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Fta Kongresfcn. 
Neptusentant De Pries, Califok- 

nia, hat indbmgt Forstag om at be- 

myndige Jndentigsministeken til at ksbe 
»qumoth Tm Grosc« os »Soutlz 
Pakt Grooe of Big TteeM iCalaveras 

County, Cal. De ejes nu af private 
Pers-mer, men vilde egne sig fortkinlig 
til Nationalpatker. J en Grase er W 

Tretet san store, at de better 50 Acke- 
Land. 

s- O 
s 

Et Fokslag i Kongkesien om at faa 
en pragtfuld Bue bygget paa de berpmte 
Stagmenkek ved Chattanooga, hat vqkt 

wegen Opmcetkjomhed og leslutning. 
Denne stulde dankte Futdfskelfen af de 

smukke Kunstwerkes-, der olletede et op- 
sskte kundt omkking Chattanoogo. 

s- s- 
I 

Det set ud til, at Agetbcugsdepaktei 
mentet i Washington tranger til en be- 

tydelig Udsibelie taden set lange. Fore- 
spsrgslen eftek Sadekom detim bli- 
oer Metkere og ftctketr. Forleden strev 
en Laut-wand sta Colokado, om hqn 
rkke kunde ksbe sit Scdetokn of Departe- 
tnentet, da han has-de iundet od, at det 
var langt bedre, end noget af, hvud han 
Hi gut-et Steht sto. Tiet er mnljgt, at 

et Fokstag om Departementets UdvideLfe 
vil bltpe biegt ind i Kongkessetk 

-.--— ...- 0 -—---«-——- 

Demut-»eines National- 
konvention 

stal ashocdes i Kansas ifity den-i. Juli. 
Dem besiuliedeg i Toisdags as den 

demakratiske Natisnaikomite, der holt-i 
Mode paa et Hasel iWashingtam Se- 
nawr J on e s sra Arkansas iedede MI- 
dei, ver var tepmsenketet sta hoer enesie 
Skat vg Teniioiium. Lampen siod 
mellem Milcvaukee og Kansas City; 
men den sidsie sesrede, og »i. Juli be- 

siemieg som den most passende Dag. 
-————«—-·O-««- --— 

Ei Ton gaar gennem Brom- 

Ei Jetnbanetog i Indiana sank i 

erbagg gennea en Bka over Web-ish- 
sloden, hporved en Fykbsdet og en 

Bkemser com stemt til Skade. Dei var 

ei Fragiipg, der bestod as 49 Vogne, 
hvokas Zu gik ned i Stummen De 
vake lassede med Damals-, Tsmmer og 
Hinde, og Stadeu vii osekstige Moo- 
000. 

Lokamaiiossieken sank med sit Loko- 
motiv, men slap op gennem en Damm-en- 
iil bg biev —- haatdt saarei —- addit- 

Togei gik tned en Jan as 30 Mit i Ti- 
men sok at naa tii Sporskistet ssk ei 

Pagsagettvg, sgm tierische-, kom. Kon- 
dukisren pleiede elleks at msde Passa- 
gettoget veii for Brom, men havde den 

Dag besluitet at tote over Btoen og 
msde der paa Østsidem Dem spatede 
sanbsynligvis mange Menneskets Liv; 
ihi hvie Passagmoget var gaaet gen- 
nem Broen med alle Passagermm viide 

siktett mange oace bleone dkabir. 

Jstlge senere Mebdeieise ei- 2 as de 
veb Uiykken sagtede Jetnbanesunktio- 
narek seaere asgaaeve ved Dsden. 

—-·0-—— 

Ekcptosivm 

Nogie Arbeitsste, ver atbeibede paa 
Union Pacisic Bauen ude vefl soc Ehep- 
enne, Wyo. og var i Find med at 

springe nogle Klippey sotstqce satleden 
Dag at opt- nagen stossen Dynamit 
oed Dsclp as oakmt Band. Dem ke- 

sulterede imidietiid ien srygielig Ets- 
piption, hvokved 2 scheidet-e fiel-litte- 
lig dksbm og 3 andre saaredes nimm-— 

lig sinni. 

M’Cotmick bod. 

Leander J. M cCormick. Med-! 
iem ei bet bekendte Firma, sont fabri- J 
ketek Opftmasiiner, dtve fertige STin 
dag ei Sanges-eventule 82 Aar gern-' 
mel. Hatt hat ogiaa ginndet ObfeisY 
nntotiet ved Virginia Universitet. 

McCoktnick var en gammel Hat-ers 
mund, hovedtig, men ikke bange for at 

stænke state Sammet tic Beim-unliebs- 
nnstalier. De sidsie Author han levet 
et Ineget tilbagettuiket Lin i sit Hjein i 

Chicaqm 
J sit Testamente bar han, da han- 

Hnsttu ek bot-, belt sin Formue, der be- 
isbee sig til ea. His, 000 ,()00, mellein 
sine Z Born og bekes Bern. 

Sorg t Canaves. 

Canave« sont fo—r .s Manneber siden 
fendte enDel ai fineSInner tilAfkikafor 
at Lampe for Moderlnndei, hat nu mod- 

tagct den heisi ubehagelige Efterretning, I 
at 19 af de ndfendte et« dkabte og 61 i 
sein-ede. Listen over de enkelte et nu’ 

offentiiggioet, og der er Sorg i mongt 
et Hieni. Der er vifi ikke wegen Med- 

Melse tilbage i Canada for Mel-erlan- 
deti den blodige Reig, detg rovlyftne 
Politik hei- har fett det inv i 

Mexieanerne og Yaquis Jn- 
dianerne. 

Frei Votum, Merico, iiieddeles, at be F 
ist-erste Troppek under General T o k- 

’ 

f « s hat itelsi Guayknas im Yoqni-Ja- 
dianetne, nien knn efter den heitigste 
Kennp og Tal-et ai 200 Mand. Jndis 
cnetne var ans-m of nogle Eventyreee, 
Mineatbejdeke og (,’i.)w1)uy.ss;Desnden 
havde de faaet iat paa en Maxim- 
kanon. De merikanste Tropper (70() 
Meint-) blev af Gen. Ton-es delti2 

Dele, hooraf den ene gik op i Stopene 

for at deine anianekne bott, inen biete 

msdt of en saa voldsom Jid, at den 
mootte flygte i vild Uotden ined 100 

Monds Tab. Derncksi feilede en Kn- 
nonbaad op ad en dekvarende iFlod og 
fendte Kuglek ud i alle Nettiinger; men 

Jndianerne, sont laa skjuite i Busiadiet, 
syntes ikke at bkyde sig ttoit dervmz de 

ovetsiwede Dakket med Kugler, faa 
Banden maatte vende tilbage nied 10 

Soldatek og en ijinant direkt« Ende- 

lig, eiter et sinnt- og Flonkeangteb, 
maatte Jndianerne trakke Iig tilbage, 
og Jszdsde bteo fundne i Busiadset; 
mea da hin-de Mexicaneine ogiaa inistet 
225 Mand. 

En stoe Hei-hing ded. 

Wafhak ie, den oversie Hsvdmg 
for de sstlige Shvihonessndmnem dode 
Jokleven Ailen I sin Hytle paa Wim- 
lcivisr lctsmsrmtiotL Han hat i 50 

Ast vom Stamme-IS Overhøvding og 
en of Jndianetnes hemmt-sie Mand. 
En Sjaldenhed ved denne Hovding var 

ves, se han qltid sogte be hoiveg Ven- 

skab, og derive er hans Stamme vift nu 

den mest eioillferede blandt Jndianemeg 
Stummen Don hat ofte med sine Kn- 

gere hjulpet de how-, naar vilde og blods 

toeskige Indiana-e engres dem. Sonne 

Tegn paa sin Astelie for ham fokcekede 
General Grant engang Wafhakia en 

kostbar Saddel meb tilhjrenbe Tsmtne 
og Bär-ich hvilken Hin-singen modtog 
uden at male et Ord. »He-erfor- sigec 
du ikke Tat-« ipurgte Tollen hom. 
Sporet hetpaa vor: »Gu- en Fransb 
mand noget, og han vil file bei i sit 
Vened, og hans Zunge vil tat-; men be- 
ois en Indiana Venskub, og han Mee- 
det i sit Dierkez men Hier-ei hat ingen 
Tungr. 

For ca. 3 Aar siden blev Wafhakia 
rsbt, og stden den Tid hat han ventet 

paa Tibein Komme, da han var meget 
svag. Dem blev 93 Aar gl. 

Den enesie Bin, han items-M ved 

sin Deb, vat, at hqn maam faa en 

krisieliq Begtuoelse ligefoen den holde 
Mand. Dem sit han; og nu antages 
det, at hanc Ssn Dick, der et 35 Aar 

gl. ·vil ovettage Faderens Stilling iom 
I Stammens Ooethtvving. 

En trofait Kompe. 

I Emilio C assi, en as de betendte 

stiougb liiclursk der kernipeve i Culm, 
) blev for-leben Dag befiiet fro Fangflet, 
Ehvottil hakt stdst i Makts vak dpmt til 
; at tilbkinge 3 Aar for at have dmbt en 

;cubanst Ossicer. 
i Cassi var den Gang sztnant i Po- 
Ilitistyrkety og Slydningen, hoc-rundes 
I den enden vor bleven dreht, opstvd l et 

zhotel fom Folge af Uenighed ungaaende 
’Uddetingen of de 8:z,000,c00 tit cu- 

jbaaste Bekennen Cossi var fsvt i 

thalien men amerikansk Bergkr, og Cu- 
banerne var san rasendez at de truede 
med Lynchning 

En tig cubansi Pige, Mifg Caftillo, 
var bleven forelstet i Cassi og ægtede 
ham i zængslet 1 Manned efter, at hatt 
var kommen derind. Siden hat hua 
med utmttelig Jver spgt at faa sin 
Mund fri. Hun henvendte stg fskst til 
Gen. G ome z, der afflog hendes Be- 
gæring, fordi Cagsi var en Amt-ihnen 
Senere hat- hun været hoss General-GU- 
vetnor Wie o d,Guoei-nor R o v s c v e l t, 
Piasident M c K in le y sg de militære 
Autoriteter her i Landeh Jntet fyntes 
at hinwe. Tilstdit blev hun neegtet 
Abgang til Fangslet. Men san oppo- 
gebe yun sidstc Sommer en Summen- 

fuargelse mellem nvgle Cubanete am at 

fpmnge et stokt Teater i Luftcn den 4. 

Juli. Dette meldte hun til Autoritei 

tekne, og s Fotbkydere bleo vittelig 
gkelme i Fækd med at lægge Dynamit 
under Bygningen nannte Aften. Nu 

hat Wood i Betragtning af Cassic 
Heltedaad for at Ioe sin Pligi som Po- 
litilsitnant og Mis. Cis-fis Fortjeneste, 
itigtott Jungen, der and fin unge EIN 
bqneklnbe er reist til Amerika for at 

undgaa Cubaneknes Hosti. 
-f- 

En halv Million sank api 
Rog. 

En hel Raekke Bygninger i Phtladeb 
phtas FortetningodeL deriblandt de 

stnste Grossekekfomminger i Modehans 
del, Kontorek, et Teater, Mobetforret- 
ningek m. m· strecke-We sig over ncesien 
2 ActeSiByem blev i erdagS for- 
vandtet til Aste og Rainer. En Tamc 

sprang ud fea ö· Etage og blev dreht. 

Flece blev stemt iaarede, dels ved at 

stytte ned im Bygninger, dels ved 

Lampen mod de gkaadige Flammen 

Stats-Nyhcdet. 
Minneiota. 

BrandassuranceMompagnietne IMM- 

nesota tabte Penge i det sidste Aar, tdet 

Tabene for forste Gang paa flere Aar 

oveksteg antcrgtekne. Af 102 Kom- 

paniet, som get Fortetntng i Staten, 
bleo der i Aarets Lob uvbetatt st,523,- 
000 meke eno deres Jndtcegteri Sta- 
tes-. De sinke Kompagnier led mest, me- 

dens de mindre- fot stsrsie Parten klarcde 

sig. 
Former Alfked Andersen fra 

Pite Creek, btev ovekkøkt og dtcebt at 
et Besteigen-im da han satte ind til 

Littte Falle-. En anden Mand, som 
var meb bam i Vognen, slap ustadt fra 
det. Den forulykkede Mund efterladet 
sig Ente og otte But-L 

Illinois-. 
C o rl M u n k, en of de Elbste hauste 

Chciagoboere, aigit ved Dsden focrige 
Tinng 77 Aar gammeL Munk hande- 
opholbt sig i Chicago i over 40 Aar, og 
dkev i sitt Ttd en Grocekyforretning; I 

de feneke sat- var han Kollektsr og 
Ugeut for et haust Blut-; han havde tun 

ttgget ttl Geng- inogle iaa Dage og 
havde ellets vieret rast og tsrig til bei 

mit-. osu sinkt-da iig Cur-, mäs— 
hvem han tot et halvt Amt Ttd siden 
made have fejret Selvbeyllnp, samt eu 

Vetter-, der et gift. 

M Enhvet Fejl I Adresse ellet 

Kvttteking paa Bladet beides ventigit 
) mebdelt os inacest ten-list 

Ner York 
En ftygtelig Ulykke fandt Sted ncee 

Gent-on Ratten mellem Lotdag og Søns 
dag, idet et Eksptestog kørte mod en 

Bagn. hookpaa 7 Personer befantt fig. 
De 5 blcv sieblikkelig drehte, og de to 

haardt sum-ede. Alle tilhørte den sam- 
me Familie, hois Navn var Smith. 
Modena og en Dotter blev slcebt paa 
Kofangercn omtrent en Mtlz de andre 
fandteg mer Ulytkesfteden Faderen og 
en voksen Sen var de enefte, der var 

Lin i, da Hjtelpen kont. 

Kongreömand Chidering fandtes 
Titgdng Morgen liggende død paa For- 
tooet uden for Grund Union Hotel i 
New Rot-L Han var i Ratte-IS Lob 
faldet nd afet Vindue i 4de Etage i Ho- 
tellct. Han hat-de reprwfenteret sit 
Kongretzdisirikt i New York tre Tanti- 
ner. Afdøde var 57 Aar ganunel. 

Mino-toten 
Frank Peterson, Sections-for- 

monb ved Post No. 18 paa Dulutb 

Jron Range Bauen, blev slemt samet i 
en fortvivlet Kamp med en vanvittig 
Mond ved Nat-n Louis Latfon, og 
ligger nu paa et Hospital iDuluth. 
ForledenAften sit Larson fat paa en 

stor Slagterkniv og iogPetersonS Dat- 
ter ind i en Krug og iagde, at der var 

farlige Folk i Nærheden. Ptgen et 17 
Aar sammel, og Frqgten hat snt henbe 
ien meget new-S Tilstand. Petetson 
kom straks til Siede, men blev over-fal- 
den af Latsom En fortvjvlet Kamp 
begyndte, hvori Petekson sit en ilde 
Median Kampen tiltkat andre, og 
tilsidst blev Lotsen ovetoældet og bundet 
til et Tra. Peter-fes er slemt ssareti 
Hauer-n- To Veputy Sheriffek beugte 
Lassen til Duluth. 

Gattin-nich 
Lesley E. Keely, den bersmte 

Opsindet as et Midbel til Heibredelse 
sur Drankeke ved Hian as Jndspkøjb 
ning, er nu død i sit Hiem i Los Ange- 
los, Cal. Han estetlader sig en For- 
ntue paa Ql,00«),000. 

Michigan 
En starre Jldebrand soktceeede c Son- 

dags det nieste as en Fabrik og en Meile 
i Detwit. En Brandninnd blev drcebt 

ved, at en stor Jeenstang faldt ned paa 
hom; en Ambulnncebcerer og en Liege 
fik ndstillige Konstelseiu Hoordan Jl- 
den et opsiaaet, vides ikke; men den com 
fka Mastininmmet. Tabet bei-her sig 
til Sit100,000, men er dækket as Assm 
reinre- 

Nebraska. 
Wilson Wakelin, en bekendt 

Former, der boede mer Brock, Nein-» 
diccbte sinHustiu Natten mellem sidste 
Eøndag og Mandag, ved at state Hal- 
scn over paa hende med en Barbetkniv. 
isten-an gik han nd pan Kirkegoaeden og 
dioebte sig sciv vaa sin seiste Hastkns 
»Hm-. Dachigk Mgiesisvssokhoid i 

Pjemmetsknl vake Grunden til denne 

ginsomme Hondling. 
Den dmbte Mit-. Wikelin hat tits- 

tigere næretgist med Pastor Hitchc0ck, 
der har vceret Pritst baade her i Vluir 

og i Fremont. Hun har Slægtninge, 
sin hat« boet her i Byen. 

Missouri. 
Fra Kansas City nieddeles om et 

stygteligt Togsuminenstød, der sandt 
Steh i Titsdags paa Missouri Pacisic 
Baums Dovedspok. Det var en heestig 
Hinsican der soehindkede Lokomotiv- 

fokekensra at se Signalet soran sig. 
Et Fragttog kprte fast i en Snedrive og 
foisinkede den-ed det huctiggaaende 
Eksprestog til St. Louis. Dette bi- 

oikkede, at et Passagettog, der koni 40 

Minutter senere, lsb ind i Eksptestos 
gets parte-r car og knnste dennr. 2 

itvinder vidcs at være drehte og maastk 
flere. Andre er haardt saurede. Umk- 
ken blev san ineget desto srygteligere ped, 
at der gik Jld i Vognen, og stere blev 
betendte eller stoldevr. En as de til- 

siadekomne er en Millionen frei Cincin- 

nati, hvig Husttu blev drwbt og Born 
farligt lvaestede. 

New Jersey. 
Newark var i Gaar Genstand for den 

fkygteligste Jldebtqnd, Byen nagen 
Sinde yar været Vidne til. Mange 
store og smukke Bygningek i Byens For- 

Iretningskvarter blev last iAske Fire 
Brandmand blev haucht sanken Flere 

»haoe maaste mistet Livet, og andre er 

Thaurdt kvæstede. Men ved endnu ikle 

rigtig Bested bekom; men Tal-et belpber 
sig til over 81,0()(),000. 

De tusiude Ting. 
Bogttykker OscurNelson, 

fom i fem Aar har atbejdet i ,,Decoral)- 
Posten-G Ttykkeri, hat faaet Ansættelse 
iRegkringens Ttylleri i Washington 
Hatt tog for nogen Tid siden Ctvil Ser- 
vice Eksamen og fil saa goo Karakter, 
an han flap fri for at vente længe paa 
Ansættelse. 

10 S o l bat e r blev fokleden Dag 
sendt fta Sau Francisco til Regen-in- 
gens Sindsfygeasyl iWashington. De 
com med sidste Transportslib fra Phi- 
lippinetne. J de sidstr tte Maanedcr 
er ialk fesdt 250 sinvssoage Soldater 
til Afylet, og 200 flere veutes i de met- 

mefte Ugek. Den tiltagende Sindssvag- 
lheb blandt Soldateme paa Philippi- 

nerne tilskriocs Klimaet og stærl Drit. 

Passagerfragten paa North- 
ekn Pacisic Bauen vil hereiter blive S 

ists-. Milen ogsaa i N. Dak. Den bar 

hidlil oæket 4 Ets. 

Det stIkste Mejeri i Ver- 
den er aabnet i Siout City, Jotva. 
Naak dek bliver fulbt farbng vil det 
lunne tilvikle21,000 Pund Sm« om 

Degen. 
Aguinaldo fang et og los 

la dt. Officerer, der nylig er hieni- 
komne fra Philippinerne, siger, at man 

trot, Aguinaldo hat vakeet fanget 4 

Dage samtnen med nogle Knie-fere. 
Da de blev adspurgte, fortalte de meget 
frit om Aguinaldog Bevægelser oq Pla- 
ner, opgav Nonne paa Personet, fom var 

med ham, og sagde, at de var glade ved 
at opgive Kampen, samt at Aguinaldo 
havde opgivet det hele nu og tun tænkte 
paa at redde sig Helo. De amerikansse 
Tropper sik Tillid til Fangerne, der syn- 
tes saa aabenhjertede og sandd1u;· de 

gav dem noget gammelt Tøj og lidt at 

fpise, og faa sendte de dem bort med 

Farinaning am aldIig mere at gribe til! 
Vaaben, men tage sig nyttigt Arbeich 
for. Nu bagefter skal man have op-l 
daget, at den ene af dem var Aguinaldo 
selv fotklcedt som Kinder-. 

E a V u l la n paa Pacisiklysten af 
Mexico begyndte fokleden Dag at nd- 

spy Lava, saa at Jndianerne fra :5 

Standper der laa i Nærheden af Bier-; 
gets Fad, i stotste Forfætdelse flygtedh 
over Hals og Voved til nogle Kobbens 
miner eftekladende sig Kvinder og Vom « 

iByerne. Nogle mcricanfte Soldater 

syntes imidlettid ikke, det var pean 
gjort, og dtev dem detfor tillmge for at 

beskytte deres Familien 
Fort Lu w l on skal isplge Prass- 

dentens Befaling vaere Navnet paa den 

ny Militækstation ved Magnolca Mqu 
nat Sealtle, Wash. Dem Naon stal 
Iiene til at haedre Mindet om den paa 
thilippinetne drwblc General af funune 
Mann. 

Andrew Carnegies Jndtaegs 
ter er 824,867,500 om Aaret ellet 

I over 868,000 om Dasein Der vil sige, 
Iat Camegie tienee 818,000 pe. Dagl 

mete, end Pecestdenten af de Forenede 
Staters Aatsgage beløber sig til· 

Dronning Bjetotiaö Saleer er lidt min- 
ore end 82,000,000 otn Amt, og den 

systeKejfeks lidt mindre end 84,000,000. 
leejseren af Osterrig faar omtkent de- 

samme, og Kongen af Italien man nsjes 
med 83,000,000· Caknegies Jud- 
mgtet er altfaa dodbelt saa stote som 
vem af Verdens sisrste Polentalets til- 

samtnen- 

y- 

Krisen. «. 

Blod og Heltemod — Cconie holka 
fig entmu« — Kammer Foksttecknlns 
gen? — Stute enqelike Tab-— Bal- 
ler gaat fkem — Boekne starke i 
Sud og Nokdveft— Chamberlaiu 
og Butten- 

Blodig blev den forlabne Uge —- vg 
ganfke siktert langt blodigete fotEnglans 
deme, end de hat-de ventet. 

Allekede fertige Sondag saa det ja 
slemt ud for den af Lord R obertc 
ovetvceldende Krigsmagt umringt-de Bo- 
etstykke under Cr o nje. Men sært 
at melde, hat Englcenderne cndnu ikke 
kunnet overvinde de modige Bocke. Alt 
hvad Verben endnu ved er, at Beetho- 
ten med sine 5 a 8000 Mond endnulig- 
gek uanlaftet ved Moddetflodens Bred i 
Nacheden af schwang-Rand — vg dog 
hat 5 a 6 Gange saa mange Engleendete 
nu holdt Cronje indesluttet paa alle site 
Stder — en helUge. 

Lord Robetts maa have opdaget, at 

Cronje’s Stilling var langt stærkere end 

oprindelig tænltz thi for det ferne vo- 

vede han — som han selv esklcerede i sin 
første Pieddelelfe til Ktigsdepartementet 
—- ikke at iende Jnfanteriet mod Koo- 
doosrand; det oilve have kcæoet alt for 
mange Psennestelim Detnæst hat han 
maattet tykke frekn med ca. 60 Kammer, 
sont nu Dag ud og Dng ind hat« bestudt 
Boernes Stilling. Dakket afkem hat 
saa Jnfanteriet lulket den lille modige 
Voerhær ful·dsicendig inde. 

J Fplge Bestkivelserne stal Boerne 
have taget Stilling ved selve Flodsens 
get-— og Englanderne staa paa alle 
de omgivende Heiden Dette kan meid- 
lertid ikke være Tilfældet, thi saa var 

Boerne fotlængsi blevne stokmedr. Ri- 

meligsi er, at Boerne endnu holder min- 
dre Hajder besatte, og at Englænbecne 
ilke hat« kunnet tage disse- 

Dog Bombe faldek eftet Boxnbe ned 
blandt de uforfærdede, der selvfølgelig 
maa lide store Tab — Ammunitionss 

vogne kommek i Brand, saarede og do- 
ende fylder «—- efter de engelstc Beut- 
ningcr ——— de Stanseiz fom Bock-e trods 
alt hat faaet opfatt i Hui og Hast. 

Men tsronje vil ikke give sig. Hele 
Beiden er optaget af dette i Kkigöhistm 
ricn encstaaeade Heltemod — og selv 
Englanderne lade sig aftvinge en udelt 

Beunbring for ,,Sydafkjkas Love.« 
At der hat« labet utallige Rhgter— 

siger sig felv. Men hver Gang be en- 

gelske Aviser lod sig forlybc med, at 

lsronje havde overgivet fig, Inaatte de 
næste Dag indrømme, at alt var endnn 
veb det gamle. 

Men hvad Mening er der nu i Crea- 
ie’s og hanö Hans fortvivlede Udhol- 
denheW 

Det erklang for et ligefremt Viduns 

der, om den stutde kunne undflippe Til- 
intetgarelse eller Ovetgivelfe —- og felv 
fvarede han Lord K it cl) e n e t, der ikle 
vjlde give nagen Vaabenstilstand, men 

opfordrede-«·til Ovetgioelsc: ,,Jeg har 
en Heer, Mad not og Amnnition not, 
hvotfor skulde jeg faa overgioe mig. Vi 
vix kampe lige til Døden.« 

Cronje maa med andre Otd endnu 
have Haab. Og dette Han tnytter stg 
til Forstækkninger, der er udsendte dels 
fra J o u b e rt i Natah dels fra Bock- 
ne i Kaplandet. 

De sidsie hat under De W et vitlelig 
ogfaa naaet Kamppladsen —- og De 
Wet erklcrrer i en Melding til P r e t o- 

kia, at han har meet heldig nok — til 
at begynde med i hvert Feld. Hvor 
han nu er bleven af, hat man intet hsrt 
omi den sidste Uge. Men timellgvis char 
Lord Roberts maattet vende en Del af 
sin store Heer imod hom. Derai den 

lange Uvished i London, fom i flere 
Oage slet ikle modtag Melding fta Ro- 
bei-ts. 

De Wet stal have taget flere Heider 
under start engelst Mandefald. Mullg- 
ais et han nu siandfet af.Roberts. 

Ogsaa ika Natal, hvor Buller 
ellers hat kampet stadig paa sammt Tit-, 

(Fpttsmtei paa d. Side. 


