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Nk. 19. chit, Nem» Toksoag v. »H. Mai 1899. sdc Aang 
Phtttpvtnerne. 

Stillingen neelten uforandret. 

En Afdeling af Gen. Lawtons Trop- 
per, udsendte for :)leeognoeccring, blev 

forrige Tirsdag pludjelig madt med en 

Salve fta en af Jnsurgenternes Stanier 
nat San Miqstel (12 Mil nord for 
Balinag). Major Tiggles blea saatet l 

Hovedet og blev bragt til Hoipltalet t 

Manila. 
Den Jose, den sidsie af de iavnede 

Skide, der feile under amerikanst Flag, 
fandtegl sidste ge ved Batangas af 
Kanonbaaden Kla, og er ,»b1-agt ind 

til Hovcdstaden. 
Konvndaadene Loqnna de Bay vg 

(5avadonga, der hande merkt en Tut 

oppe iSan zernando Zloden, bringet 
Meddelelse onl, at en indbyrdes Kamp 
melletn de to Rlvalek, Gen. Luna vg· 
Gen. Magcardo, knn i Tetste Ojedlik 
blev afveerget af Aguinaldo, iaa For- 
holdet mellem Jnsurgenterne synes tlke 
at euere det allerbedste. Gen. Lunas 

Saat sial viere af den Bestassenhed, at 

han vil viere ukampdygtig for tangere 
Tit-, og maaste dadellge. 

Fredeligere Tilstande synes at ind- 

treede siere Steder peu Philippinerne, 
efterhaanden fom de indfpdte leerer 
Amerika-nenne at kende sont dereg Ven- 
ner. Mange Flygtninge ere vendte til- 

bage og have begyndt tredeltgt Akdejde 
under Amerilanernes Vefkyttelsr. El 

enkelt Sted havde de endog valgt Em- 
bedezntcend i Byen under Am. Loerhojs 
heb, vg Gen. Latvton hat ftadfastet Val- 

get og lovet dem Fred og No faa længe 
Byen ftyredes lovllg og otdentltg. 

Falket tMacabede tnodtoge i Onsi 

dags Kanonbaadene »Laguna de Bay« 
og «6,av:donga« med en storartet Jubel, 
og mange at dem vilde gerne vare U.S. 

Soldater for at kampe mod dereg zierl- 
der, Tagalerne· 

Gen. Magcardos Heer angred forrige 
Mandag San Fernando. Inen uden 

noget Resultat. Han havdc not i For- 
vejen optnuntret dem ved llddeltnz af ad- 

ssilltge Tonder Vin. 
Mc Arthur hviler nd i San Fer- 

nando og vil not blive der forelobigt. 
Gen. Luna synes at tratte sine Trop- 

per samtnen Ist tot Jernbanenz nten alle 

Oplysninger inne-J dog at ftadfeeste den 

Pkeddelelse, at Jnfurgentharen er i Op- 
lssningstilftand, og Reigen derfor fnart 
vil faa Ende. 

Efterhaanden fom regulare Tropper 
naa Philippinerne, bler de friolllige 
aflsste ai friste Krafter og ville nu 

inart dampe hjrmad ntod Amerika. 

J Sendags, da Kanonbaadene »La- 
guna de Bay« og ,,l5avadonga« samt en 

Chaluppe,nnder Kaptatn Grants Kom- 

mando iejlede pp ad Rlo Grunde Zloden, 
bleve de pludfelig, c. 3 Mil ovenfor 
-Calumpit mvdtagne tned den ene Salve 

efter den anden ai Jnfurgenter, der laa 

skjulte l Buskadiet paa begge Sider as 
Flehen. En Sergeant tilhsrende Utah 
Battert, dlev dreht, og en menig Sol- 
dat saaret. Da Kanvnbaadene en halv 
Times Tid havde ipredt Dsd og Ode- 
læggelse ttl alle Sider, og 20 Jnsurgens 
ter vsre drehte, iamt stere iaarede, flyg 
tede Fjendem 

Jnturgentgeneralen »Gregorio del 

Pilar« leer, at han er aleven ttlsideiat af 
Philipcknernes Kongres og stal ome pil- 

1ig til at over-give slg, dersotn Amerika- 
nerne vil tllstaa ham faadanne Betingel- 
Jet, focn tkke ete vanarende for ham. 

Der flach at Agninaldo stal vake 

flygtet til Provinsen »Nun-a Eclja«. 
De 5000 fpanste Fangey Jniurgent 

eene siulde have, ere deagte nard paa og 
spredte rundt otnkring mellem mindre 

Garniioner. 
Jnsurgenternes hospital nat San 

Jstdro stal veere ovetiyldt med Iaaredr. 
Den phillpptnste Jus-to l London sial 

have tust-get et Beev ira Aquinaldsy 
hart hin allerer, at daade han oq den 
pflllpptnste flieget-lag have destattet at 

kompe, lndttl Irlhed as Uafheenglhed 
er des site-et. 

D. 7 ds. angreb Jniukgenterne den 

fpansie Gatnison i Zamboangm Te 
bleoe drei-ne tildage med« stoit Tab, 
stønt ogiaa Spanien tabte en Del. 

Tkods alle Rygter og Ukaligheder me- 

ner Regeeingen og den philippinste 
Kommision dog freikideles, at Zeig-n 
natmer Iig sin Afslutning. 

—-.- W» --.——. 

Milesiagem 

Kendelfen fra den Kommission, der 
blev valgt til at anders-ge de af Gene- 
ral Miles gjorte Bessyldniiiger, om at 

det st, soin Atmeen blev forfynet med 
under Krigen med Spanien, var uskikket 
til Troppernes Brug, er nu beven offenk- 
liggjakt. Deus Hovedpunkler ete fol- 
gende: 

I. General Miled’ Paastande, om 

at det nsfrigisrsusil st var behandlet 
med Kemikalier, blev ikke godtgjoete. 
Kadet var af iamme Kvalitet sam hoad 
der fokhandles i Alinindelighed. 

2. General Mitte-s Paastante an- 

gaaende det hekmelisse ietske Rad eller 
den hernietifke Okfestegs Usiikkethed til 

Fsde paa en saa lang Sørejse i et tropist 
Rlicna, bleve devifte. 

Z. General Miles dadles fordi han 
undlad straks, da han ansaa siedet for 
uskikket til Fede, at melde det til Krigss 
niinisteten. 

4. GeneralkrigskammiesæremGene- 
ral Eagan, dadles for altfok stott Ind- 
kob af heemetisk feksk Kod, da det var 

uptsvel sont Militærspdr. 
5. Oberst Maus, Generalinspektsk 

iGeneeal Miles’ Stab, dadles, fokdi 
;han ikte indbetetlede Bestyldnlnger, fokn 
lhan kendte. 

G. sthandlekne vare uden Skyld, 
da del Kad, sam leveredes til Haken, 
var as samnie Kvalitet fotn del, der le- 

oeredes til Handelen i Almindelighed. 
Retten anbefalek, at intet yderligere 

foretages i Sagen, da den osienilige 
Kritik i Rappokten inenes at ville vom 

Straf not for de militare Embedsnicend, 
der itke have gjort deies Pligt. 

Tette er Kendelsens vigtigste Punkte-r, 
og den er goalendt af Pcæsidenten 
Rommigsionen synes jo at gaa ineget 
focsigtigt stein, krittferet lidt hist og her 
og saa pynte lidt til alle Sider. Om 
den uhyggelige Kedssandale hermed er 

bxgravet, eller den vil vedblive at leve i 

den offentlige Kritik; ja, del stal Tiden 
mie- 

Gen. Mileg siges at ville tage sin 
Afsted, fom en Fslge af denne Historie 
og den dog viit nieget milde Kritik, han 
har faaet. 

—- 

Teedie Nebraska Neg. er 

hiemnm 

Lerdag Aften Kl. II kom del fsrste 
Zog nnd c. Jus-) Nebraska Soldatek til 

Vuklington Station Otnaha. 
Smng Morgen Kl. 2 com det nieste 

paa Wabash Benen. 

Nesten kom feuere Sandag Formiddag. 
Der var stor Tmngsel ved Statiu- 

nerne, da Togeue kocn ind, og mange 
state mpdted igen eftek saa lang Stils- 

misse. Soltaeeme ftydede sig ved den 

hjemlige Lqu og fremfok alt, nagt de 

sit Lje paa en euer anden af deres kare 

iblnndt Mengbenz og ikke mindre ftydcde 
soweika Systean Huftkuer og andre 

nat paar-read sig ved at sintte de hiern- 
vendende Krigekeideres Arme. Sol- 

daternes Helbredstilstand hat vmret og 
er meget gov. De have under Dphol- 
det i Can tun mistec l Officer og 23 

menige Soldaten 
— .--——«. »W— 

Skib forlist. 

Kulstibet Nelfon sank iLake Supei 
tiot sidste Lade-G og 10 Mennester 
druknede. 

Billetptisen med A. Motiensen E 

Co.’s state Sommer-Ekskuksion, der af- 
gqsr sen Chicagp d. s. Juni og frn 
New York d. 7. Juni met ,.St. Paul-C 
er lige san billig fern fædvnnlis. 

Stor Handel. 

Andmv (5arnegie hat ifalge Tele- 
grantmer fra Nun klmk folgt sin Andcl 

l(·ut’11(-s,zi(s Simsl ("u. lll H. C. Jtlck 
og de andre Medejere i denne state Fak- 
ketning. J Handelen medfulgte ikke 
alene Staalvætkerne i Piltsburg og 
nærmeste Omegn, men Carnegles Andel 
i Jerngtuber i Pennsylvania og i Lake 

SuperioksDtstrtltet, Kulgrubet og Jem- 
baner tllhsrende dette Konnt-and Car- 

negie stal have faaet 120 Millioner 
Dollars for sin Andel i Fortetningen. 
Man atbejdet nu for at faa organiseret 
alle de stptste Staalfabkikler i Landet 
til et Crust. Hvilken uhyre Summen- 

flutntng af Kapitaln, der ved den paa- 
teenkte Qrgantfatton vil faa falles Jn- 
tekessek, kan man faa et saagt Begrei- 
vcn, naar man harek, heilte store Kapi- 
taler nogle as disfezwmpagniet represen- 
terer. Faruden kamt-g « Staat co. 
kan næones Xntiisnui Sttsssl Gu. nnd 
en Kapital af 59 Mtllioner Dollars og 
en aarlig Jndtcegt af henimod IU Mil- 
lionek Toll-Its; Asmsritsan Tin Platt- 

C». med en Kapital af 50 Millionet og 
en aarltg Jndtægt af mellcm 5 og 7 

Millionek Dollaksz The Ämcrjttxm 
Stcsel lluop c» , Kapital 533 Millionek, 
Jndtakgt henitnod 5 Millmner Dollars; 
Anusricun Fuss-l anil Win- (««,, Kapi- 
tal 90 MillloneV Jndtckgt l» a 12 Mil- 
lionet Dallar6. El Pak andre Kampag 
niek etc ogfaa nannte, men de represen- 
tete tun Kapitaler paa onikcing 20 Mil- 
lionek Dollars. 

Mr. Caruegie vil tralke sig tilbage 
tka al Fortetning for at kunne fuldspke 
det silanttopiske Arbeitse, han for lange 
siden paabegyndte. 

ROH- 

Uveir i St. Louis. 

» 
Ei skærll lloejr gil fertige Sondag 

does St. Lonis sinnkkeste F)tesidenss"trøg, 
"og esterlod sig mindst 20 lHnse nden Tag 
og i Tnsindvig as rædselslagne Maine- 

ster, medens Gkiderne vare sulde as neb- 

saldne Treu-, Grene og al Stagg 
SkrammeL Flere Menncster sit Besta- 

’digclser af flnvende Tommerstokkc, og 
en Tid saa det ud til, at det skulde blivc 
en Geniagelse as den srygtelige Tornado, 

»so-n hsemssgte Byen for Is Aar siden. 

Dewey Ikal movcs paa Beim. 

» 
Naar Amiral Dimys Flagskib, 

.Olyinpia, damper ind iAtlanterhavel 
Jpaa sin Tilbageves sra Manila med 

iDewey ombord, vil des blive medt as 
hele den nordatlantiskc Essadre undr 

Admiral Smnpson og dlioe eskorteret as 
denne til New Rock. Dem er den Plan, 
som Flaadedepartenientet. beste-nie sig 
sor. Den nocdatlantisie quade, soin 
nu ligger ved New York, bestaar as 
Panserkrydserne Brooklyn og New 

York, Slagskibene Massaciznsetlg, Indi- 
ana og Texas, og del er ikke usandsyn- 
ligt, at flere Slide ville blioe søjede til 
Cstadren. 

—- .«.... »- 

Steeug Kritik· 

Dr. A. Doc, Chicago, der er Kor- 

re spondent til Astenposten i Kristinnia, 
har nylig i dette Blad givet en Frem- 
slilling as den norske Presse her i Lan- 
del, hvok han someller, at de eneste 2 

nctske Blade her ovre, der rigtig er no- 

get ded, er »Skandinaoen« og »Buc- 
rah-Possen«. Nogle flere kunne so not 

gaa an, men de fleste ere ,,Sultihjel sor 
Redaktsren og saare lidet tilstedgstib 
lende Læcning sor Abonnenteene«. De 

redigeres mest med Satsen as umyw 

dige Falk, der jagen anden Levevej 
kunne finde. 

Dei er rimeligt, aLDr..-Doe ester 
en seinan Meddelse i »Gamlelandet« 
lkte saar nagen blid Behandling as den 

nor-sie Presse her. Selo ,,Decorah- 
Posten«, som han jo dog haoek san hist, 
synel lkke at satte megen Prle paa 

hanc Udmcekelsestegn, men giver heim 
en starp tritts. 

Studenter og cowboys- 

J Mandags var Pritceton N. Y. 
Bidne til en Kamp af en eiendommelig 
Att, idet 600s70is Studenter fra Princ.- 
ton College forspgte at drive Pownee 
Bills Wild West Shcw bott. Det ha 
i mange Aar vætet en ustrevet Lov i 

Princeton, at ingen Circus Pakt-be man 

finde Steh paa Byens Gadei·, og da 
dette Circus qlligevel provide det, blev 
vet mødt of Studenterne, fom Lunens 
nidkæte Haqndhævere, med Æg, Gras- 
tpiv o. lgn. fom Baudert, Carus-Mikr- 
ene biugte deres Soober og hvad de 

hande, hvilket ophidfede Stubenternc, san 
de grebe Stett og hvad anbet, de kunde 
faa fat i. En Mond blev dritbt og 
flert faarede. Oni Eftermiddagen sam- 
menkaldte Unioetsitets Fokftander et 

Massemsde og formanede til Orden, 
samt foibød Studenteme at cha til 
Slmw om Aftenety hvilket bog alligevel 
flere hiindrebe ai dein gjordin Dei 

forefaldt bog ilke flere Opiøjen 

i Aarömode for Bette-onna 
l 

! MangeTusinder af de gamle Bete- 
rimere samledeg i Fretags i Charleston 
S. C. til Aarsmodr. Gen. John B 
Gott-on holdt Festtalen under starke 
Vifaldsraab 

--··0-— ——-——— 

Dr. Vrlggs yet-innen 

l)-·. Charles A. Briggs, sin Eid- 

ligeke udstodteg of Presbyteriankirken 
bestyldt for Branglære, blev i Sondagg 
ordineket til Præst i Epistopalkirken as 
Bistop Potter, New York. Der hat 
tidligere været nagen Sttib angaaende 
hans Ordination, men under Hand- 
lingen, der foregik i Fiitken paa Stan- 
ton Stieet, New ;1)orl, var alt roligt, 
og ingen gjorde Jndsigelfe. 

Culm. 

Gen. Marimo GoI11(; hak afflaaet at 

sorestaa llobetalingen af de :j,Uu(s,UUU 
Tsollars til de cubanske Tropper paa 
Grund af de cubanfke Ofstrerers Kritik, 
som han ikke syneg ot kunne taule. 

Nogle mene neinlig at faa for lidt ved 

llddelingen. Gen. Brooke ital nu til 
at prpoe sin Dygtighed. 

Fokftellcge Guts-Number 
S. Dakota. 

Nojagtigere Meddelelser om de Tab, 
sont er afstedkommet ved Prækiebtand i 

Syd-Dalota, vife — at Sksde for flere 
hundrede Tusinde Dollakå er anketiet ai 
de altfortcerende Luer i iokstellige Oele 

af Staten. Ganste mange af Former- 
lne i Sanborn County have fauledeg 
Jmistet alt. J Jekauld Cotmty er det 

Iligesam Syd for Armour findes· der 

sogsaa mange branvlidte Farmerr. Tte 

! Totunihips i den nordlige Oel af Bus- 
;falo County er lagt øde ved Panie- 
lbkand. Nesten 71,000 Stkk. Kvæg er 

Igaaet tabt. Stabe-i idisfe to Conn- 
tier gaar op i mange Tusindet. To 
Mand have her mistet Livet. 

Illinois. 
Sporgvognskongen Werkes i Chicago 

hat folgt sin Pakt i Sporvognskompm 
Ynieme i Chicago. Da han,faa, at han 
Yilke leengere kunde faa Legislatuken og 
Byraadet til at danfe efter sin Pibe, 
blev han for-meinet, og nu ryster han 
Stsvet af sine Fsdder og for-ladet Chi- 
cago. Og det er ikke til Skade for 
Byen. 

A. Mortenleu E Co« stote Som- 
mer-Ekskarslon afgaar fra Chicago 
Mandag d. s. Juni under personlig Le- 
delfe med Eksttatog direkte til New 

York. 

XIV Enhver Fejl i Adresse ellei 

Kvlttering paa Bladet bedes venligst 
meddelt es lata-est mullqt. 

Georgia. 
Winnie Ronch, en Mulatkoinde, og 

hendes Mund ere anklagede for at have 
brændt deres site Born nasten til døbe 
ved at ville dem ind i Popir, blødt med 

Petroleum, og satte Jld til. Politiet 
hat tagct Fokholdsregler for at afværge 
en Lynchmng. 

Coloradsh 
April-Udbyttet as gulvfskende Kvakts 

fra Ctipple Creek Districtet, Colospadm 
var 50,000 Tons til en Bindi at 

81,5113,»00. As de udminerede 5,»(iuu 
Tons vehandledes der ved Smelterne 

tl,o«» Tons, fom gav en Gennem- 
snitsoækbi af 880 pr. Ton. Efter dette 

Fokhold vil Viert-im af Ctipple Crekk 

llobyttet for 1899 komme til at over- 

stige Totaludbyttet for hele Staten Co- 
lorado i Aaret 1898. 

Pennsylvania. 
erdag Aften ftsdte 2 Tog samtnen 

nctr Reaving, Pa. og en masfe Men- 

nesker sont til Stadt-. 29 ere alletede 
dabe. Hoem Skylden man sogeg 
has et endnu et Spsrgsknimi. 

Nebraska. 
Admiral Schley venteg til Oknaha 

Fredag eller Lordag. Han oil blive 
der nogle Dage sont Gen. Mandel-sons- 
Gast. 

Janu- 
John Thomas-, en Regel-, vistei Son- 

dags sin Tygtighed fom Jndbrudstyv i 
isouncil Vlusfz ved at stjcele abstillige 
Ding, som Guldur og Guldbkiller im 
Sagt-tret Stewakd og Bankier Heul. 
Han naaede bog ikke langer end over 

til Onmha med Tyvekosternr. Tet- blev 

han fanget og fort tilbage af Politiet. 

Texas. 
Næftm hele Fortetnmgsftmget i 

Moody, Texas-» er bleven odelagt ned 

Jldebrand. Staden nnslaaeg til ZU- 
00«. Jldebmnden formodes poasatH 
og Byrtm Tytton er bleven atresteret 
paa Besiylbning for Forbrydelsen. En 
Brandmand bleo dmbt under Emplo- 
sionen af en Krudttønde. 

Minnesota. 
Under et Dverfald afStricerne paa 

tyve Sposvogne fertige Sondag Aften i 

Duluth kom tre Pers-mer aloorligt til- 

skade, og mange andre siges at have faaet 
Rvæstelsen J hver eneste as disse 
Vogne blev Vinduerne kauft· Use-stif- 
tetne stenede en Vogn der var futd af 
Kainder og Born om Aftenen ved 8.Tiden. 
En as Kvinderue ftk en Sten i Hovedet, 
og Kondutøren blev ogfaa alvorlig fau- 
ket. Ved 10:35 Tiden ophsrte alle 

Spotvogne ganske at goa. 
— Paa Great Northern Bauen styr- 

rede et Tog med 40 Vogne, fuldi 
lastede med Jernerts, gennem Brer 
over Nemadji Rioer mellem Saunders 

og Allem-; Bay. Lokomotivfsreren Tho- 
mas Quinn fta St. Paul blev drwbt, 
Fyrbøder Harry Miller fm Supercok 
farligt sauret, idet han ftk et Ben knust 
og dertil indvortes Stude. Dem heu- 
ligger nu paa Hospitalet i WestSuperi- 
or. Aarsagen til Ulykken var, at Bro- 

svænbet under dct tunge Tog gav efter. 
Brer er totalt sdelagt. 

Wisconsin. 
Et sieldent Bryllup fanbt Sted 

Fredag Afteni Fvnd du Lac, idet en 

gammel Negek, over 100 Aarktgammeh 
giftede sig meb en Negerinde, fom blot 

manglek site Aar i 100. De bleve 
viede iNegerkikken, der var fyldt til 

TrængseL Bkuben« som er No. 5 i 

gamle Btlly’s Ægtestabshistorie, et w- 

rig og sigek, at hun endnn i mange Aar 
tun »stelle« for den gamle Mand. 
Bin er fsbt Scave, men tsmte fsr 
Borgerkiigerh hans Distotier om Li- 
vet paa Plantagen ere moriomme, og 
han vil gerne forttelle dem. 

Farfkelligt. 
Ernst A. Huminel i St. Paul hat 

opfundet en Mastixw, ved hvis Hicelp 
Tegninger kunne fendes pr. Telegraf. 
Ekgperimenter ere blevne anstillede i 
New York, ag de havde et meget heldigt 
Udfald. 

—- Lueinda Pratt i Chicago (47. St. 
ag Kemvood Ave) fyldte d. 4. Mai sine 
tut Aar. Hatt dlev fadt 1796 iPittss 
full-, Mass. Mrs. Pratts Fader del- 
tag i zitevolutiansktigem Hendes Mand 
dade for 60 Aas siden. Hun hat tke 
Batnebarns Bern. Den ene af disse, 
Tlda Vanney, sendte paa Fsdselsdagen 
sin Oldemader et Brev, der glædede den 
gantle mere end alt andet. 

— Jndoandt«ingcn, soin paa Grund 
af de daarlige Tiber her iLandet, tog 
betydelig af, er igen ganske star. J de 
iidste Uger er der geiinemfnitlig landsat 

;2,000 Personer daglig i New York. 
Lilstrømningen af Jtalienetne er ister 
star- 

— Professor, 1)i-. nie-il. C. Christi- 
anfen er aftejsi til de Farenede Stater i 
Nordamerika for at gere sig bekendt 
med den Mande, hvorpaa der ved Uni- 
versiteterne i Baltimore ag Chicaga un- 

dervifes i ag studeres Fytik. 
— stlge «I(l»t«1ik(s Xitggtst." vil 

Klondtkeregianens Gulduddytte i Aar 
belabe sig til melletn 12 ag 15 Millia- 
ner, men andre Vlade anslaa Udbyttet 
til ZU Millionen 

— Wolgafloden er traadt over sine 
Bredder, ag mange Landsbyer ere blevne 
adelagte ved Oversvpmmelfe· 

— Med de vedbliaende russiske Stu- 
denterutalighedek staat det i Summen- 
hasng, at Redaktarerne af »Kuryet 
Watssmvsksp ag ,,K«utyer Cadzienny« 
bleve arresierede i farrige Uge. Ved 

Mittmtstid bleve de Hufe, hvori de ba, 
onningede af Gendannet-; derpaa fandt 
der en Hnsitndersagelse "Sted, hvnwed 
der kun sandte-Z nagte sacialistiske Bra- 
churer og Bogen Hitsundetsøgelsen 
varede til Kl. U am Morgenen. Re- 
daktaren Livitti, der tillige er Retgass 
scssar ag satn saadan Entbedsmand, 
blea Dagen eftek lasladt mod Kaution, 
haarimod Redaltar Naivodsti blev haldt 
tilbage i Fængslet. 26 af de mest kam- 
promiitctede Stttdentet oille blive de- 
porterede til Siberien. —- Fra St. Pe- 
tersbarg telegrafetes: »Da Studen- 
terneg Dphidfelse nylig er tiltaget fam 
Folge af Repressivfaranstaltninger, hat 
llndetvisningsfokvaltningen i Sinde at 
lukke Hajskoleme indtil Eftekaaret. 

—- Farhaldet mellemEngland agTranss 
vaalsRepubliklen er meget facendt. Ba- 
erne vente hvert Dieblik et Attgteb ag 
staa fætdige til at forsvare derea Land. 
De ere vel vcebnede an ikle lidt begei- 
ftkede. 

21,000 ,,Udlændinge« i Transvaal 
have sendt et Bønskrift til England am 

at farbedre der-es Stilling. De ville 
have Stemmeret efter et kartere Ophold 
i Republikken end syv Aar; ag de ville, 
at Prisen paa Dynamit stal nedsættes. 

«J Grubekne bruges siare Masfer af 
Dynamit, og Prassident Ktiigcr benytter 
Lejligheden til at skaffe Staten Jud- 
tcegt ved at gøre Dynamithandelen til 
et Manopal ag overdiage den til et 
Kompagni, sam betaler Staten state 
Sammet for at faa den. Kolanialmi- 
nister Chamberlain hat sendt Ktiiger it 
statpt Brev ag farehaldt hont, at Eng- 
land har Overhøjhed over Trangvaalz 
verfor maa han lysire, naat den engelste 
Regt-klug farlanger, at Dynamit ital 
steiget Grubefalkene til en rimelig Pris. 

AmerlcsnsLiniene 11,000 Tons 
flydende Palada- ag Ekgpreadamper 
»St. Paul-« er bestemt til at averspre 
A. Mortensen et- Ca.’s state Sammet- 
Ekskursiam Hast at reife med den, am 
du all være hjemme til Midfatnmen 
dagen. 

Las vakt Tilbud, iam sindes paa« 
Side 7. 


