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»Danskeren" 
er et halvugentligt Nyheds- 

og Oplygningstlad for 
act cianske Folk 

i Amerika, 
HEF- 

udgaar 

Tirsdag og Frcdag 
og kostet om Aaret 1 Foifkud 

81.50 i de Forenede Stater 
og 82.00111d1a11dec. 
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»l)ansl(eren" 
er det eneste danfle Blad 

i Amerika, der udgaar 
to Sange ! H 
om Liszt-!- 

Udgivcs af 
Ell-»F« All-Ast PUB. «0«FE, 

BLA!-e.xg1-RASKA. 

Vrøve::1i1n:uc unbes- 
frjt paa Forlangendr. 
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Bryan vil iktc trædc til Eine. 

Linn nil lselst være Ene- 

tundidat. 

Ten betendte ,,Cl)i. Rec. .L)er.«-:s 
iicslititc zwrresnondent Winter 
Weilxnan strider bl. a. Um Linan 

»Mit Vrnan 11«dr, tun nil liline 
Tcneer Wmmitinnenszi .,:lkominee«. 

Eli-. Brnan mit-, nt nun lsur san 
link-II list-re lldsigt til nt Vinde i 
:’i-.n« end i Linn-:- foriie eller nnden 
dichnsugne 

Mr. Brnan bar ikke i Eint-«l at 
tret-de til Zide for Winernør Juliu- 
son eller nogen som helft andeu. 

Mr. Bryan Vilde lietrixgte det sum 
en Iinpdnendig Paatrcengenhed, nir- 

sien som en Formernielse, om nogen 
cnden Demokrat vilde nnlsde sig sont 
siandidat for Immer-Konnentimien 
Lq lmem fom lJelst Demokrat, der vil 
tilstnnde sine Vener til nt skydc 
l-;im frem sum Kandidat man Wäre 
Renning pnn ikke at faa Vrnans 
Venstab i Frenttiden. 

Mr. Vryan Vil fm nu af rejse en 

nnd Tel rnndt i Landet for ut unre- 

tage Nebraska-Priefidenttundidatens 
Interessen 

Saaledes er Mr. Bryans private 
Progrgnn som hans Oenner erfa- 
rede nnder han«-T Lphuld i Chicagn 
fornylig. Jkte at Mr. Vrnan sagde 
dette lige nd, end ikke til sine inti-— 
nieste Partifæller. Demokratiets 
Leder er forunderlig behændig til at 
ofparere skarpe Spørgsmaal nied 
Genmæle, der-Guyet godt og ser ud·. 
soni Svar men er det ikke. Jngen 
i Ver-den kan snildere faa et Epigram 
lfort Spøgedigt), en Trnisme (en 
tilsnneladende indlysende Sandhed) 
eller en Zentimentnlitet til at tjene 

Etedet for et kategorisk Svar paa 
et nærgauende EpørxöznmaL Men 
dct foreganende repræsenterer nden 
Tninl Mr. Brynns virkelige Hold- 
Ring. 

Mr· Bryan er ingenlnnde ligegyl- 
dixi med Hensyn til sin Nomination. 
Lan ønfker Ineget at btive nomineret, 
og lmn nur i Binde nt nun det. FoltI 
som trot, at Bryan tager det med 
Ro, —- som tænker, at han ikke brys 
der sig san stert um, lmnd Ves dct 

gamy at han er for stolt til at ar- 

besde for sin egen Nomination, og 
om de blot gør Støj nok af deres 
Opposition inwd hinn, san vil lmn 
heilig træde til Side, de inaa ligesaa 
del se Sandheden i Ansigtet først 
sont sidstt Mr. Vryan er nde om 

Rmninationen i fnld Alls-In Gan 
niener Forretniiig. Tet er innligt, 
lmn tun blive sk«11bbet til Side, msn 

bin-. Vil ikke træde til Side« 

Angaaende det kommende Vula 
figser Mr. Welman til Slntning, 
efter at lsave niindet oIn, hvordan 
det xsik Brycm i 1896 og 1900: 

«Vi lmr utter haft en Banns 
Virkningerne af den fxiled endnn. 
Tet er ikke en demokratisk Dldinini- 
stmtion, der birrer Anfvaret for 
denne Krise. Folfet ønfker »pro- 
speritn« inen Vil de betro en 

,.do-nothing, patchwork, makefhift« 
tepublikanfk Kongres til at bringe 
.?elstand tilbage«.2 Eller vil de i 
Modbydeliglied oende siq til det an- 

dct Parti, lwis Leder ikfe lcengere 
mistros som en Radikal? Jeq ned 
det ikke og bar ved denne Tid end 
itke et Jndtryk af, hvordan det vil 

gaa. Men det fynes meget klart, at 

ann bar Ret —- at han nu har en 

kedre Clmnce end nogen Sinde før. 
Tet repnblikanske Parti hur ikke den 
sikre Udsiat nu sum i 19OU oq 1904, 
du Modnartiet innen Clmnce blinde 
Tette Flur er et Kampens Aar, og 
innen bør dndle Bryan for, at han 
onsker at non i Fronten en Mann 
1ne1·c.« 

Automobil-chpkørfel. 
Ten ejenddxnnielige Rapførseh 

Jorden rnndt pr. AntonielnL som 
sxnrtede nd fra New York, suitret 
di t)nst·er, den 12. Fehl-» Lilienan 

Fødseliidnn, lnir Vi itte fcir o1ntnlt. 

Tit-sen nn, da de fleer af zänpkørerne 
«.si« d.i«:-se1·et igennenc Nebraska, fnnr 
rii ofre denI lidt .Lp111-.r1·l«sd1iil)ed. 
Ter er T- Lllntoncolsiler i Tonet, een 

knierifmiff, tu f1«nnst"e, een tust on 
een italienst. Llsriiidlsli,1 nur der 
Ire frnnfl·e, nIen een nf dein er tnlst 

tin-nnd Folgende Vil Uise, lnmr de 

Hersteler klllnstiner nur i Leiden-T 

Ten nmeriknnske Bonn 
L e d e r. 

Osoldfield Nevada, 21. VIan —- 

Ten amerikanka Thomas Antoniu- 
liil i New York-Paris:s smpløbet 
nur Inelleni IxZnnnnpny on Tond- 
Pun sendt i Haar Aste-in Oele 
(«-«)oldfield oenter pnn nt lnlse Ameri- 
tnnerne Velkonnnen. Flan er hejst 
oneralt Vognen stod fnst i Dnndet 
to Gange i Gnar on l1len flere Ti 
iner forsinket. 

Jtnlienerne overfnldess 
af Ulve 

Cl)eyenne, Wyo» 21. Martgx — 

Ten italienite Automobil Zust blev 

Torisdag Aften overfaldet af en stor 
lllveflot nær Spring Valley, og 
diørerne Inaatte hruge Rifler og Re- 
voloere for at drive de hungrige Dyr 
bott- 

Automobilet krøb langsomt frem 
over en dyndet Vei, da-Skriget af 
Illvene hørtes bagenfor, og det va- 

rede ikke længe, før Dyrene havde 
Junringet Vognen. Ulvene lod sig 
litte strasmme hverten uf Mafkinens 
Dorn eller uf Lyset og begyndte at 

anappe efter Hinlringene Riflerne 
tout du i Brug- 

Cowlmyszi fnndt Tagen derpaa 
ltime lllne, som var hleven skndt af 
’Jtl1lie11er11ks. Vognen forlod Gran- 

net-, Wyo» i Gaar Efteritiiddan. 
Den vil ikke faa Tillndelse til nt 

Tiere over Union Paciiic Banens 

;Zpor, som den mnesiknnste Join 
Jiit Lov til. 

l Den franske Te Tidn Autoniobil 
itcsm hertil i Gnnr Eftertniddng Kl. 

l-1-1,-2. 

i 
i 

stkeren er Nr. -1« 
« 

North Platte, Nebr» 21. Mart-T 
—- Den tyste Automolvil Protos kom 
l)e1«til i Ganr Aste-J og blev her 
Ratten over. 

llde nf zinpløbet 
Conncil Binfo sonnt, 21. Mart-T 

— Den frnnste Antonmbil Rote- 

IBloc tuni hertil Pan en Jernlmnk 
Vdgn med flere tlltaskinbrnd Den 
vil bliue sendt med Jernbane til 
Jan Francisco. 

Eu forkert Mund hcnrcttct. 

Ten furtnentlig døde 
isiferfhl iPort-:1ln-Prince. 

Frn «!l«-1«t-:’ln-Prince, Hnyti. med- 
deleci under Bl. dg-» nt II. Z. Kn- 
nonlmad Eugle er arriveret der. Og 
snn fortælles der med det samme, at 
M. A. Gallette, som Regeringen og 
uilJver nnden troede var bleven heu- 
rittet den II. Mai-ts, er i Live. Han 
lsnvde nfmnet sit Stieg, og forklædt 
nur han san undflyet til den tyske 
Legntion, hvor hnn nn er. 

En nnden Mund, nmn snnes ikke 
at vide l)ne1n, blen skudt i Gnllettes 
Sted Hnn har fortalt den tyske 
Minister, vnt hnn bar Penge tilgode 
nos- Regerinnen, on Negeringens 
Nwld til binn nur nf quenmel Dato, 
M dct var Grunden til, at hans 
Numk nur snt pna Listen over dem, 
du- fknlde benrettes. 

,-« 
Bidere fortalte Gaume-, at h s 

Hujirih sum bleu arresteret den 
Ninus-D fnrfulgtes aflfmnme Ast- 
sng. Tu MnIkH Gullctte arrefteredksg 
sandte-J muc i Befiddelfe af LIM, 
iu; fua pnuftud Inan, at hun forføgjte 
at Vesiiffe Vagten for Paladset 

« 

Josua Stiitskotwcutiou. 

TafrO hiaudidatur fynekkg 
f i t« r et 

Tun ene Etatronueutiun eftcr dZii 
undisti itifrruercr siue Delegater El 
JiutikiuIltuuuentioucu i Cyicago is. 
Luni fur zirigiuniuisrer Luft. DHr 
Dii alt i alt til denne Konventicdi 
tsliue valgt USU Delcguter, twoer 
ultfua en mmdidat vil veyøve mindft 
iul for at blive nomineret. Af de 
fixsrfte ldop sum blev valgt, blev de 
ILU infiruerede til at fremme fo?r 
Taf Lg un i fidste Uge inftrucredg 
Iowa-:- 3tut9kuuvcntion fine Delezk 
guter for Luft. Sau langt har Taf ultsuu et taugt uucrvejeude Flertal 
up. der er ingeu lldsigt til, at nogen 
Linden Wndidat ffal tunnc gøre ham 
R ungen flridig z« 

Mcd Heusyn til Senuton da gi 
Win. B. Allison af tncd Sejre « 

tllcen Cumminsz Folkene vandt des- 
Eejr, at de fik nedtaget en «Planke 
um Toldrevifiou i Platformen Fotj 
uniqt tilstemtc man Ohio-J Pla « 
form. 

En Alaskadanipcr straudet.. 
« 

siaptajnMikkeli 
Passagerevne. 

Scattle, Wash» 21. Marts. —- 

lEt Special-Telegra1sn til Post Jn- 
;to!ligencer fra Valdez, Alaska, siger: 
»Jampercn Saratoga af Alaska 
sStcamleip Canwany stødte paa 
Grund under en blasndcnde Sue- 
smrm en Ltteudcdclks Mil fra Bus- 
vy Jdland i Gaar Eftermiddag. 
Ekibet gik Imsd fuld Furt, da det 
stødtc, og da der sidder fast midtskibs 

Pia or fnldlastet, frygter man far, at 
Efibct oil gaa as Paa Midten, Haar 

Tidevaudet falder. 
En yalu Time-, estcr at Skibåt 

stadtc, lagde Sturme-u sig. og Ordrse 
blcu aivot til at scrtte Baadene nd 
sor at føre Passagercrnc tilbage·til 
Waldes Tainpcren Elsie kam nctop 
der umkriug Len, og Passagcrernk 
disk-n unerført til dctc Skib. Efter 
at have bragt Passagererne til Val- 
dc-.3, vcndtc Elsic tilbage og holder 
fix-; i Rast-heben as Saratoga Der 
U citte Famu- Vand avcralt rundt 
am det Ema-. lmarpaa Zaratoga 
sum-. Taxtxpssrcn sorlod anttle dssxi 
H. Mart-is Da var paa Tilbagetur sra 
Zeward oa Walde-L 

Vlandt «Tc1—k-sk1kIL-1«Ot«11e er den dau- 
sfc Palarfarcr Haptasn TVIikkelsexL 

Ogsaa en Strikr. 

0 1 .-:cferenterne i den tyske 
Rigsdag Vil ikke1«cferere. 

Berlin, Li. Mart-J. — Bladone i 
Berlin na i «E1-L111f11sk-1«110 Dar Gifte-m- 
mig beslnttct ika at trykke et Ord af 

»Niasksdagsdebattcrne, førcnd der bli- 

sver gjort passende Afbiqt for en 

Formrrmelse, Contrnmsparticts Le- 
der, Or. GröbeL tilføjede Referen- 
tcrne ved at kalde dem ,,Svin«. 

Gröbel havdc under en Tobak FI- 
det falde en Btring our, at oAsAA 
Neuean Rande en udødsslia Sjæl 
Imm- Ytrinkx frisnlfaldtcs Gassen 
fra Noferentaallorict, og dct Var du- 
uk Nköbvl bekmcndtc sia til Namer 
idct ban raubte »Svin«. 

Aufserkerentorno baldt sia fnldi 

siasndiq bnrto fra Ikikjsdaavn i Wams 
Da sank Folge dorka lud ikke mindre 
end toln Riasdagsnmstd sont hav- 

de tanitr at holde Taler over spioni- 
lsudziettoh dort-is Nonne strng of 
Prirsidisntcnszs Liste. 

Flor-c Binde Weimar-, at on Ams- 
mund blioer oolqt til nt udfordrc 
Grölml til Titel. 

Forslagct faldt. 
I Washington, » ts» LI. :Uci11«t-:i.—- 

III-Po lld mco lis) Ztoiiinior oc- 

initio de )-’1oprwscntonkimsct i want at 

inniirgigo tu tsiosohition tmori der 
nxnsiiiicii ti! Præsidcntcn nt nicddele 
Ziongroiisisn do Lplnszsningor, sont 
Ziorpomtionii -’L«·1irkunet indsainler 
redrorondc ziorpomtioncix Resolu- 
tion-on var forcstuaet of Minute-O- 
inond Onrdwict nfOScox-s,1ik1, sont 
fagde, at der our unoondt WUUUW 
for nt indycnte Oplyisningor oin 

storporationeL Inen at .8«ioiigre-;-s«c11 
ikte huvdo fimot Bestod oin Resulta- 
tcrne fra Prassidcnten »Vi bør 
baue llndcrretningen fra førstc 
HunndC ertlærcde Mr. .Lmrd1oict, 

!,,og ikte Stoffe-visi- fra Per cllcr 
IPoUIE 

Kongrcsimand Mann 1,1rotesteredi.l 
mod d)iesolittioiie11, lmisJ Weste Hen- 
sägt Var at koste Toiol over Præsi- 
deutend Motiocr og qiuc det lld- 

Freude af, at hmi søger at holde til- 
lmge frn Romwsentnnthnset og O 

«fc«ntli-,Il)eden Lplngningetz bnn fid- 
"der indc nied- 

»Graftcd« fra chlc Sam. 

»V- Washington, 21 Marti-. — At 

JThz eEljectric Boot Company« alle- 
merkten-« Regeringeii för« 

«5!-’1,519,738 i ulovlig Profit, og at 
Kontrakten for 8 Fartøjer, som Re- 
ize-ringen un er i Fier Ined at købe, 
vine give Konipagniet yderligcre en 

utilbørlig Profit of SI51»L71,520, —- 

det puastimr Kotigresnmnd Lillcy i 
csnf Raport fru den undersøiske Un- 
dersøgelseskomite 

Paaftanden er grundet paa Tal, 
som Admiralernc !Vccloi11e, Bowleåi 
og «O’Neill gav i 1901 og 1902 i et? 
Forhør for en Marinekomite. Tal- 
lcne Visisr, at Furtøjernc, for hver af’ 
lwilfe Rogcrinchi botan-r ,,Electric 
Boot Coinzmnu« FTZSJDWL kan bus- 
ncgs for P1()(),000-bver. 

»La·to Torpedo Boot Co1npony« 
tilbod nt bnqoc Fartoicrnc for 8520 
mindre pr. Ton, »und fliegt-rinnen 
s:«ul betalo dct clektrist Kompagni. 

59 Russcrc domfirldt. 

Fru Rigu meldesz under 20. ds» 
at ZU Person«- isr dønit til Justiz-. 4 

scl for Delaqtiglied i Aug-Iwane 
pag Vnrunernes Ejendouime. 

Spaar Bwuden Illukkc ? 

Eu Brnnd puu Cljurchs Luther-»Es 
Furm nurdijst for Beloit, Wis. er 

begyndt at riimlc igen fix-ichs der 
den LU. dg. Noglc llger før Jord- 
sfælvist i Sau Franciirico buldredc 
den pan summi- Tlscaude soin mi. 

anden oplwrtr Inud sine under- 
jordiffc Dønuinqcr den 18. April 
1906, i den Tinte, da Jordfkælver 
i Sau Francisco fandt 3ted. 

Flaadcu fkal bcsøgc Japan. 

Washington, D. E» 21 IV arth 
Den japanisfe Reqerinq lmr iudbudt 
Slagskibsflaadcn til at Des-sm- lwil- 
kcn sont holst Samt i Japan pan 
cjjcmtnren uindt Bindi-tu oq Uras- 
sident Roosenelt bar umdtaget Jud- 
bydelsen paa De Foretiede Statcrs 
Veqnc-. 

Jndbndclscn indløb til den japan- 
ske Ambqssiidør i Washington scni« 
Torssaa oxi blev stmk fort-braut 
Udenrikisimiikifusr .,koot. Ewrnrsi» 
mimiet on- lmumidt Jndbndclisc is 
skxxidc »i--«dtu.-.-k osksk forki7st«s-.bisss.1? 
Schand-lot i Liulrsinetsnmdc i Gam. ! 

Bautørcr og Bank-mer« 

; Cz Anlehnng af Zenatar La Fal- 
letteO i Fredagsss otntalte Tale i 
Senatet skriner ,,Lincaln Eoening 

; Newng 

; »Den .T.iltra, sonune Mennesker 
jljar til New Yaisk-Bantøreene5 ab- 
zscilnte scrliahed da Patriatisine er 

jzxarende En Besten-:- Bantfør eite- 
j res saaledes — at fardi ni ika trott, 

jat nagen Bank-It l)erade, sont vi 
stendeu nied Onerlwa nilde skabe en 

Panitp saa hat vi inaen Rot til at 
antaae at «L«’-anf,arerne andre Ste- 
der er Vasrriy end disse er. Logik- 
len i denne Paastand tiltaler ikke 
its-. Der er Vankmser oa Bankører, 
da kllkasndss risandlinaer kontroleres 
isfte as derei- Lejlialted 

Jngem sont kender New York- 
ernegs arnsesnnnes kldedriglsed derev 
Oenaivelse til Penaeguden, den Jver 
aa Energi, de anvender for at op- 
ftable Millione1«, som de nmnlig kan 
farbrnae —— ingen, sont laeser de 
ninmdsaate oa nimodsiaelige Histo- 
riet· tnn Lamson oa Rnssell oa de 
edfæstede Vidnesbyrd i Assurlance- 
l!11dersøaelserne, — ingen, der bar 
fnlat Gonld, Harritnan oa andre 

»af sannne Klasse i deres Guldjagt,« 
tan nndaaa Følelsen af, at Senatori 
La Follette bar ramt Wall Street 
saalede-5, at Laenavne ikke kan til- 
intetaøre Virkningen deraf. 

Her er Situationen: Senator 
La Follette gav en Liste af hundrede 
illlænd lwis Navne forekommer paa 
Listerne over Direktøree for Ban- 
ker, Trusts, Baue-Selskal1er og As- 

lsinfatiee --Ko1"npagnier, Hvis Kontrol 
af Kapital er absolut. Der er ikke 
som i gamle Tage een Liste af Nav- 
ne paa en Direktorat og anden Liste 
paa en anden, men de er alle reprae- 
senterede paa beaae, oa deres Jn- 
teresiser er aennem denne Fardolk 
lina sanmtenblandet, da disk-se bun- 
drede Mamd er saaledes sammt-abna- 
det 1ned det stasrkeste Baand New 
York er Landetcs Pengecentrum, 
idet denne By er Reseruebyen for 
alle Bankerne i United States-. 
Vankerne, Trust-Kompagnierne aa 
Assurance Kompagnierne, hvor 
Lande-IS Penge depotieres, er nnder 
de mennte lnmdrede Masan direk« 
te Kontrol. Tet aiver dem Lejlig- 
lieden, ng deres Lyst til Vinding og 
til at spille store Knp tilskynder 
dem til at gøra hvad der gjardes 
iidfte Ein-mais 

Der saan fnldkmmnen flatt, at 
de lJar Ztllaaten til kunstiat at stabc 
Tilstande, der resulterer i Benge- 
mal-liest ellee Velsiand Lg det er 

nat- saa klar-t, at Lperationerne i 
Wall Etreet lwortil diese klskcrnd 
slaffcr de sleste af Wen-Jene ledesks 
saaledeis, at Priscrne aaar op eller 
ned til Fordel for de staerkeste Ope- 
rawrer. Ninet Lejlialseden da lId- 
fiaten til nwsten sifker VindiUg. 
lmem tvinler am, at disse pengegale 
Maanater vilde skabe pengeknappe 
JTilstande, som de alene er i Stand 
til at asløse til deres egen Fordel? 
Knn de. der trot, at den virkeliae 
Patriotiisnie hat« sit lldsprina i Pen- 
aepnnaen da Troskaben mod Sam- 
fnndet sit Ilisnested i New York 
Citn.« 

Støssel xiaar i FængscL 

It. Ueterszlmrg LI. Mart5. ——- 

Ofseneralløjtnant Støssel begyndte 
i Gaar at afsone den liam idøinte 
tiaariae Fcenaselstraf i St. Ueter oa 
St. Paulus Fcestningen. 

Der lmr ellers oasaa i de sidftc 
Tage lndt Nyater mu, at Gen. Stets- 
sel da Admiral Nebaaataff sknlde 
dnellezse Duellen niellem Fort da 

lssorbatowsty bleu as Krigsministes 
riet afslaaet, fardi Gorlmtomskn var 

Fucks underordnede, oa hanss Akte- 
krienkelse knnde saaledess ouerses. 

Not-ges nye Ncgecing. 
Tet knudsenfke 
Ministerium. 

Fra Wistiania Ineldesxs under 20. 
dip, at der er mitede Gnnnur Rund- 
jksn at dankte et Ministeriimt Dets 
F.ain1nenscetin1n1 er sauledeii: 

Statisnnnäsier og Chef for Einmis- 
departementet, Gnnnar Kund-sen; 
lWencjgisnnnisten Generalknnsnli 
Luktnrerpen W. C. Ehristophcrsem 
Insiimninisleu Zorenskriuer i To- 
ten, Vatdal og Biri Johan Cast- 
Lsera: Handeleininifrety Zukunft-i- 
ner i Hardanger sag Vosii Las-is Chri- 
stian Itmnlnnnskm; Kirkeministeh 
Zinledinsftor i Trondhjetns Etift 
xiarl Leip; Arbejdszånnnifter, Fabrik- 
ejer og Ingenier Nil-: ClauO .Czl)len; 
.xirigsttii11is1er, Odersrløjtnant og 
Telcgrafdirektør T. T. Heftye; Land- 
D1«ugL-1ninisrer, forheIIoærende Stor- 
Iljingsniund Osaardvruger H. K- 
Zooisnaci 

Med Undtagelse af to, lldenrigcss 
nnnisxer Christuffersen og sitt-kerni- 
niscer Leip, tilhører santtlige det 
nye Ministerinlngs Medicnuner det 
radikale Venstre. Det nye Ministe- 
rium har faaet en kølig Modtagelje 
selv af dem, der var med til at styrte 
det forrige Ministerium 

Sen-ere. En senere Melding 
fra sirisliania siger, at der nye Mi- 
nisterium er almindelig vel modtaget 
af der norske Falk Dets Medlem- 
mer repræsenterer Nationaan frem- 
skredne Tanker. Dennye Premier, 
Gunnar Knudsen, er en af Europas 
mest erfarne Finansministre.« Før 
Adjkitlelfen af Norge og Suerrig 
holdt han Portfolioen som Finansp 
og Toldminister. J det reorganises 
rede ziahinet vil sinudsen vedblive at 
lede Regeringens Finansvæsen. Han 
ilntter sig til den radikale Gruppe 
i Sturthinget, nIen haan- Erfaring 
sont Stute-wand tager man som Ga- 
mnti inmd yderliggaaende Forl)uld5- 
regler. 

Stor Ægtilførch 

Fra New York berettes, at i de fid- 
sn firc Tage er dei« modtuget 44,570,- 
520 JEA, og sont Folge af den store 
Tilførsel er Nholesaleprisen gaaet 
nod til en Brode over 15 Centh 

Carl Tudlcy til Australien. 

Zm London Inclde-3, at Jarlen af 
Tut-lau er udnasvnt til Generalgtk 
Vernor i Australien cfthr Eir Hen- 
ro Etafford Norrhcotcy lmis Termin 
snart ndløbcr. 

Sauuncnstød mellcm Tyskcrc og 
.Hott«t-ntottcr. 

Den tyskc sie-gering offentliggjor- 
de i Fredugs cst Telcgrmn fra End 
Afriku onI en Trwfning mellcm tuske 
Troppcr ou, Hottcntotter i Kulalmri 
Lxskcncn 

Te tyskc Troper Var sendt nd for 
at faa fat paa Simon Koppers, den 

eneste Hottentothøvding, som endnu 
er fjendtligsindet mod Tusklaud 

58 Hottentotter blev dræbt oq 

stra- suaret, men Koppcrs undkom 
Anføreren for de tnske Tropper, 

Kaptcin von Erckert, Løjtnant Chin- 
aers oq tolv Menige blev dræbt. 
nie-dens- sntten Mond blev saure-t. 

Vil forladc Hayti. 

Fm Port-un-Prince, Hayti, Incl- 
dxksk nndcr 20. ds.: Ocnved 70 Flyqb 
ninokst som befindet sig i de tnske 
os-» iman Legutioncr, bar nnboldt 
kUkiniftrcno on! 1 blive tin-d ma 

Listen over dem, som ifølge Overenss 
konnten Inolchn Minismsne oq den 

baytiske Negering skal seine-Z bort 
sru Len. 


