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disk-Ausg. 

Jca Kongtcsicu. 
Dei er present-M wende Ting, fom 

hat optaget Sindene i den forlsbne Uge. 
Den ene Sag er Bestyldningerne mod 
Smkctnmetfekketcee G age; den enden 

Philippinekspsrgömaalet. 
Allerede stbste Tiksdag forelagdes Sa- 

gen sngaaende Gageg Fothold til New 

York National Cin Bank. 
Mk. R i cha r Mo n (Tenn.) angreb 

Gage paa dette Punkt og ioklangte, at 

der stulde ivcetkstettes en Undetspgelse. 
Von undkede sig over, at Sekten-ten 
ikke allerede havde anmodet om at maatte 

give zottiges-IF 
Mk. Sulger (N. ZU mente, at 

hele Falter var hsilig interesieret i at 

faa Sand-heben opklaret. Selv kamt- 

tekifekede han Sekketcerens Fokhold fom 

infamt og Kandel-Ist 
Mr. Hopkins (Jll.) forfvatede 

Setretæken og mente, at hele denne 

Fothandling var utidig; hvad Net haode 
man til at tillctgge Seh-treten falske og 
bebtagetiske »Motive« Der var ingen 
Basis for ditzse Besiyldningen 

Hopkins blev ufbmvt af Richatdsons 
Spørggmaah hvotior fotbleo de Ast-o» 
nun ubetalte«- og da ogsaa Mk. Hill 
(Conn.) iotsoarede Sekten-ren, sit hon 

sinnt-ne SpitgsmaaL Rrchatdson nume, 
at ingen af Forsparerne hat-de kunnet 

befvake hans SpstgsmaaL stsnt de fik 
Bifald im tepublikanst Side. 

Andre betegnede denne hele Sag sont 
en blot polian Jntkige. 

Summe Tag afgao Sekketæt Gage 
et Svari Senatet angaqende det em- 

handlede For-hold- 
Om Philippinetspstgsmaalet udtalte 

Mk. T i l lmann (S. C.) sigiSenatet. 
hatt heiivisie til Mk. Beoetidges 
Tale, hvoisi deiine hat-de ettlcetet, at 

den amerikanste Opposition imod Kri- 

gen var Giundea til dem-es Fokhaling. 
Tillmann tilbageviste med Datme den 

Belkyldning, at hatt ikke llulde vate lige 
saa loyal mod zlaget fom nagen Mond 
i Staaten For Iorigt mente han, von- 

lor Mvdpaktieta Ekllkering ons, at 

Philippinekne ilke var stictede for Selvs 

siy(e, at, hvis bisse Philippiueke, sont 
i et helt Aar hat-de luniiet modstaa 
60,000 Maiid amerikanfke Rappe-, 
hvacledes tutde man da i sitt Tid give 
Kontrallen over Sydstaterne i Negrems 
Handa, ster disfe ooen iKsbet ikke 
blat skulde styre sig seit-, men endog styte 
de hvide. Hatt prateftecede mod »in-me 
vanhellige Ktigs« Fortsattellr. 

Neste Tag tog Mk. B ac o n (Ala.) 
fat paa stimme Sag. Amerika siyldte 
Philippiaerne det famme iam Ruba, og 
han argumentekede derive for den Refo- ! 
tunc-« at ver stcaeeves hine Rettung-I 
heb og Frihed, sont bet eneste Mit-hell til at laa Ende paa Krisen. Jlslge 
Sageus Natur gives der endmi impettas 
liftist Nepublikz thi da maatte Mepublis 
sanismeas Aanv ds. Hatt kunbe ikke 

anste, at Americas frie Statets Nepus 
blik fokoanvledes til en Jmpetialrege- 
sing med Vasallet og Lyblande. Og 
hvad angik, at Amerika stulde beholbe 
Philippiaerne iom »nglen til Østasteets 
handel«, da var ja »den aabne Dies« 
Politik i Kan bleven antagen af Euro- 

pas Stoimagtet, laa alle, ogsaa Ame- 

rika, hat-de lige Rettlghevet det. 
Mk· T eller mente, at Amerika 

tut-de give Philippiuekne et faadant 
Selvstyte, hoattil de kuade viere stilkede, 
men Pacifikation af Øeme maatte gaa 

fund heilen 1 
Il den-te Fothandling var bog den 

date Frevelighed imod den, der isktei 
mefle Dag. 

Da betenbte det arienlig las l Anleh- 

uiugal Mk. Pettigrews Tale og 

Ingtebene paa dem. 
Mk. Pettigtew (S. D.) silbe 

itemlts have et as Emilio Agulaaldo 

angaaenve Opftanben sarsattet Strist 
trnlt sam assenligt Dakument. 

Heritnad protesterebe Mr. Lobge, 
sardi — sagde han — bet amtalte Da- 
kument inbehalber et Antal falsle Paa- 
sianbe, naanlig nagle, der angaar Agui- 
naldas Farhald til Admiral D ewe y- 
Labge aplceste til Bevis et Brea fra 
Dewey sela, haari denne erklcrer, at 

Aguinaldas Paastanbe er salske; »Jeg 
hat aldeig direkte eller indirecte loaet 

Philippinaerne llashangigbed. Jeg 
har ingen Sinbe behanblet Aguinalda 
sam en allieret, —- han bar aldtig heu- 
tydet til Qrdet »Uashkengighed« i nagen 
Samtale med mig eller mine Osficerer. 
Erllceringen am, at jeg madtag ham 
nieb milltcek Æresbeaisning eller at jeg 
saluterede bei saalalbte PhilippinasFlag, 
er absolut sale« — striaer Admiral 

Deinen. 
Jmab benne klare lldtalelse sastholdt 

Pettigrew, at Admiral Deinen havde 
anerlendt Philippinaskllepublillem 

Da kam Senatet i Haknisl. 
Mr. Hnwle. ((5ann.) ubbrad: 

»Tet er Fanaderik Det er at yde 
Hjcelp til en as de Forenede Statera 

Fjender —- ag det hat Pettigmv gjokt 
nu i tiraanedcais.« 

Denne mente imidlertid, at man lun 
aar bange far at gare Verdeu belendt 
med Dakumentetä Ordlyd. »Ach-id- 
ninger sar Fanckderi ail ikke asslrcrlte 
as sra at asslare de Kendsgerninger, 
sarn lammer til var Kundslab.« 

Flere Talere havde Ort-et —- ag det 
blea naanlig sremhaaet, at, stad Spargss 
maalet mellem Aguinaldas Ord ag 
Teraeyg Ord, da lunde Amerika lun 

acelge den sidsies, Orb sra en Mand, 
sann bar tmnpet sar Fett-relativen 

Qgsaa Oka as General Lawtan 
blea beagt inb i Diskussionen. 

Mr. Semell (")l. J.) bemarlede, 
at han aprindelig var imad Erhaeraels 
sen as Philippinerne, men, saasnart 
Parisertraltaten var ratiftceret, haade 
han apgivet sin private Mening. Han 
erkleerede, at under disse Durste-umg- 
heder, Flaget blev angrebet, maatte han 
betragte Petttgrew sont en Formel-eh ag 
hana Opfatscl sont latterlig. Qgsaa 
han haade hart Gen· Lan-can erklan, at 

Aar-sagen til Krigens Fansattelsemaatte 
sages i Mand saur Pettigrems Mad- 

stand mad Fredstraktatem 
Pettigrew kunbe selasalgelig ille lade 

dette sit-I paa fig. Han nckrcde saa 
Jstar Karlighed ttl Land ag Flog sam 
inogen af hans Angribere; just farbi 
ingen var mere nidlar sot Fadrelandeta 
Afte, knaatte han tale, sam han gjorde. 

Senere er Pettigrews Resolution 
»blean lagt paa Vorbei til nasse llge, 
ag nu har Prtesibenten fremlagt den 

indsatte Philippinekkamites Forslag an- 

gaaende Lernes Styrelseasarhald. 

Utollghever i Kentucky. 
—- 

Som meddelt i sidsle Nr. bleo den 

demokratiste Guvernørkandidat G o e b e l 
den su. Jan-, da han spadferede uden 

for Katzin-lieh pludselig samt af en 

Snigmokdeks Zugle, der kam fta et 

eller anbet Vindue i Bygningen. Trade 
sit dpdelige Saat blev Goebel edsuoten 
sont Guveknsr, og befalede Soldaternc 
at nedlægge detes Banden og drage 
hieni. 

Kentucky stod i det Inest iortvivlede 
Bitt-an Staten hat-de 2 Gunernskek, 
og begge paasiod, at de vilde hat-de hvet 
iln Net til det yherste. Vabnede Sta- 
eek drog np til Hovebstaden, Soldaterne 
stvd og vidste hverken ud eller ind, de 

siesie Olsicetek er paa Taylots (den ke- 

publikansie Gar-emer Side; han hat 
oplssl Legislatuken og givet den Ordte 
tll at msde i London, Ky» senetr. De 
tepublikanske Medlemmek adlad stkaksz 
men Demokraterne mente, lian bavde 
handlet ulovligt, hvotfok be nagteve at 

adlydr. Tayloe afipcmbe ltnidlertid 
Kapitollet last-un med Banden-nagt vg· 
ieellateve Opksrstilsiand l Staun, holl- 

ket han medvelte Profldent Mcmnley. 
Denne hat bog ille endnu fanden stq 
iotanlediget til at grlbe ind, mcn vll 

lade Pattierne felv kampe Klumpen up. 

Sidste Lsrdag Aften vode Goebel af 
sine Saat; wendet vatede ikke lange, 
spt Demokratetne inbsatte detes Vice- 

guvernor B e ck h a m som Guyetnør. 
Stilliugen et altsaa fremdeles meget ktis 
tist. Væbnede Stank draget omtting, 
og Stateng Mtlitia hat forskandfet sig 
raubt am Kapitoliet. Der holdtes Wid- 
lettid Vuabenitilstand til efter Goebels 

Begrcvelie, og man mean, at om ikfe no- 

get farligt indtræffer og form-tret Stil- 
lingen igen, et den vertsie Stotm iokbi 
tm. Detmed et bog itte sagt, at noget 
af Pattietne hat begyndt at tabe Mo- 
det. Det endclige Udfuld staat fremde- 
les paa Daglisten sont et ptott Spsrgs- 
maul. 

stlge senkte Meddelelfer hat Taler 
givet Militfen Okdte til at oplsse fig- 
og taget Befalingen om, at Legislatus 
tey stulde flytteö til London, tilbage, 
saa der et Udsigt til, at Optstet mutig- 
vig hekmev vil lægge fig. 

——-. Hsk -—-——-- 

Sorgcnve Kviuder met-es 

Toget, der btagte Ligene af General 
L awton, Mojor Logan og Majot 
Armftkong. kam i Mandags til 

North Westetn Station i Chicags. 
Ocellem de ventende var Mts. Vgan 
Allojot Logans Moder-. Hua var ved 

Togets Ankomst en af de fsksie, der 

fteg op i Sovevognen, hvor Mis. Lan-.- 
ton opholdl sig. Da de to fskgende 
Koinbtt msdte§, stod de sprst et Dieblik 
gansse tavfe og saa paa hinandenz det- 

paa udthd MU- Logam »Mit elskedc 
Bat-U inin Sniette er ogsaa din; vi 

have givet det, sum vi elsiede hojest, for 
vott Land. Gud et Dommeten, og fotl hast maa vi bsje os og sige:,, Diu Vile 
stel« Mts. Latvtoa var ude af Stand 
til at tale. Hun var helt gennemtystet 
as sin Smertc, og da dc to Avindet 

gradende omfavnebe hinanden, segnet-e 
de begge bevidstløse om og maatte brin- 

ges til No of andre tilsitdevætende· 
W ! 

Stor Jldebranvi St· Lunis-. 

Cn frygtelig Jldedrand hjemspgtq 
i Sondags St. Loms oglagve413h»-k-" 
af Byens Fotretntngskoarter i Aste. ; 

Jlden bredte sig nemlig fra Is——0; Str» ! 
im Frantlin Ave --— Morgen Et. Ut! 
Pak BrandmændmistedeLivet, og mange 
bleo haardt toceftebc Nogle af Byensj 
stsrstc Fotretningghnfe, saasom Pennn 
G Gentles og Shafer B1"o«s, gik op H 
sttog og Zlatntnet,1abet anslaaes til ca. 

st,50s),0(,)0, Flammeme havde en sau- 
dan Magt, at de slikkebe hclt over paa 
den modiatte Sude as Gaben og an- 

tcrndte Bygninger der. Da het var om 

Ssndagen, var Butitkerne je tomme, 
og Jtven fik for stack Magt, for den 

opdagedeö. Cn privat Vogter er ble- 
ven artesteret sosn migtasntt for at vcde 

noget otn Jldenö Optomst. Dette cr 

alt, hvud man endnu ved om, hookledes I 

Jlden ek opkvmmem 
———«-O-.-—— 

Jnubruvötyve samme. 

Politiet i Ovinth Jll» dræbte for- 
leden :- bekygtede Jndbrudstyve og saas 
tebr.en tkedir. Oele Tragedien med- 

fsrtc en hastig Forsplgetfe i et Hotel, 
hoor Nevoloekne knaldede op og ned nd 

Tkapperne, og Gasterne blev thj Grad 
iorfardebe. Tyvene menes at være 

be samme, som htdtil i fokskelltge Byeki 
Jllinotg hat fertig breoet den For-ret- 
ning at sprange Pengestabeog tilegne 

Ists deres Jndhold. Den S. Jan. blev 

saacedes et Pengeftab sprengt i en Spa- l 
kelaiie i Adams Co» og 020,000 blev 

stiulnr. Nu i Lørdags kom 3 Meenb 
til Moeckees hotel i L";vincy og tegiitm 
rede fis in Kansas City. Dotetejeren 
opdagede tmtdlertid, at bet var samtne 
Dnandskrift, fotn s Meend hat-de registre- 
tet den s. Jan» es bvem hnn bqg eftek 
antvg for ucttige Von gjvrde Politiet 
opmatksom hekpaa, og da en as dem 

gik nd, bles han folgt at en Opdagels 
fesbetjent. Da denne aniaa den frem- 

»- 

mede for mistcenkelig, vifte han ham sin 
Stjeme og bad ham folge siq til Statt-)- 
nen. J Siedet for gteb han sin Revol- 
ver og sigtede paa Betjenten, der dag 
var hurtig not til at faa sin Revolver 
fat og fytede 4 Skud paa den fremmede, 
der sank dsd til Jorden. 

Tette stete Kl. 12 om Natten, og 
imidiektid hande andre Betjente under- 
spgt de teifendes Bagage og fundet, at 
den indeholdt Vætktsj og ngler for 
Jndbkud, samt Dynamit vg Nino- 
Glycerm for Spteengning. 

Da de andre to kam tilbage Kl. 2 am 

Ratten, apdagede de, hvotledes Stillim 
gen vat, og at Hotellet var deleIret af 
Palitibetiente. De lob ind og sit Re- 
voiveme ladede, og saa begyndte Kam- 
pen, der endte med, at den ene blev 
drabt, den anden saatet og fanget. 

Te var alle velkladte, havde Penge 
not, Diamanter og Ringe ofv. Den 
endnn levende neegier at sige, hvem han 
er; men det antages sikkert at være den 
fstncrvnte Navekbande fra Chicago. 

Philippinetne. 

Fra Manila meddeles, at Brigadeges 
nerai Kobbes Ekspedition gennein 
Lernc Lamm Leyte og Samt-e hat ind- 

taget og besat 9 Smaabyer med 43. og 
47. .Iceg. Tette hat giokt, at 180,000 
Ball-er Hanip er Dom-F paa Markedet. 

5,s)()« Jnsurgentetz viebnede med Nis- 
ler, og over 5,000 væbnede med Trie- 
fvmo, Buer og Pile, mødtede under 
heie iikspeditianenz 75 dtæbtes, deri- 
blandt U, iam havde Nifier. Vore 
Falk mistede I Mund og havde 9 san- 
rede. 

Amerikaneme tog 8i1,000 i Guid og 
en Kanon et Sied; Fiendekne flygtede 
som sædvanlig til Biergene, naar de itke 
tunde klare sig lkengere. 

Befolkningen ude paa de mindre Der 
viste sig meget fjendtlig findet, paar-ir- 
ket ai Hpvdingerne, knen man mener, at 

Iaa snart de see Amerikanernes Magi, 
samt forsiaar, at de ikke nil endet end at 

befreite Vyerne med Garnison for at 

fremhjcelpe Handelen, san vil de blive 
inere stikkelige. 

———-—-.O—.——— 

Cnba. 

De For. Staters Soldatch Ophold 
paa (5ubc1, sont jo nu snart stulde over- 

flpdiggstes, fynes ingen tldsigt at have 
til noget faadant, idet der nylig er 

sent-l LWJIW dem-ed for Opsprrlfe as 
ny solide Bamkker til Soldateme i Stc 
dct for Telle, som htdtil hat« veret 

brugt paa visse Siedet Bygningerne 
fkal være l. Klug-fes og bcerer ikke noget 
midlcrtidigt Pmeg. Bekosiningen stal 
betaces ud af Lens Statteindkomster. 

Stats-Nyqedet. 
Michigan. 

En Vlyant til 5 Cis-. hat iSouth 
Hier foraatsaget en Retsfag mellem et 

Var elleks gode Verm-tu Blyanten et 

en kær (7kindring, og Eferen vilde ikkc 

miste den. Hast loante en Ven den, og 
denne leverede den ikke tilbage. To 

han itke gjorde det tkods gentogse Ov- 
fordringer, bkagte Eieren Sagen for 
Rette-h Vennen gav den tilbage, men 

nu ist-r de Sag am, hvem der stal be- 
tale Saggomkosiningetne. 

Wisconsin 
Fokleden blcv et of Kalbervinbuetne 

i Posthuset i Racine bkeekket i Stykker, 
medens nogle Tyve gis ind t Postmeste- 
kens private Kontor, sprangte Benge- 
stabet vg gjorde sig til gode med nagen 
Liksr og nogle sine Cigakek, de sandt. 
Penge derimod var der desværke jagen af. 
De havde ogiaa forssgt at bore Duli 
Postvæfenets Pengestab, der nok inde- 
holdt ca. 820,000; men dem sik de ikke 

ist paa, da he rimeligvis er blevne for- 
styrtede under Arbeit-et 
-J chine anholdt Politiet forte- 

deu Nat en omdripenbe Person, der 

ganste naivt fortalte, at han var nsbt 
til at »tejse« om Natten og holde sig 
stjult om Dagen, da hatt var bange for 

Lcct btive Irresteret for Heftetyveri. J 

WNetten fortlarede han, at hans Nat-nl 
xvarRoyMillquz ogathanvarSøn 
laf en velhavende Former iPlymouthJ 
»Ja-can Co. Forscrigt tacte hatt saa 
forstyrket, at Dommeren mente, han» 
maatte have en Strue los, og han blev 
der-for fort tilbage til Arresten for at 

«give Politiet Lejlighed til at korrespon- 
dere med hans Feder. Sau i Lordng 

com der Svar fka »den Gamle«, der 
tnok saa fmk badPolitichefen om at sende 
Litnægten enten ti! Tugthuset, Reform- 
Hkolen eller Galehospitalet, ham var det 

Iligegyldigh naar bate hatt mastte vcere 

; fri for hatt-. Et endet Brev fra Byens 
! Marshall fortlatede, at Dkengens Mo- 
Jder var paa en Sindsfygeanstalt, og at 

UFaderen var and intod hom, hoorfor 
han itke var at formaa til at blioe 
hjemmr. Der vil blive gjort Sktibt 

! til at faa ham unt-ragt i Statuts Jdiot: 

iAnstaXt i Green Bay· 

Missouri 
« 

tkhakles A. C ollins, Sen of 
W. H. (5.ollin, og Mifs Marie G ra- 

vcs, Dotter af en tig Enke i Many 
ville, stulde have vceket ægtcviede forte- 
den Aften. Mange Jnvitationer var 

udfendtc, og alle Forbetedelfer tQtden, 
da bet pludselig opdagedes, at Brud- 
gommen var forsvunden og havde eftet- 
ladt et Vrev til sitt stuffede Brut-; deri 
bevidnede han sin siedfe varme Kætltghed 
til heade, men tilspjede, at han ansaa 
det for bebst, at de itke giftede sig med 

hinanden. 

Washington, D. C. 
Motiv-time Tilfcelde indimsser stun- 

domi det hvide Has, fordi der siadig 
kommer Onstet om at faa et eller ander, 
der hak vætei i nær Ver-fing med »de 
store«. Saocedes kom der mindsi et 

Haut-rede Breve, hvoti Onstebenei of 
Taksigelseskalkunen begækebes, og halvt 
faa mange til snskede at san det hpjce 
Trommel-ein Jngen begcerede det ven- 

sire, og ingen — mærkelig not — be- 

gærebe Lnsieben fka Julekalkunen. 
— MrS. D ewey hat nu givei Aar- 

fog til en ny iocial Forstyrreife i Wash- 
ington, idet hun hat med Posten tile- 
gesenbi de Hundreder sine Jnvitaiions- 
kort, der er hende overbragt, og Miso- 
get dem med cn Undskyldning for haar- 

ligt Helbred eller lgn. For hat det 
oæret Skik i Washington at kpre omkring 
og scnde en sin Tjener inb med Icortetz 
MXLL Tcwey vover for forske Gang at 

fende dem med Posten- 

Illinois. 
Ei freekt Jndbrud fandt i sidsie llge 

Sieb i Dr. P. Fahtney ä- Sons 
Co’ö. Kontor, 112 Hoyne Ave. Tte 
Bandittek ineg sig ned i Kælderen, hoor 
site Mcend var i Færd med at repatere 
Mastinerne, og eftet at have bagbundet 
disie ved Hjalp as Teiegraftraad og sat 
en Mund med Revoivere til at bevogte 
dem, begav de to andre Ravere sig op i 

Kontoret, sprangte Pengestabet og tog 
et beiydeligi Pengebeloly efter Sigende 
ca· 81000. Da Firinaets standinavtske 
Besiyter, Carl A. Lotsen, ankom om 

Morgenen, fandt han Kontoret Idelagi, 
og i Kæideten Sau de bagbundne Miend 

paa det vaade og kolde Cementgulemen 
as Tyvene var der ikke Spor. Sagen 
blev fimks anmeldt til Poliiiei. 

——Et nokfaa makkeiigt Opikin fandt 
Sieb i»Doivies Zion« iChicago for- 
leden Ssndug. »Doksoren« meddelte 

»sine Tilhsreke, at han nu vilde fortcelle 
dem Enkelthedekne om sin Plan med den 
paaiænkte »Zions Stad« nær Wankegan 
Jll» inen opicste first fslgende Skkifts 
sied: »Stig ov paa ethsji Vierg, du 

Zions Glædedbudstab, oplsft bin Rost 
med Kraft« ...... Pcudielig misiede hqn 
sin Stemme; han knclede i Bin, anb- 
nebe sin Mund og ansicengie sig for at 

tate, men knnde blot faa frem en hviiki 
ende Lyb. Tit sidst gis-the han Tegn til 
en ai sine Diakoner at fortsette used 

H 

Bannen. Der blev en hec Bestyrtelfe i 
Forsamlingen, som havde fyldt Tab-t- 
naklet. En af de tilstedeværenve bewar- 
kede, efter at Modet var havetz »Da 
Mr. Moody’g Stemme foigtede ham ef- 
ter hans nidkæte Evangelist-Arbeits- 
nogle Man-jeder siden, stod Dowie her 
paa den samme Talerstol og sagt-e- 
,,Den Almægtige hat lukket Mr. Moo- 
dy’g Mund som direkte Svar paa min 
Bom« »Jeg andres paa, hvorlebes 
han vil bottfotklare sin egen Hjemfss 
gelie.« Lad ham fortlare det, som hatt 
vil, men Gud lader sig ikke spukt-.- 

zDowie stal endnu ikke viere i Stand til 
L at predike, meddeles der en Uge senkt-. 

— Alexander Beaubien, det 
sprste hvide Born, fom blev fod« i Chi- 
cago, højkideligholdt forrige Søndag sin 
TSDe Fadselsdog i sit Hiern, M Whippe 
St.; Beoubien hat set Chicago vokse 

i op fra en Landsby paa 300 Jnddyggete. 
Da han var Dreng, kunde han staa paa 
T gct af sin Judex-J Tømmethytte og se 
hvert eneste Hus i Byen. Hans Feder 
kom hettil i 1804 som Agent i Besten 
for John Jacob Astor og bidrog 
iikke ringe Grad til Sammenhobning 
as Astor Familiens Millionen Der, 
hvor nu Born-d of Trade Bygningen 
staat, fældte Beaubieu sotn ung Dteng 
engang en Sortbjorm Dette var der 
sidpte Vilbdyr, som blev fkudt i Chicago. 
Beaubien cr endnu rast og rørig; han 

»er Medlem af Chicago Politistyrke og 
got Tjeneste ved Hart-ihn St. Statis- 

!nen. Han var forste Gang Mehlem af 
Politieti 1802 og hat været det hele 

lTIdcn siden IRRL. 

De tusinde Ting. 
Man ek for Tiden iFærd nnd at 

rcjse et Monument i Washington for af- 
dode E be n B r e w e r, den sprste U. S. 
Postmester i Cuba. Hatt dode paa sin 
Post af den gule Fcber. ·Det er Post- 
mestre her iLandet, der vil sætte ham 
dette Minde. 

Kaptajn Richard Wota- 
wr igth, sont kommandercde »Glou- 
cester« under Slaget ved Santiago, ble- 
forleven en prasgtig og kostbar Sabel 
ooekrakt. 

Miss Jda Patterson er en af 
Verdens beratnteste Iwane-listed Hun 
hat i flete Aar haft Anfættelse ved 
»New York Journal« og strevet nogle 
af dette Bladg opsigtsvoekkende Artikler. 
Stank hendes Artitler lceses og kapit- 
res over alt inden for den engelsktalende 
Bei-dem faa er det dog vist tun fan, 
der aner, at disfe Artikler er skrevne af 
en lille, stille og besteden Pige. Hen- 
des erbejdsgiver ved nnidlertid,hvad hun 
duer til; han statter hendes Arbejde, saa 
at hun erholder en fyrstelig Lan 

ToS onnesonner af den bekendte 

kinesiske Statsmand Li H u n g C ha n g 
ankam i forrige Uge til San Francisco 
fka Kina samtnen med Dr. W alte r 

Lambuth, fom for var Missionæk i 
Soo Choru, men nu er Sekretæe for 
Metodistkirkens Missionsfelstab i Sy- 
den. Hang Hjem er i Nashville, og de 

unge Mænd vil studere ved »Vandekbilt 
Universitet«. De er vel uddannede Ki- 

nesere, men hat kun stuberet engelst to 
Aar. 

D avid C. Rai-inson, den ina- 
kaldte ,,Bjørnesporer«, er vød i Mer- 

tnuan, Nebr. Han var kendt næsten 
overalt ude i Block Hills, hvor han ien 

langete Aarrække hat fungeret sotn Em- 
bedsmand i de For. Staters Tjeneste og 
kæmpet mod Judianerne. 

Philippinerne bliver kostbare. 
Vi betalte 820 0()(),000 for dem, og 
Reigen hat kostet enotnte Summa-. Men 
det er fotholdöoiö det mindste. stlg e 

Rapport fra General Otis et vort Tab 
siden August 1898: 

Dræbte. .-s7s 
Dsoe af Saar og Ulykkegttlfalve 218 
Dsde af Sygdomme ... .805 

TSTÜ 
Saat-ehe ......... ...... 1919 

Tilfammen Gle 
Her-til maa lcgses 5 ,000 i Dofpltas 

lerne, sont taten et midlertidiq eller for 
besinnt-is gjokt utjenstdygtiqn 


