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Fca Kongtcslcn. 
Kangresmand Mar ih, Jll« hat 

iadledet et Farslag om at indfare Krag- 
JsrgensemRtflen overalt i be Forenede 
Staters Arme. Kkigöministeren er au- 

torileret til at gemtemfare denne Benut- 
ning i de for stellige Statek og Terkitm 
tier, efterfom Guvernarerne fortanger 
Vaaben ag Ammnnition. 

I s 
O 

Det er muligt, at en Aidellng af be 
nationale Soldaters Ojesn vil inart 
blive oprettet ved det gamleFort »Caltle 
Pinckaey« iCharlestom S. Carolina. 
El zorflag derom bleo godt madtaget 
as Statent Kot-site for milttcere Asfærer, 
der sigen Vor ncekværenbe underholder 
Regertngm et Djem for ille-krigsdygtige 
Saldatek af den regulære Arme, et 

Hjem for lignende Marinefoldater, og 
8 Hiem lot fkivillige. Anlallet i disse 
Hjem var l 1898 18,556, og l Septbr. 
1898 maatte 1,«0 Ansagninger lag- 
ges til Side as Mangel paa Pladg. 
As de 8 Hjem et tun et iyd for Pola- 
mac Flehen, aemlig i Hamptan, Va. 

Neprwfeatanter fra Colokado arbejder 
part-at laa et Soldaterhjem iDenver, 
hotlket de antager orl blive et helsigt 
Steh for brysiloage Soldaten Mr. 

Shaftath indlevede et Forstag, 
hoor han gav Direktionen for se lvage 
fklsilltge Salt-aufs Hjem Faldmagt til 
at oprette et hie-n i Denver paa et 

Stylke Land lkke under 100 Acreä 
Land. Forstaget andrager 8250,000 
forsygning Maul-. Alle havertig per- 
mitterede Saldater ag Sejlere fra Bars- 
gerkrigen og ten fpanste Kris, lom enten 

ved Aldekdomglvaghed ellek Sygdom 
er ude ai Stand til at under-holde sig 
felv, hat Abgang til Djemmet. 

I s 
O 

Et Fokslag er oppe am at faa Kasfek 
langs Iltd The star Konto, hvok Posi- 
budene kan lcgge Posten til de amkrings 
beende. Mr. S te p h e n s, Texas, 
hat indlebet et For-flog am, at en Per- 
son, der lever mer en laavan Stac- 

Koutcx, ielv maa satte en Kasse ap, l 

hvilten saa Postbudet, am vet posses, 
lcgget al Cjetens Past,aten paa Adres- 

fatens egen Risiko. 
«- s 

I 

Neprcefentant S ha lr o t h, Colo., 
hat inbdragt et sorslag, der gaar ud 

paa at bevare alle historiste Monumen- 
tek, og verlor autoriierer Jndenrlgsmis 
nlsterea til at reservere im Salg ellec 

Opdyrtning laadant Regeringslaad paa 
holtket sindesManumemer, Klrkegaarde. 
Klippehuleh Grave, Forter ag andre 

Arbeit-er al fprhisiaklst og sangen Ve- 

tydutngl en Udstrckaing af ttke over 

320 Acres Land for hver Neiervatiam 
—«-0-——- 

Arbeiveruroligheder. 

J Neu-heben af Croton Laut-ing, N. 

Y., hat m hel Flok italienske Mitwan 
beiden gjott Streite og forskandset stg » 

der tat ved for at ioxhindke, at ny Aus 
beiden satzu- fqt paq Arbeidet. Oper 
300 Politimwnd forsiandiede sig tat I 
den-ed for at hindre Blodsudgydelsr. 
J Forgaatvs blev en Sei-stunk studt as ! 

en Zugle, der kam im Streiter-us Leit« 
Befoltningen der omkking er meget 
angstelig over, hvad Resultat-L of 
denne tkuende Siilling stsl blive. Ita- 
lienekne et gebt bevæbneve og fast for- 
skqndfede pqa en Hsj. 

De hat 75.Nepetekkifler, 34 Kata- 
binek og 1000 Revolvete und thrende 
smmunitiom Generalmajor Rot hat 
ordtet to Troppek Kupaleti og to Kom- 

pagnier Jafqnteri der hen. Infantekiet 
vjl mischen op gennem Daten Monm- 

k men. 

De Des-titles, som blev selldt Der 

heu, stal ntesien alle vcere gaaet over poa 
Sttejkemes Side. Der gaa Rygter i 
Croton pen, at hvisStrejkerne bliver an- 

gtebet as Soldatekne, vil Pumperne, 
Dampkedlekne og Dampcnaskinerne bag 
Dammen blive sprengt t Lasten med 

Dynnmit. 
——-————-O 

Stor Streite. 

Telegknftsterne paa Sonthcm Rait- 

way erklærede sorleden Nat pludselig 
Krüg, ag det ek deres Agt at san alle 

Fragt- og Passagetagenter i hele de 

Fakenede Stater Ited paa en suldstændig 
l-«3sss»tting. Prasident P o w e ll 
maatte tetegeasere til ca. 20,00() Billet- 

,og Fragtagentek tttndt omkiing t Landet 
Tom at tende Passngeker og Fragt andre 

IVeje paa Grund as Vanstcltghedekne 
paa But-them Banen. Telegtastraas 
dene er huggede over, og Togene er alle 

for sent og uregelmcessige. 
.——--....-—- 

En einerseits Kanon· 

Eugene Butkin, en 19 Aar 

gammei Neger i Chicago, hat opsnndet 
en hurtigskydende Kanon, sam, estet 
hvad han paastaar,et det knesi dirs-sings- 
sulde Vaadeni sit Stags, som nogen 
Sünde er apsnnbet. Den vi( gore det 

ssuldsttendig ns med Maxim- og Norden- 

setdt-Kanonet·ne. Falt, som sorstaak 
stg pas sltge Sager, hat underssgt Mo- 
dellen og sundet den at vare en oidum 

ltg Jndretntng. Dpsindeken stal have 
qislaaet et Ttlbnd paa I50,000 sor sin 
Opsindelse, idet han sstft vil give de 

Forenede Stute-S Regeking Anledntng 
Ltit at ksde Veso-denen But-tin et Chi- 
IcagviNegtenes Stolthed, og de venter 

med Lengsel paa den Dag, da han« 
srygtelige Kanon stal totdne over Stag- 

»moderne. 
Buktin hat widrig hast nogen meta- 

nisk Uddannelsez nlligevel hat han selv 
gjokt alt Akbejde paa Modellen. Jdeen 
fik hatt under den spanstsametilanske 
Reig, da de acneritnnske Kanoner gjokde 
sna state Meeitetz 

Den set-sie Model lavede han med en 

Foldeknto; men omsider sit han skrabet 
stimmen san mange Penge, at han knnde 

san tobt sig Abgang til at denytteVækk- 
th og Masktneri i en Jerusabrik pca 
Bestsiden. Pek tonstruerede han den 

Model, sont nu et sendt tthatenttonto- 
tet i Washington. Man vtl sage at 

sormaasiriggdepartementet ttl at ansttlle 
Pest-et med Kanonen. 

Præsiventen paa Reise. 

Pkcesident Mclliniey, Mig. Melchi- 

ley, Selietæt Cortelyon, Mis. Hobatt, 
Garm A. Hobati og Tr. Neue forta- 
det Toksdag Morgen Washington i 

fpeciel Jeknbaneoogn paa Reise til Pa- 
tekion, N. Y» hvor de vil farblioe til 

Lsrdag Morgen iocn Mes. Hobartg 
Gesten Lsrdag Reises de til Nkaml 
for at deltage i en stor Hedningeiiiig- 
siionskanfekence, sont aiholbes Lstdag 
Alten i Carnegis Hal. Derira vil de 

reife en Tut til Camon, Q» hvor de 
vil opholde sig nogleTsagr. 

Drachen-um l Ente-ist 

Den danste Digterh a lge r Dr ach- 
mann ankam Mandag kamiddag til 

Chicago, noget tidlcgere, end man ven- 

tede hinn, og tog ind paa Palmer Haufe. 
J Lober af Eitetmiddagen kam mange 
Avismcend for at udspørge hom, faa han 
til sibft neegtede ftg hjemcne og gis i 

Teatcet am Mienen. 
Koniul C. H. D a n se n hat udsendt en 

Jndbydelfe iil 150 Danske i Byen, 
Falk as alle Saminnsvlag, om at made 
i Sherman Haufe Ousdag Aften for at 

vælge en lKomite til at artangeke en 

Mitte Fest for Drachmann under hans 
Ophald i Chicago. 

ckF’«Pk-venumre af ,Dnnsteren« 
i 

ji«-m im. D. I«. Pum. neu-»e. 

Saus-Muhmen 
Kentucky. 

Guveknør T o y l o r fra Kentucky er« 
kommet til Washington stimmen meb K. 

Is. Hampton og Bruce Helm, 
Sagt-me for Kentuckys Nepublikanere 
i Loostriden om Guveknskstillingen 

;Kentucky. 
Appellen fra Kentuckys Domstole til 

HDe Forenede Statekg Hojestetet er ind- 

lsendt of Toylorg ooenfor tiævnte Sog- 
fotete, og Retten andrages om at stem- 

me Sagen saa hurtig, som det ladet sig 
gotr. Sagen vil ontagelig blive be- 

hanblet den Otote April 
Højesteset hat optortcø Sagen vaa sin 

Sagiitte og fat sote April for bens 

Behandling. Bande Taylor og Beck- 
ham, de to lonkurrekende Kandidatet for 
Guoetnskposten, hat for Højesteket frem- 
lagt en kokt Redegorelse for sitt Stil- 
lmg til Sagen og for det Grundlag, 
hvotpaa de byggei dercs Krau. 

Illinois. 
Fem Haut-rede Arbeit-tm aniat i 

Diamond Kulgntbe t Braidwood, gis 
forleden paa Streite, fokdt Grube-Ei- 
erne nagtede at betale den nye Løtmingss 
takif, tom ttaadte i straft den 1.April, 
nemlig 82.10 for 8 Timers Arbejdsbag; 
dm gamle Tarif var sitt 75 fors Timekg 

ArbejdgdagW 
Wisconsin. 

Fro La Ckosie met-beleg, at der ital 
sindes Guld i Batteme deromkring, iaa 
nti kon tret vate, vi fnort bliver fri for at 

reife tthlondokc for at grate Huld. Der 

stal i hsert Fatp viere ftsnvet Stett in- 

deholdenbe Gulv oed La Crosfe; wen 

hvok tmget der er — ja, det et- jo 
Sppkgttmaalet. 

I 
— Misspester D. Jenkins, 

Dotter af Prasident H. J. Jenkttts of 
den tyfke Notionalbank i thkofh, er 

udactont til Professor i Engelst oed bet 

amerikanste College i Kottstantinopel, 
Tytktet. Mifs G tv e n Gk i f f iths 
im Chicago llnioetsitet er udnævnt til 

Prolessor i Natutoidenstab ved sammt 
College. 

Iowa. 
F. A. Ed w a k d S, Webster City, 

holvt forleden paa sin Kvagfartn sit 
antlige Salg af korthoknet Kvæg. KI- 
bere havde indfundet sig fra hver Stat, 
hoor Koeegavl deines. En Ko blev folgt 
for 82000. Hjocden bestod of 57 Sust- 
ker, hvotiblanvt be: var en Dei Kalen- 

Salget tndbtagteis20,o()0. 

Missouri. j 
Da Guoernm L o n g t n o forleden 

satt t sit Rontor i Jackson, kont en ung 
Mund tnd vg lagde pna Guyetnorens 
Pult en Seddel, hoorpaa der stod: 
»Gut-ernst! Jeg er S eib e R u Ss el, 
en bortrsmt Junge, og kommer nu for 
at ovekgive mig selv.« Gut-ernsten 
laste Sedlcn og svakede: »Gebt, gaa 
selo og meld Dem til Fængselgdttektss 
ren.« Det gjorde RusselL For 5 Aar 

sidm blev han vpmt ttl 10 Aats Fang- 
sel for Rot-eri. J Mart- 1897 tsmtel 

han; altfaa hat han væket paa frl Fod 
t tre Aar-. Sanwitttgheden plagede hqm 
tmidlettid med, at han havde syndet, og 
at han butve tage Strassen, han var 

IVIML 
— 
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Golde-arm 
En noldfom Stokm meb Sae og 

Reste i Folge har i tangere Tid kaset 
tmsten over hele Colokabo og sinkt ikke 

tun lidt Stabe paa sine Siedet-. ! 

Riemen-tin 
T. B. Sheldom Reh Wing, en 

ai Byens alt-sie og elgeste Borgeke, ee 

ded. Den var Peeesihent ior Duluth, 
Red Wiss ec- Southeeu Bauen, for 
First Nattvnal Bank,Mtnnesota Steue- 
wqce Co. eg Reh Wing Furtituke Co. 
Von var ogin Vicepeeestdent eller 
Direktsk for mange andre Foketasens 
bek. 

Indiana. 
Fm Loganspokt meddeles am en fryg- 

telig Gasekgplosion, der fatsdt Sted 
oed et Gast-r, hvor12 Mand var be- 

stæftigede. En Mand blev øjeblitkelig 
vkkkbt sg 5 Mund kam irre sqq iidk kic' 
Stabe. Etsplosionen res Jotden op t 
400 Fods Omkreds og kunde hsres flere 
Mil. Man wettet-, at Kompagniet 
havdesat starkete Ptes paa, end det 

haode Lov til, og at dette hat foraarsa.- 
’get Ekgpiosiokkcm 

De tusinde Ding. 
V o r A rtn e manglet for Tiden 115 

Secottdlajtnanter, hviltet et flere end 
der hat manglet i mange Aar. Afdigte 
et der Plads for 68 i Jnfantekiet, 14 i 
Artilletiet og 27 iKaveltetiet. Til at 

iylde disse Pladiek vil sprst dette Aats 
Graduenter fta Militarakademiet, blwe 

udscte, de artige vakante Pladser vil 
blive teferverede for civile. 

Te Fotenede St aters Agn- 
bku ggdepa ttem ent hat valgt 
Mejekiet i Albert Lea, Minn» til at fa- 
imkekc den Sum, som sein udstiaeg i · Paris her fta Landet. 

Nyt Guldf und ved Yasun. 
Hovedbestyrer Ha w Eins ved White 
Pasg Bauen, som netop er kein-net til » 

Vancouver fra Alasta, bringet Eiter- 
ret am et statt Guldfund i Alaska. 
Syv Mond har samlet neesten 830,000 » 

siden den føkste Uge i Januar. Guldet 
blev taget nd af en hidtil ukendt og 
naonlss Bat. Den-e Bat flyder ud i 

»Ytiton, tiogle Mil nedenfor Closeleigh, » 

den nye By ved White Pais Bank-Hi 
Tyae Mit tade i Laut-et, nett tot vet de- 
ramte Kobbetleie iWhite Harfe, var 

det disfe Mænd gjorde detes Lyle Bakk- 
ten hat sit Udfpting paa anterikansk 
Grund, og Hawkins trot, at det nieste 
af Guldet sindes oed den-B Udspring. 

Jnd oandting en til de Fore- 
nede States betegnes i Aar at ville gaa 
op til over en Million Mennesker. J 
zer var Antallet af Jndvandere itte 
fuid :zo4,oou ogi 1898 210,»Uo. Ate- 
ne af tussiske Finlandete ventes deki 

April Maaned omkcing 8000. 

Dr. E· Benjainin Andrew s, 
Chicago, fagde forleden, at enten hatt 
vilde modtage Tilbudet fra Universitetet 
i Nebraska ellek iste, vilde væsentlig af- 
hange af. hvad hans Ousttu tæntte okn 

Sagen. 
Affenderen maa bet ale. 

Vcd en as Højefteret afsagt Dom er det 

aigjott, at Steinpelafgift af Pakter 
icndt med Ctgprcstotnpagnier maa be- 
tales af Assendeten og ikke ai Eli-pres- 
kmnpagnietnr. Dommen blev assagti 
Sagen »Unser-Ratt Eksptess Company 
Inod Attotiiey-Geiieral Maynat«d« i 
Staten Michigan. Sagen var af Ets- 

pieskompagniet appellekei til De For-i 
cude Staters Højestetet fta Michigans 
ijfteret, hvis Dom gis ud paa, at; 
titspreolompngnierue var pligtig at be-« 
tale Steinpelstatten paa de Pakkeiz foin 
de bete-ihren 

! 

Mes. Graham i Chicago, hvigi 
Mund befoeg Vyens Skoleraad for( 
sb25,567 og mute, angivelig til Syst-H 
amerika, hat tilbagebetalt hvet Cent —- i 

ikke alene Hovedstolen, men ogiaa de! 
paalsbne Reuter. Hendes Fadek, A n-( 
drew J. Btown lEvausto n,i 
en af Chicagos Fotsiceder, hjalv hende ] 

Dr.JensAnderion Neid nedi 
Johns hopkins Universitet ei- ud net-vat; 
til Leerer i Sanstkit ved Chicago Uni- J 
vertitet. Me. Nefs graduerede fra’ 
Luther College, Decorah, Iowa, 1884, i 
ogi 1890 ftk han sin Magistetgrad." 
Hatt var Fellow ved John Hopkins 
Universitet fra 1896 til 1898, og dettel 
Aar har han undewist i Sanstrit, Latin 
og Gruft yan er allerede rejft til 

Chicago. 
En sejltaglir. Komiteen for 

Arrangementet af den stvre Deweysses 
tChicago ttl Miade om den spanste 
Flaades Odelaggelse i Manila, hat bl. 

a. ogfaa sendiJndbydelse til den spanste 
Minister i Washington. Denne hat nu 

sendt Mayor Hakrison følgende Spar- 
strivelse: 

,,Min Herre! Jndlngt sendet jeg 
Denk tilbage en Jndbydelse fra Byen 
Chicago til at fejre 2-Aats Festen for 
Slaget ved Manila, hvillen Jndbydelfe 
jeg maa aniage, er sendt mig ved en 

Fejltagelfe, da det er den sprste Uhøfligs 
heb, jeg hat mødt her i de Forenede 
Stam. 

Jeg kan umulig tro, at Te med 

Overlceg hat opfordret mig, Spaniens 
Repmfentant, til at gaa til Deres By 
og glæde mig med Dem over Odelceggel- 
sen af den spanste Flaade og Drabck af 
saa mange tapre Sømænd——mine Lands- 
mcend. Dei oilde væke en 

Fokncermelse, og da jeg ikke kan tto 

verte, maa jeg simpelthen anfe bet for 
en Fejltagelfe. 

Jeg fotbliver Deres Erb. 
Arres. 

Mayor Hatrifon stynbte sig at spare, 
at det hele siammede ira en Slrivers 

Ligegyldighed og Ubetænkfomhev. 
! 

» 

Mæct 
i 

Sidste Nytzw 
Parifetudftillingen,beraub- 

nedes til Paasle, fraveg Ikke sine For- 
gcengeres Fremgangsmaade. Den var 

nemlig vasentlig tom; tun ngningerne 
stob, men de sial ogsaa være stnulke nak 
i sig felv. Pariserne morede sig udmæts 
let alligevel, hoilket knap behøver at 

lilspjes. 
General Ctonje, tilligemed sin 

Hain-u og flm Hundtede Baekfangey 
er ankommen til St. Helena. Den tysie 
Boerartillerist Oberst Schiel foisspgte 
endnu i sidsie Dieblik et Flugtforspg, 
inen det iiiislykledes, og han hlev sat i 

Grimme-L 

Admiral Deivey s Kandidatur til 

Picesidentposten stal have vakt megen 
Humor i England-. Muligvis hat Eng- 
lændekne af visfe Grunde helt glemt, 
hvorledes en Sejekherte er bestuffem 

V ed W e p e n er - Vombatdementet 
led Englanderne i4 Dage et Tab af 18 

bade og 132 faarede. 
MissionarPeter Easton, en 

Ametilane1, socn siden 1873 har arbei- 
det i Persim, i Omegnen af Tabtiz, ei« 

tejsi til Moskow. Han anster neinlig at 

overgive Czaken et Bonfttift om, at han 
maa faa Lov til at migsionete mellem 

Musselmændene i Kaukasus-Wackre- 
Hoilket en Irlstelig Czar ikke bukde have 
noget imod. 

De polske Socialister hat d. 
16. April foreiiet sig med det hele tyske 
Socialistpatti. Deived er Somme- 
knokratiets Organisation blcven tende- 

lig styrket, og de polske Natiotialister 
mistek silkert flete Tnsindc Stcmmiri 
bekeg tiamp mod Fortyskningen. 

P av en hat efter et højtideligt Kon- 
llave af Bistopper og Kardinalek forbudt 
alle Katoliler, hele Verden over, at tage 
Oel i Politik. Se nu, om be lydek. 

General-Guvernør Wahis, 
der er Belgiens Repraefentant over 

Konso-Fristaten, hat vaeret hieninie i 

flete Aar, men er nu efter P Iasle sendt 
ned til Kot-ge med Ordre am at stkasse 
de Europæeke sttængt, der hat gjort sig 
styldige i Urttfækdigheb og Grusomhed 
mod de indfsdte. 

m san me dem-des akti- Mtk lar. da he me kaa Itaa Sagt-pat- öcbr. Ilatarth er en Blods aller Iouitttutiouss 
o for at hell-rede den, Inaa De tagt Mehl- 

ctnek ind. soll-s Ost-and cui-o Ia es ind og virus 
direkte pas Bladet o Sltmhlndmiy sll I Ost-nd 
III-c ek illa en valialver-Mkdicln. Den blco I 
saule fmlktevet a en al de bedite Lager hat Lini- 

tuts se erztxgalæktb reizen-whe-s Beseht-HEFT- · ed i rkemi ler, man en ek, o Zxdltc i ’y0ntags·Mtt-ler. der vikket Hatte pas 

Oi I 
Ums 
Sygdoim 

l i Den uldtosine Sammenfatutng aI Zelt-m a enfu er biet, der dem-te- iaa fort-anlean 
Metall-net d Dclbredellen anstarrt-. Cmv eite- mvmsvm Hin s. Cima- « syst-. 

Stolzes as sorge ers-« Iris Tsr. f- 
IIOU IS'-W TU- tt de W. 

f Jfølge flereD Ønste have 
« vi bestuttet at forlænge vort 

Tilbub til ny Abonnentet indtil Udgans 
gen af April Maaned. 

Danish Luth. Publ. Heim-. 
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Krisen. 
Guetillalkigen- —- Englcendetne hom- 

datdctes. — Robetts faat Helle. 
—- Boecne ttætlet sig attet bott. — 

Ftedsudsigtetne· 
Den Tone, iom fot Tiden gaar gen- 

nem hele den engelske Presse, ligner 
paafaldende den fta Ktigens føtste 
Periode. 

Kun stemplet man ilke just Offices 
tetne som uduelige, — enhvet oed jo, 
at Lord R o b et t S et dygtig — men det 
et Ktigsdepattementet, som faat al 

;Slamtnen. Saa daatligt det dog hat 
Itøgtet det vigtige Hoetm at sprge for 
Hætens Udtnstning og Forplejning. Og 
mens Pressen aldeles enstemmigt faldet 
over Ktigsdepattecnentet, gaat Tingene 
detes sieeve Gang i Qrange-Ftistaten. 

Ugens Begioenhed et B o e t n e s 
Belejting af Englandetne ved W ep e- 

net, en Gatnisonsby lige oed Bafutos 
gtænfen. 

Boetne hat holdt Ettglcendetne het 
fuldftændig i Skal, men ttods Bombar- 
dement og Stotmangteb hat de ikke kun- 
net lage Byen. Englandetnes Tab hat 
oætet betydeligt, men Boetnes er neppe 
eingete. Angribetne lide i Reglen mest. 
Nu meddelet de seneste Telegtammet, at 
Boetne ttækket sig bott detfta, fordi 
Lord R o b ett s endelig hat kunnet 
sende en starre Afdeling til Undieetaing 
for de bettængte Englandete. 

B as ut o e r n e et blevne bevæbnede 
af den engelske Kommandant, men de 
iaar nol ikke Loo at gaa over Gransen. 

Grunden til, at Robetts nu hat sendt 
Hjalp, maa sagte i, at eadelig et det 
ankommen nogle Tusinde Heste — men 

til den øvtige stott, i Bloemfontein 
oentende Hatt fotflaat disfe Heste ikle. 
Verfot hat Robetts endnu ilke kunnet 
begynde paa Fremmatlch tinod Nord. 

For avtigt maa han ogsaa fetst tenfe 
Landet mod Sydost. Thi Voetne staat 
stadig het, og de hat faaet flet e Tu- 
sind e fcedeliggjotte Ftisiatgboete til 
attet at mode under Fanetne. 

General G at act e, der anføtte den 
engelskeDioiösion detnede, et af Robetts 
bleven affat og fendt til England, fotdi 
han ilke teddede Englandetne ved Red- 

detsbutg. Die-le spillet jo nu Langbolt 
i Ptcetotia. 

Der spaas stadigt, at nu vil Robetts 
gaa ftem mod Beetnes Notdstilling, 
nien endnu et det intet Tegn dettil. 
Rent fotbavsende et det, hvis Englan- 
detne ikte kan aiskæte de Boere, sotni 
ooct en Uge hat bombatdetet Wepener, 
thi de et stilte fta den stote Boethær. 
Dog synes det, sont de et Englandetne 
fot hurtige. 

M a f e k i ng holdes stadig belejtet, 
og Noden et stot. Sidste Meddelelse 
(af 5. April) gaat ud paa, at Boetne 
hat fotnyet Bosnbatdementet det. Der 
et slet ingcn Udsigt til Undfætning. 

i Fot avtigt et Vetden mest optaget af, 
hvad Boetnes Ftedskommigsiom der nu 

;e1« ankommen til H a ag i Holland, kan 
Tfaa udiettet. Der gik Rygie otn, at 
den tysle Udentigsminisiet v. Bülow 
havde modt dem i Milano (Jtalien), 
cnen dette Rygte dementctes nu fta halos 
officiel Side. 

Der et dog dem, der ttot det alligeoel. 
J hvett Fald hat den tysle Kanfuli 
Milano oeetet hog Kommissionenz det 

siges tigtignok, at det oat tun i« et pri- 
vat Ærinde. Men private Ætindet 

wundet faadanne Qmsiændighedet synes 
lidt misteenkelige. 

Czaken et nu iMofkow, og 
: oisie Folk oentet noget stotpolitist det- 
fra. Don stal oille erklcete England, 
at hvis det itle ladet Transvaal i Fted, 
vil han tage Afganistan —- lige op til 
Indien. 

Optigtig talt trot vi ikke nieset paa 
al oenne Jntetoentionsanelfez kun, hois 

;Boetkommissionen san komme til Jot- 
yandling med en ellet flete af Stotmags 
tetne, kan der ventes noget Udbyttr. 

Og iaa kan det endda viere tviolfomtz 
thi England hat jo ettlietet, at det mod- 
taget ilke nogen Magts Jntetvention. 


