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Kamprygter fra Søm 

Kriagslibe ud for Manila. 

Rojestvensly siges at 

være syg, og hans Flaade 
har lnapt paa Farraad. 

J flere Lage var Emnet angaaende 
Krigen Bruddet paa franfl Neutrali- 
tet ved at tillade Rusferns Flaade 
at opholde sig i Kamranh-Bugten. 
Japan llaaedc staerlt derover til 
Franlria, og Franlrig gav Russland 
Ordre til at refpeliere dets Neutrali- 
tet oa lade Rojeltvenflys Flaade far- 
fsje sig nd af Bugten. Saa blev det 

ordnet: men der er de, fom mener, 
at Rojestvensly allerede havde naaet, 
hvad han vilde med sit Dphold der. 

J Gaar begyndle der saa at lyde 
Rygler om Kamp paa Essen, uden at 
der bog er noget at slaa Lid til. 

Fra Saigon, Fransl Jndo Kina 
melkderi under 23. ds.: Hele den rus- 

siste Flaade sorlod Karnranh - Bag- 
ten den 22. ved Middagstid. Osm 
Aftenen hories der fvar Kanonade 
ude vaa Spen· Dei antages, at den 

rusiisle Flaade bar stødt sammen 
need en Del af den japanlle Esladre. 

Et Privat Telegram fra Saigon 
over Paris melder om, at Admiral 
Rojestvenlln er sng og lider af Dy- 
lentern lBlodgang), men ellers er 

Flaadens Ofsicerer og Mandllab i 

bedile Velaaaendr. 
Fra Man-km den 22.: Tre Mias- 

stibe er nn nd for Corregidor Len· 
Dei antaaes her, at det er japansle 
Fort-fer, vg at den japansle Konfnl 
hver Time venter Vice - Admiral 
Kanrimnras AnlomsL 

Ei Telegram fra London af 24. 

April siaer, at Dailn Mails Korre 
spondent i Saiaon under 22. ds. mel- 

det, at den russille Eikadre ille lkar 
sior Forfnnina on at franste og tysle 
Slibe forladcr Eaiaon nassen daalig 
ened Ladninaer nf Forsnning oaMeL 
dsingerf oa andre Stil-e engageres i 

fannne Hensigi. ,,Sck?gon«, tilfvjer 
Kotrespondentem ,,bar en ria Ind- 
hsstnina Jezt antager, at en Tel 
af den russifle Flaade vil mode den 

japansle, medens Resten as Slibtne 
vll forspge ai naa Vladivofiol.« 

El Telegram fra Manila af 22. 

April til Daily Mail siger: 
Bier Admiral Togsos Flaade vil 

samle sig fyd for Formosa den 26. 

April. Den japanlle Konsul her har 
madtaget et langt Telegram angaa- 
ende Karniinuras Esiadre, fom ven- 

tes her-til i Morgen (SIndag). Kon- 

Nlen siger, at Skibene ikle dil lobe 
sind i Darm men krydse udenfor. Der 
er lior Aktiveiet her. Den- amerikan- 
ste Admiral, den japansie Konful og 
den lonnnanderende General bar 
holdt en Konstanz Paa Mandag 
vil Admiralen lonferere med Gewer- 
nsren, General erghl. 

Under 24. April meldes del fra 
London, as man der llle fcester nagen 
Lfd til, hvad der fortalles orn Togvö 
Bevægeller. Dei er itle sandsynllgt, 
at Togo Vikde leite Slsret for sine 
Demmeligheder, med mindre del still- 
de verre lot at vlldlede. 

Man ved heller intet besiemt om 

Russerflaadens Behagelfer ud over 

derse, at den hat forladt Kamrauh - 

BUgien og er sejlet nordpaa. Hing- 
tet am Kanonaden tan rnan heller il- 
se faa stadfaslei. Man ved alilaa 
ersann intet fallill otn Stillingem 

Paa Landes i Manchurlet synes 
det at være faa stille lom Graden. 

Turm-do i Peorim 

FraPeoria meldes om en Tornado 
femme Dag. Den gjorbe bog mindre 
Stude. Den rsuinerede fem Hase og 
stadede mange sierr. Fire Mennestek 
blev sanft-, bog ingen alvorligL 
Tornadoen rasche tun faa Sekunder. 

Vægtigt Viduesbnrd imod 

Drukkenskab. 

Mrs. Starken, antlaget 
for at have dr,ccl)t sin 

Mand, frilendes. 

Der er nnlig afsluttet en ejendoin 
melig Sag for Domstolene i Ornaha. 
En Wer. Starken var stillet for Ret- 

ten, anllaget for at have dræbt sin 
Mand. Hun tilfojode ham det bod- 
bringende Saat nIed en Kuh-, og si- 
rsen plejede hun ham paa det ømmeste, 
til han bede, fortælles der. For at 

note en lcenaere Historie lort, stal vi- 

springe over Forbaret og tun anføke 
lidt af Mrs. Ztarlens eget Diones- 
bnrd og Udfaldet. 

Der siges.om Mes. Starken: Hun 
var et godt Vidne. Hun tendte nos- 
aatia lwer Entelthed i sin Sag, og 
ingen tunde dreje hende fra nendes 
eigen Historie. 

De levede lzs Mil snd for Benson, 
en Forftad til Omaha Det var i 

LFebruar 1904, den Trwite begnndte, 
der ledte til det siasbnesvangre Ud: 
fald. Mrs. Starken havde lavet 

xDinner for sin Mand oa hans Gle: 

Her, to Naboer oq deres Koner. Star- 

Hten navde drutlet tcet og tlagede ved 

»Dort-et over Retterne. ,,.Hvorfor nar 
Idu ikte ,chicken’?-« oa »hvorfor har du 
iilte pillet Kartoflerne?« spurgte han 
Ivratttent Han vilde atter besøge 
IZaloonen i Benfon. ,,Han tlagede 
jeder alt paa B.ordet, og saa lom han 
jrundt oa flog inig med«, sagde Mus. 
» Starken. 
! Eaa fulgte der et Kendsforhør, 
Ver ingenlunde svættede, men snarere 
sinrlebe Jndtrnttet af hendes Vidnes3: 

»Und om Mandens umennesieliae 
YBeljandlina 

Sucen laa tnlt uaa Jovden, og 
Mr. Starken ajorde en Sloede i 

IZtanb -— Mes. Starken siulde ko- 
iresz dast! Han fulgte hende nu meo 
JTrnSler fra et Verrelfe til et andet, 
ca tilsidft rat han efter en Køtteni 

lniv ---- den Mr6. Starken sirælleoe 
Kartosler med. Hirn snappede Kni- 
ven oa pnttede den i sin Lamme. 

Saa fortceller hun om Slcedeturen 
over Prairien til en Vens Hos. Her 
blev Meg. Starken strebt uid af Sue- 

«den, og Manden torte til Benson. 
For laant »car fare« kom Mrs. Star- 

Iten til Benson, hvor hun fandt SIE- 
Jden udenfor en Saloon og Mr. Star- 
Iten inde i den. Mrs. Starken tran- 
ilede i Slceden, og hendes Mand koin 
nd og begnndte at socerge og bande. 

De korte nu efter Hjemsmet, hvor 
Ttagedien fandt Sied. Atter flog 
Mr. Starken sin Kone og forspgte at 

itvcele hende. Hun greb efter sit Lom- 
metsrtlaede for at standse B·lodet, og 
med dette lsom Kniven, som hun hav- 
de fmtfet i Lommen. Det var fvr 
hende et Øjeblil, da det gjaldt om 

Selvfsorsvar for ilke at do i han«- 
Hcender. hnn stsdte Kniven i hans 
Brysi og trat den derpaa ud og kaste- 
de den ub paa Beim 

Her forbsd Graaden Mes. Starken 
at fortsætte, og da hun atter optog 
sit Vidneöbyrd, fortalte hun om sin 
Monds Hjemtomst fra Hofpitalet, 

ihvor Venner havde fort ham til. 
Han tnsfede hende, og hun bad ham 
om Forladelse. 

»O, sig tntet derom«, svarebe han, 
og t de faa Dage mellem hans Hiern- 
lomst og Dod passede hun hatn Dag 
og Nat. Hun forspgte at helbrede 
ham ved gsod Pleje. 

Saa siuttede hun sit Bldnesbnrd 
med at sige, isdet hun atter næsten 
walteö t Graadt »Jeg taenker, ban 
var den bedste Mand, nogen Kvtnde 
hat haft, naat han tlke var under 
Litmns Jndsiydelse«. 

Jste sandt —- et vergttgt thnesi 
byrd nwd Dtultenstasb og t det bete 
taget lmod Nydelsen as fteerle 
Mikkefl 

Med. Starken blev frtkendt, og det 

Klosterbkaud. 

14 Mennesker omksommer, 
1 Nonne, 9 Born og 

4gamleKvinder. 

Fka Montreal, Que» meldes den 
21. ds.: St. Annas Kloster i St. 
Genevieve nedbrcendte i Dag tidlig. 
Een Nonne, ni Born og site gamlc 
Kvinder miftede Livet, og to Nonner 
vil formodentlig dies af Brandfasar, 
som de sit under deres hetoisie Arbei- 
de for at tedde Bornenr. 

Jlden opksom i de gamle Kvinders 
Afdeling fort esftek Mivnat og sprezv 
te sig fnart til hele Bygningen. Ter 
Var somlring 100 Mennester i Bka- 
ningen. Mange reddede sig i dereg 

INatdragter og fandt Husly hos.By-: 

Iens Fon. Men i Dele af Bygnins 
zgen havde Jld og Røg taget fand-an 
.Overhaand, for de sovende Jndvaai 

nere blev vættede, at det Var umuligt 
,at vcekke dem, saa Følgen blev som 
’ncevnt. 

Genevieve et blot en lille Landslm 
uden Brandvæsen, og den Spandebri 

gabe, der sttaks blev ordnet, forslog 
intet, og man forsøgte fokgckves ut 

;telefonere efter Hjælp fra Montreai. 

LTelefon Forbindelsen syntes at vor- 

»rc i Uotden. 

LSultan Abdul Hamids Syst-am 

Fm Konstantincpel medbeles over 

Berlin den 11. ds.: 

E Sultan Abdnl Hamids Helbredizsi 
lilstand hat alletede i langere«Ti-d 

sladet en Del tilbage at anste. Sulta- 
nen hnr i flere Maoneder været al- 

"vc-rligi angreben of en nervøs Libid- 
kfe, som lunde tyde Pna Tilstedevæ- 
sielsen as en farlig indvvktes Stig- 

dom. J Lobei of sidste Uge er hans 
ITilftand nderligere forværret; pan en 

fog sanmie Dag fil han faalsedeg tre 

khestige Anfald of sin gnmle Sygdom, 
sKramOpearJfald Dknne pludsclige 
Forvckrrelse vakte den siørste Beftyr- 

stelle blandt Sultanens nærmeste 

IOtngivelser, der frygtede en Katastro- 
»fe. Fotslellkge of Rigets høfesie Dig- 
lniiarer beslutiede derefier ai rette en 

Iindtrcengende Anmodning iil flere be- 
Immte Lceger i Wien, Berlin og Pa- 
fris om at komme til Konstantinopel 
Efor at anders-ge SultanensTilstanb. 
IDet er imidlertid ivivlsomt, om den- 

ne Konsultation lommer i Stand, da 
Siultanen hidlil hat sat sig meget 
besiemt derimod, bl. a. as den Grund, 
at han er bange.for, at et faa Hälm- 
ordinæri Slkidt visl vække Uro i vide 

Kredse af det osmannilke Rig-e, hvor 
man hidttl iniet hat vidst om hanö 
Sngdom, ligesom han ogsaa frygiet 
for, at del lunde give Anledning til 
Hosintkiger af fokstellig Atl. 

Almanakker for 1905. 

Vi hat et lille Oplag af Akmcmakker 
for 1905, som sælges til folgende 
Prism 

Folkets Almanak, Musike- 
ret, 40c, Netto. 

Wisb-echs Almanak, illu- 
streret, 40c, Netto. 

Samt endnu nogle faa af Jndre 
Missions Almanak til 15c. 

Strisv snarest muligt, for de bliver 
udsolgt. De kan sende os 2c Frimær- 
ker som Betaling. 
DANlSH PUBL. HOUSE. 
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Ian iilføjes at i Friiendelsesdommen 
var der iaget Hensyn til en Autopsie 
af Liget, som godtgjorde, at Stark-eh 
var dsd af «septic pneumonia and 
·pleuriry« (tærende Lungebeicendelse), 
hvilten fokvækredes ved en alkohol- 
fordcervet Leder. 

SaloonsLnkning i St. Louis. 

’Zøndagsloven skal gen- 
nemføres efter Bog- 

staven. 

l 

l 

L 

i Ølbryggerne i St Louis vil ptøve 
lcha at gennemføre Loven om Sol-Iso- 
Inernes Lukning om Søndagen til det 
Tvderfte Detsom Planen lykkes, vil 

jSL Louis faa en Hvilekur en Gang 
bver syvsende Dag. Hovederne fior 
Bkyggerierne i St. Louis er alle, 

.·forsamlede i Konsums-, gaaede ind 
paa at bøje sig for Lukningsordren 
cg at lukke absolut. Men idet de 

gør saa, insisterer de paa, at samme 
Lov anvendes over for alle Fort-et- 
ningsgrenr. De advokerer Stands- 
nings af Ssporvogne om Sønidagem 
Affkaffelsen as Sondagsaviser, Luk- 
ning af alle Nyheds- og Cigarboder, 
Forbud imod, at ,,Drug stores« sæls 
get andet end Medicin. Kort sagt, 
Brnggekne holder paa, at Lovens 
Vogftasv skal ovekholbes, at intet maa 

sittges om Sandagen uden absolut 
Nødvendigbedsartikler. 

Ja, det er jo rimeligi. Vi sial san 
fe, hvad diet bliver til. 

Senator Platt er doti. 

En af Landets celdste og mest ind- 
flyrelfesrige Lovgivere, Senat-or Or- 
ville H. Platt, døde i Fredags i sit 

Hjem i Washington, Conn. Han var 

en velbygget, stok og kraftig Mand, 
født i Washington, Conn. 1827, og 
der siges, han ventede, at han stulde 
blevet Senatets wldste Mehlem (nu 
78 Aar). Han havde repræsentetet 
sin Etat i Senatet over en Fjerde- 
dels Aarbundtede. Skønt hcm ikke 
ofte lsod sin Rost høke, og man sjcels 
den saa hans Navn i Aviferne, var 

ban en af Senatets meft indflydelfes- 
rige Mesdlemmer. Den Sygdom, der 
endte hans Liv dateter tilbaqe til 21. 
Marts. Da overvcerede han General 

Jofef R. Hawlens Begravelfe i Hari- 
ford. Begravelsesdaaen var- told og 
storrnsfuld, san Senat-wen tog For- 
kølelfe, der flog over i Pneumonia. 
Desicden havde der formet sig en 

,,abcefg« i den højre Lunge, og da 

den bristede indtraadte Døden aben- 

tet hurtigi. 

Lynnedilqg. 

Fra Attinson, Nebr» meldes otn et 

Lynnedslag i Fredags, som havde iil 
Folgt-, at en Former - Residenz i 

Ncerheden nedbtænbte, og Familiens- 
Meiolemmer flap med Nod og næppe 
fra det med Livet. De blev som lam- 

siaaede af Smceldet, og for de rig- 
1ig blev sig beres Fare va’r, havde Jl- 

»den grebet stærkt om sig· 
s- it «- 

; Fra Kansas City meldes der sam- 
Yme Dag om Lynnedslag i en Elem- 
.tor i Argentine, Kan» en Forstad til 
Lnævnte starre By. Bygningen inde- 
holdi 72,000 Vuf.h Horde,13,000 
Bush. Majs og 1000 Bush. Ham. 
Bygningen og Jud-hold sdelagdesy 
Tabei anslaas iil 8130,000. 

Til vore Kunder og Abonnenter. 
Vi hat udsendtReaningek paa vort 

Tilz1cbeljave11dse. Tet sial glcrde ois 

»Hu vi faar indbetalt in«den den 1. 

Maj 1905 det«, sont vi har tilgon 
Hast Venner! disse Beløb hvorfor 

in har udfendt Regninger udgsør en 

»stor Kapital. Dersom alle vsi bar 
tilscndt Breve om dort Tilgobehaven- 
de vilde indbetale, da kan vi komme 

til Aarsmødet meb et godt Regnsiab 
for dette Aars Hugholdning. 

Pack Dan. Luth. Publ. Houfe og 
Den If. d. Kirkes Begne. 

Paul Petersen, Bestyrer. 
P.S. Venner glem nu ikle den 

Paamkndelse. Vi vilIdse nssdig sende 
Regning anben Gang. 

Rædfelsherredømme i Polen. 

Almindselig Opstand sog 

Massakrering af russiste 
Embedsmændjrygtesz 

Fra St. Petersborg lommer der 

Rygter om en frygtelig Tilstand si 

Polen. Et Brev, forn er modtaget 
der, lyder saaledes: 

,,De ded, hvad der skete i Worfatm 
men Te ved tun en Del af, hvad der 

stete ud over Lan«det. Hele Polen er 

opflammet asf Socialis·me, Rædsler, 
,som soveralt foraarsager en frygtelig 
Partik. Ved Paasketisder venter vi en 

almindelig Magselrering af russisie 
spiegeringstfenere og de rige og 
Zprængning af Viftulabroen for at 

forhindre Trovpers Ankomst fra 
Rusland. 

Politiet gør ingenting. De foresti!- 
ler at vcere blinde og døve for, hvad 
der sier omkring dem. Den bestaa- 
ende Regime er Grund-en til Misset- 
nøjelsen, som griber om sig blandt 
de ledige Arbejdere, der er drevne fra 
Fabritternse og Jernbnnerne, lfordi 
de er Polakter. De siger, at de vil 
bade .Hævn.« 

Et Brev fra Vilna lyder sauledes: 
,,Arl)ejde er umuligt under nærvceren- 

de Tilst«ande. Rigeringens endeløse 
Kommissioner bar intet udrettet, og 
»landlords«, Arbejdsmscemd og Bon- 
der er overbeviste om, at aaben Re- 
volt og Bajonetten er de enefte Mid- 
ler mod Ondet. Muligt Paaste bli- 
ver Vidne til en Opstand fom den i 
1863, der begyndte, som denne mu- 

ligvis vil, med en russislMassalring«. 
J Anledning as ovenstaaende er- 

kloerer Bladet »Russ«, at Regeringen 
maa handle prosmte, om et frygteligt 
Blodbad stal Itndgaas. Dei eneste, der 
er at gere, siger Bladet, er at kalde 
Dem de moderate og faa dem til at 

give Garanti for, at lde lovede Re- 
former oEl blive gennemførte. 

J samme Forbindelfe kan vi natur- 

lig nævne, at alt synes nu at afhæw 
ge af det ventede Søslag, baade Kri- 
gens Udfald og Qrdningsen af For- 
boldene i Russland-Z Jndre. Vinder 

Rsosjestvensiy en Sejr, som giver Rus- 
ferne Overmaqt over Japan paa Sp- 
en, saia vil Bureaulratiet derved bli- 
ve ftivet af, saa der nasppe bliver me- 

get af de lovede Reformen Taber 
Nusferne derimod igen, saa maa 

Bureaulratiet butte. 

Det polfke Sprog og Tyskland. 

Fra Warschnu kommer der Med- 
tselelsj ons, at Ruslands afvifende 
Holdning vver for PvlcckkernesSprvg-v 
trav i væsentlig Grad skylves tysi 
Paavirkning. 

Den 22. Marts tunde ,,No"vvjr 
Vremjn« meddele, at Ministerkomi- 
trens Flertal var tilbøjekkg til at 

gøre nrgle Jndrømmelser over for 
»Pvlakkernes Fordring angasaende 
!polst Spng i Skolerne. 
! Me» sa« btev der uko i Berlin. —- 

En hel Rckkkke Telegriamsmer blev 
vekslet mellem Berlin vg St. Peters- 
borg, og den tysie Regering prote- 
strkede faa isvrigt som vel muligt 
msod etlyvert Skridt, Idser betød en 

Jndrønnnelfe. 
Sagen er nemlig, at en russisiJnds 

rømmelfe kunde faa meget farlige 
Konsekvenser fvr Tysiernes Sprun- 
tvang over for Polakkerne i Østprøj 
sen, hvvr der fsares frem over for det 
pvlske Sprogliv —- sosm i Sønder- 

ijlland over Tor det danste. Og des- 
vkrrre lnkkedes det den pvøjsiste Tele- 
gram-Jver at faa afstivet det vak- 
lende Reformhad i St. Petersborg. 

Men KeiserVilhelm er jo en uma- 

delig frisinldet Mond — og Tyskerne 
er jo nybig bleven »Fort-eng Salt«. 
Diet for«klarer nmaste benne Angst i 
for, at Posallerne stulde faa en. 

Smule Ret til at bruge deres Mo-» 
dersmaal i Stolen. j 

Kuskesttiken i Chicago. 
Alletede over to Uget hat Team- 

ster - Strilen mod Montgsosmery 
Ward cs’c Co. i Chicago holdt paa. 
Man er blevet ved at hsaabe, at Den 
siulde blive hcevet. Men i dets Sted 
synes den at gribe om sig. Chicagsos 
ny Mayor Dunne hat søgt at nie-eq- 
le, men til liden eller ingen Nytte. 
Der siges, at det, som hidtil er lendt, 
et kun Forsmag paa. hvad der sial 
komme. SpettakeL Gadeoptøjer og 
Overfald, som i de sidste to Uger hat 
hørt til Dagens Orden, hat kuu 
vætet Fotpostfægtninger for et Ho- 
vedslag, sont nu stal begynde. Team- 
stetnes Maal er at saa erklæretStrile 
over hele Byen. 

Arbejdsaiverne belaver sig paa en 

asgøtende Kamp. Det slal pnøves, 
hvem der er stærkest, Arbejdsgivernes 
Organisation ellet Chicagos sotenede 
Teamstet5. En as de Forholdsteg- 
let, som de sørste hat taget, siges at 
verre, at de hat sendt til New York 
cfter den betend-te »Sttike-breaket««, 
Tom Farley, der aldrig hat tabt i 
en Kamp, og siom i Lobet af 24 Ti- 
mer underttykte den sidsteSpotoogns- 
strike i New York. 

Teamsterne, mener, at Tiden nu er 

kommen til en Kamp paa Liv og 
Død. Detes Haab om Sejr knyttet 
ide til en almindelig Stricke over hele 
Linien. De er dog ilke dristige ved 
at gennemføre en saadan Kompe- 
stfike. 

Saadan stod Sogetne i sidste Uge. 
Bed Uaens Slutning gao Cornelius 
P. Shea, Prcesidsent sor Team-sternes 
Union, det Forslsag, at de skulde lade 
Mellemsvætendet afgøre ass Dsommer 
Talen Dette Forslag sendte de Ak- 
Vejdsgiverne gsennem Mayot Dunne. 
J Sondags betetteldes der om, at 

Henstillingen var tilhagevist. En 
Kæmpestrile as en Unton, der vm·sat- 
ter 37,000 M-edle«mmet, staat da som 
en truende Mulighed. Der er alle- 
tede soruden ncevnte Firma erklætet 
Strite mod Marshal Field cfc Co» 
Carsom Pietce, Scott Fc Co. og 
flete Wlkyolesale Firmaet og Møbeb 
sorretninger, som levet Gods til 
Montaomery Ward 83 Co. Men tør 

Teamsterne tage Stridtet suldt ud? 
Hvad om de skulde tabe? 

Jmmigrantkekorden slaaet. 

TM til 12000 Jmmiarantet an- 

kom til New Vor-l Langfredaq paa 
8 store Linieskibe, fosm artiverede i 
Havnen. De kunde itke Paa langt 
nær alle landfættes samme Dag. 
Authoriteterne lod forstaa, at det 

maaske vilde taae til op paa Sønsbag, 
før sde alle kunde ekspederes. 

Det nøjaqtige Tal var "11,955. 
Trænqslen begyndte med Deutsch- 
lands Ankiomft med 292 Dreis- 
Passaaerer. Derefter kom i rast 
Folge Lombardia med 1, 141, Penn- 
sylvanlksa meb 2, 878, Bsaltic med 1,- 
250, Neclar med 2,6s)1, Galia med 
1,112, Christiania med 631 og Main 
med 1,950. Ksahytspasssasdsrer ibes 

regnede bragte Pennsylvania 3,086 
Passagerer, det stsørste Antal, som 
nagen Sind-e er bragt til New York 
paa eet Dampfkib. Dette Skib til- 
liaemed Main og Baltic maatte be- 
holde deres Dækspassagerer til næfte 
Dag. 

Jmmigranterne ser i det hele taget 
gsolvt ud. Der er omrsotdentlig man- 

ae Kvinder og Børn og flere ,,babi«es" 
sjblandt dem, end« der nogen Sinde 
før er anXomsm-en til New Ysork paa 
een Dag. Der er faa Rugsere og 
volsie Jst-der iblandt dem. De flesle 
af dem er Jtalienere, og de fleste af 
disse er bestemte for Jerubanearbeji 
die i Besten. Helbckedstilstanden er 

gennemfnitlig got-. Op til Totsvag 
Aften var der i denne Maanckv landet 
69,791 Jmmlgnanster mvb 42,447 M 
Jamme- Date i Fisch 


