærheden af Co- 
t111), og Sau Tomingo, lwille Bner 
formodentlig vil blive angrebne i 
Morgen. 

Lprør er ligeledes udbrudt i den 
sndlige Del af Republitken. 

Regeringens Stilling er for Ofe- 
blillet yderst tritift. 

Totuado i Duera, Jndicn. 
Calcutta, Maj 1. — En Tornado 

bar pdelagt Byen Dacca og tilgte-kn- 
sende Bim, 416 Mennefker bar mistet 
Liver. og Vlvlingen er odelagt i hele 
Distriktet. 

Darm ligger i Bengalen, 130 Mil 
i nordost for Calcuita. Dei var en- 

gang beiendt for fine Mut-Uner, de 
fineste Tøjer i Verden, »Da-net af 
Vino«. J 1800 hande Byen 200,000, 
Jndbnggere: men da Englandeme 
lcerte Kunsten at vceve Mitgliner, og 
tonstuerede Mastiner for Vet, var der 
forbi med de indfødtes Jndusiri. J 
1891 liaode Bnen 82,(’s«(), og bar nu 

nceppe i3l), GUO l 
W« """ 

l erdsudsigtclnc c Sydafrika. 

Pretoria, Mai 1. —- Ei Msde afi 
alle Boerlederne, ved hvilken man den-; 
ter at komme til et afgørende Resultat 
med Henfyn til erdsunderhandlinger,- 
vil blive afholdt i Vereeniging, Trans- 
vaal, den 15. Maj. 

London, Maj 1. — Dei er officielt 
belrceftöt, at førend det paatænlte» 
Mode i Veteeniging afholdes, vil Bo-» 
etlederne fremftille sig for Lord Kil-« 
chener i Prewria, for at gøre ham be-. 
tendi med, hvilke Ftedsbeiingelser deT 
vil modtage. s 

Fri Religionoiivxlfe i Tysklands 
Berlin, Mai 1. — Der Reichstag 

havde i Dag til fortsai Forhandling 
Forflaget om fri Religionsfrihed 
overalt i Tyflland, fotudsat, at denne 
Frihed ille brugtes iil Stabe eller 

iHæmme for civile og nationale Mig- 
ter. 

De fleugslcdc Officcrer. 

Venedig, Italien, April 30. — Te 
Officerer af de Forenede Staters 

Krydser »Chicago«, fom deltog i Ga-» 
desiagsmaalet den 25. ds» er endnu i 

FeengseL Og medmindre Benaad-; 
ning sinder Sted, maa de tjene sins 
Strassetermin ud, da Ansøgning otn 

deres Løsladelfe er afslaaet. Jtaliensj 
Lov tillader itke Benaadning for Oder- s 

fald paa Politiet, medmindre denne 

Benaadning kommer fra Kongen selv.t 
Det antages imidlertid, at Kongen Vil! 
benaade Ameritanerne den 1. Juni,l 
Konstitutionsdagen. 

si- ci st- I 
Washington, D. C» April 80. ———’ 

Fcengslingen af de amerikanfte Sp- 
officerer bliver muligvis en national 
Affcere. Kaptajn Dayton, som kom- 
manderer »Chicago«, telegraferede i 
Dag, at Klagen mod Kaptajn Wynnes 
og de andre Officerer, arresteret i Ve-t 
nedig, er Modstand mod Arrest, og at 
deres Modstand flyldes den Omstæn- 
dighed, at de presfedes af Folkemas- 
sen. Kaptajn Dayton siger intet om, 
at de var drukne, eller var med i Spek- 
tatler. 

Prcesidenten opfatter Telegrammet 
fauledes, at Kaptajnen, som deres 
Overordnede, ilke har noget at klage 
over Officererne for. Og hvis Be- 
givenheden skyldes en Misforftaaelfe, 
venter Præsidenten, at den italiensle 
Regering vil sorge for, at Officererne 
bliver løsladt. Samtlige Officerer 
bar det bedste Studsmaal for Ædrue- 
lghed og god OpførseL 

Ambasfadør Meyer i Rom er af 
Ztatsdepartementet paalagt at an- 

mode om Officerernes Løsladelse, og 
hvis denne Anmodning afslaaes, vil 
det blive betragtet fom en uvenskabelig 
Handling fra den italienste Rege- 
rings Side. 

Det er første Gang i den amerikanske 
Orlogsflaades Historie, at amerikanste 
Officerer er blevet arresteret eller fceng- 
slet i Udlandet. Selv om Officererne 
i dette Tilfcelde havde vceret baade 
drutne og urolige, hvilket de ikke sy- 
nes at have vceret, vilde en venskabe- 
lig Magt fimpelthen have overleveret 
dem til deres Kommandør, og over- 

ladt Ztrassen til ham. 
st- sk O 

Rom, April 30. — Den ameri- 
tanste Ambassadør havde i Dag den 
venslabeligste Sammentomst med 

Udenrigstninisteren, angaaende de 

fængslede, amerikanfke Officerer. Am- 
bassadøren bad som en Gunst om, at 
de maatte blive overleveret til »Shi- 
cago«s Komniandør for Straf· Det 
antages, at Regeringen er tilbøjelig 
til at opfnlde denne Anmodning. 

Rom, Mai 1. — Kongen bar be-i 
naadet de Officerer fra de Forenedef 
Etaters Pantserkrydfer »Chicago«, 
som bar været fængslet i Venedig. De 
vil ftraks blive overleveret til de For- 
enede Staters KonsuL af bvem de Vil 
blive overført til »Chicago«, som er 

rede til at afrejfe. 

Et godt Resultat 
Berlin, Mai I. —- Brugen af Prof. 

Bebrinas Difteritis-Serum hat resul- 
teret i den lavefte Antal af Dødsfald 
fra Tifteritig i Aaret 1901, som Tysk-! 
land endnu har oplevet. Før Jndfø-’ 
reisen af Dr. Behrings Sekum, darj 
Antallet af Dødsfald fra denne Syg-« 
dom fra 1300 til 2600 om Aarei. J 
1901 var det tun 464. 

Dronning Villjelminc ndcn for ; 
Furc. » 

Haag, April 80. —- Morgen - Bal- 
letinen angaaende Dronningens Be-j 
findende er meget gunftig. Febeten 
hat delvis forladt hende, og hun kan 

sove om Ratten. 

En Jldcbtand krævcr 75 
Mcnucskcliv. 

! Yokohama, Maj 1. —- Byen Tata- 
yenanache blev hætget af en sdelceggem 
de Jld i Dag. 75 Personer er sm- 

komne. 

Sidste Nyt 
Tornadoes i Jowq. 

Tab of Lin og Eiern-out 

Des Moines, Ja., Maj 2. — To 
Tornadoes hjemsøgte Jowa i Aftes 
tun 150 Mil adstilt. Den ene var i 
Bayard en lille By i Guthrie Co» 
paa 500 Jndbyggere, og den anden 

hcergede i Decatur Co» omkring By- 
erne Weldon og Van Wert. 

Den vcerfte Medfart sik Bayard. Ta- 
bet af Ejendom auflaas til 820,000. 
Mange Hufe blev væltede og Station- 
en der paa Siedet aldeles ødelagt. 
Seks Personer blev stemt besiadigede, 
to af dem vil dø som Følge. 

En Mand, David Hardin, blev gre- 
ben af Stormen og fort bort; 15 Mi- 
nutter efter, at den var forbi, fandt 
man ham hængende i et Træ. Han 
var bevidftløs hele Ratten, og da han 
vaagnede kunde han intet erindre om, 
hvad der var passeret med ham. 

Den anden Tornado gik over Far- 
mekdistriktet omkring Welton og ode- 
lagde en Del Bygninger. 

Tre Sonner af Former Williams, 
boende nordvest for Weldon er for- 
svundne. To Huse i samme Nabolag 
bleo splintret i Stumper, i et af disfe 
blev to Kvinder saaledes kvæftede af 
flyvende Tømmer, at de næppe vil 
lede. 

Nord for Rippey, Green Eo» var 

der ogsaa Uvejr. Et Skolehus blev 
Idelagh og to Lader blev flyttede en 

Mil væk fra, hvor de ftod, og bleo faa 
splintret til Pindebrcende. 

sk It· si- 

En tredie Cyclone ramte nær ved 

Lohrville, 100 Mil nordveft for Des 
Moi«nes. Farmer J. Munirinis Bo- 
pcel blev ødelagt, og Forældrene og 
fire Børn haardt kvæstede. Moderens 

Hiernefkal bled tnust, og hun kan itke 
lede. 

Et Skolehus og flere andre Pyg- 
ninger blev blæfte okn, Stormen efter- 
fulgtes af Hagel, der knækkede Vin- 
duesruderne mange Steder. 

Endnu en fjerde Cyclone hærgede 
omkring Hiteman i farnme Stat, ode- 
lcrggende adfkillige Farmhufe og drce- 
bende 20 Stir. cheg. 

Fra Adaze, Green Co., meldes, at 
Mrs. Harvey Miner og to Børn vil 
do som Følge af cheftelsen fm Tor- 
nadoen. Farnamville i famme Co. 
hat ligeledes lidt meget af Stormen. 

Jugcn chn i trc Aar. 

Ean Fransigco, Maj 2. — Dam- 
peren, Curacao fra Mexico bringet 
Mendelse om Tørke og Hungersnød i 
Byen Zcm Juan de Cabo nær ved 
Zan Luca. J tre og et hath Aar er 

ingen Regn falden i Dette Distrikt, og 
den forfærdeligste Hungersnød bersten 
Kvæg og Folk Vor af Sult. Alle, som 
kan flytter bott, og det fer txt-, sotn 
dct tidliger frngtbare Distrikt ftal blive 
en Trkm 

Dampct gaar under. 

Ean Franfisco, Maj 2. —- Den 
store Tamper Cheribon under Chilis 
Flog og kommanderet af Kapt. Pitt 
blev fuldftcendiq ødelagt Morgenen til 
den 12. April paa Remedios Rev paa 
Jan Zalvador, omtrent 2 Mil nord 

for Stedet, bvor Pacific Poftdamperen 
gik under for nogle faa Maaneder fi- 
den. Mandskabet blev reddet. 

Tyfk Prin död. 

Berlin, Maj 2. —- Prins Vilhelm 
Georg Ernest af Prøjsen er afgaaet 
veb Dødem Han blev født i 1826. 

O O O O O 

c 

Der er nævpe nagen Stan Syqdom, com itlcs bltvek 
biulpea ved Magen of R«1'P·A«N«s Tal-ate- 

Saetges as Wanken-. In b Ete. Vol-te er not for et 
almindcligt Tilfældr. En Familjcflaste M 00 Ets. er 

not til et holt Aar- 


