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Amerika 
Fra Kongresicn. 

Senatar H a as b rou gh, N. Dak. 
hat i Senatet invbragt Forstag our, at 

ingen uden amerikanlke Borgere stulde 
have Ret tll at halbe (’taim- i Gulddls 
strikterne ved Cape Name. Meningen 
var not den at faa Laplandere, Norste 
og Spenste, sont do deroppe, farbrevnez 
wen her tarn Sen. Nelson, Minn., ham 
iVeiem Han holdt en tangere Tale, 
hvori han fortalte noget al Zinnernes 
historing hvorledes de Far. States 
selv hat faaet dem dertil for at fremnie 
Rensdyravlen paa disie nsgne Egne, 
der i san mange Henseender lsgner beus 

eget gamle hiern. han vandt manges 
Sympathi far didse iattige men siittige 
og tro Flaum der oilde tjene es ved at 

dyrke Nensdyr i Alaska, og verlor heller 
ikke af as burde behandleg fokn et ubes 

hageligt Paahæng. 
O 

I I 

Senatets Udenrigslomtte hat givet 
assisterende Minister I Nirggdepartemem 
tet Meikleiohn Tilladelie til at 

modtage Svardokdenen, sacn han hat 
saaet al Kang Oscar 11 fokn Aner- 
kendelse for Meilleiohns Venlighed mod 
soensle Milliarattacheer ved den ameri- 
kanste Hat under Krigen mod Spa- 
nien. 

H O 
O 

Et Fa slag am, at Antallet as de Jeru- 
banepaftetspeditsrer, iom laar tut-o 
om Aar-t, lot-ges fra NR til 1,-«7, 
vedtoges forleden l Jtrpraientanthuset, 
skgnt der blev talt starpt dertmod af en- 

selte. 
. I 

P 

Senatet forkastede i Maudags med 
29 Stemrner mod 20 det af Senats-r 

Pettsgrew fra Syd Dakota fremiatte 
Forslag til Behandltng am at udtale 

Sysnpathi for Boerne i detcg Kamp mod 

Englandernr. 
W-— 

Fea Philipptnerne. 

Nagle Nimm-, iom er ankommen 
til Mantta fka South (Fama:1nag,hnns 
gek Mehdelelfe am et Stag, fom hat 
staaet der den 16. April, hvok so Jn- 
gutgentet dreht-a. De amerikanske 
Forpostek tappottekede isoo Jnsurgmter 

t· Niethcden, hvatpaa General Bell 
sendte :- Aidelinget af ts. Neg. nieb 2 

Aanonek ud at befsge dem. Just-»gen- 
tekne var meget daatltgt bevcebnedtz kun 
iaa haode Bat-sey og de sammt for- 
stod tkke at htuge deat ret, faa de flag- 
eeve, uven at en entste Amerikaner btev 
taaket. 

LIitnant B at ch dkev nnd Lthyttere 
50 Jnsukgentet nd i en Floh og sksd 
dem alle sammelt En Amerika-set blxv 
licht. 

Gen. Bella ta Negitnenter hat tuldt 
pp at gen med at khdde Egnen for Bo- 
lomnnd. Han madek aite ftnaa Athe- 
linget, der efter en katt Ramp fthgtek, 
efteeladende sig nagte dahe. Nu ee der 
ienbt djalp til Genuatetr. 

Jnfurgenterne blive ved athatde Pto- 
otnten t stadig Fkygt, de tage Dann 
over iaadanne saht-du« sont handle 
med og itille sitz penng averfot Ameri- 
kanecne, idet de ooecfaldet og beendet 
sent BherZ bl. a. hat den folkekige By 
Sau Fernanho Inaatte fsle Hat-nen. 

Genekat Ot is tilltge and stn Stab 
tankek not at reife hiem fseftiMaI. 

s- 

Seybeuv t Texas. 

Attet hat Oactivsmmelfe i Texas 
kkcoet sine Dire. Denne Gang er des 
W ac a, en starre By ved Bkazofladem 
der hat« merkt Oenstand fae et valdiotnt 
Skyhrud lediaget af en heftig Stann- 

J J vet minhsie hat 8 Mennestet mästet 

Livet, tnaaske flete. Skybtnddet kam 
med en saadan Huttlghed, at s Plennes 
sket denknede indenfat en Qtnkteds at 
100 yatds fta city hall; de blev sitaks 
satte med Sttsmmen ud i Btazoflodem 
Flete andte stod ude paa en Stenbto, 
det l 530 Aar ikke hat vatet tollet at 
Bandet, da denne plndfelig gav eftet og 
styttede samtnen, begtavende Folkenei 
Floden. Eiendom for mange Tusinde 
Dollacs et gaaet tabt. Befvlkningen 
i Dalene nebeniot blev sttaks advatede, 
saa det haabe6, at de fll Ttd til at tedde 

ag- 
Samme Dag (i Ftedags) blev B l u In 

hiemssgt af en Totnado, det Idelagde 
adsltlllge Bygninget. Nagle enlelte 
dlev kvcestede, og en enkelt vtl ds sont 
Folge detai. 

Man hat l de fenete Dage ftygtet for 
Ovetfvemmelfet daade ved Brach- og 
(5,olotadrfloden, da del hat tegnet val- 

mindelig imtkt over statte Sttaknitn 

get. 

Culm. 

General C h a f f e e, General Wovds 
Stabschef, hat ansagt am site Maane- 
dets Hiemlov. Hatt hat vatet uafbtudt 
i Tienesie tCuba siden December 1898 

og tttenget til Volle. 
—- E it e v e t, Justitsminislet, riesig- 

netet l Henhold tll Ovetensfomit med 
Genetal Wo ads, da han ovettog 
Stilllngen. Han vil eftetsplgeg af 
B a t t e i t o, UndetvisntugsmiIttsteten, 
hvis Plads tages af V a r o u a, Fi- 
nansmtniitetem Dennes Pladg tages 
If C o n cio, Vicemtnlstet t staunst-e- 
pattcmenlet. 

—- Det vakket almindelig Murme- 

hed, at Ptemietminiftet S llv e la i 
Madtld oed, at der foreslaat Nevolutlon 

iCuba, for l Cuda et det llke et Men- 

nesle, sont aed om det. Ten fpansle 
Ptemiennlntftet ved end videte, at Ne- 
voluttonen ital dsgynde i Santlago. 
Medend detimod Lattnant H a n n a for- 
leden meldte Genetal Wood fta San- 
tlago, at alt vat fnldkonnnen ftedelig. 
De cubansle Avtiet, sont Ilke undladet 
at meddele, naat det et Uto et ellet an-. 

det Sted, hat heller Ilke noget at melde. 
Ptemiettntnmet Stlvela siget, at 

den spansle Koniul i Oavana hat be- 
ttceitet Nygtet otn ioteftaaende Revolu- 
tion. Men Koninl S ap ta t i v siget, 
at han aldttg hat iendt en saadan Ind- 
betetning, og ikke lunde have sendt den, 
da han Ikle ked det ttngeste am Revolu- 
tton ellet Tegn til den« 
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Cubas Census 
viser os, at der er 4 holde sor hvet sort 
Jndbyggee paa Lien. Dette er 

noget ovmastende og et ukvivlsomt et 

direkte Resultat as Misoakst os Hun- 
getsnsd i sidligere Tiber, da de sokce let- 

sau saklig meget og hundrede Tusindet 
as dem omkom enten da eller jene-e sont 
en Folge as deres Fotsstnmelsc. Der 
bade selvsslgesig ogsaa mange hvide, 
men de fseste as dem hat-de noget i For· 
kund, medens Negtene levede im Hann- 
den eg i Mundes-» IRS-Läg bebe e! 

langt ststte Procentnntal sorte end 

hoide. 

Eienvommetiq Segömaat 

En windet-g Missionslage, Meg. 
Dr. Helena Armskkon g, Sym- 
kuse, N. Y» der i sin Tid hat bietet 

Lagemissioneek i Indien, sagssger Mig- 

sionsbtskvp Th o b u r n (Metovist), sor 
en SICdeseestatning paq 8150,000, 
soedi ban ved Beeve skal have angrebet 
hendes Knkaktek og ssgt at hindre hens 
des Virtsomhed i Indien, hvilcet ogssa 
tilsidst stulde veeee lykkedes soc hom. 

Bistoppen menek at have Ret til ne 

tale og steine, sont han hat give-U hqn 
hat ikke oillet qngeibe hendes Kot-aster, 
hans Ord hat udecukkende Hensyn til 
sinansielle Sagen For speist hat han 
ans-ge one at san Sagen udsat i 6 Maa- 
nedet, indtil hnn kan san Vidner henIede 
sen Indien. 

Eis frygtelig Jldebranv. 

2500 Hase bmttdt iiianadas Hat-ed- 
itatt— 15,000 Menncfter hjem 
lofe —- (4icttdommc for c. 20 Mill. 
Tollats Meinst-Ficke omkomnr. 

Stdste Totödag Fokmtddag Kl. U 

vpstod en ftygteltg Jldebkanb i Bycn 
h u l t, sont absitlles fra Ottawa Kana- 
das Hovedstab ved Ottuwaflodem Jl- 
den, der nok opstod i en Atbejderboltg 
tret ved de umaadcttge Tmlastlokretnins 
get paa bcgge Stdn af Flehen, ipredte 
sig nnd en iokfatdelig Huktighed. Alt 
var tm, og Binden tiltog met-e og 
merk i Huttighed. Brandvasenet fm 
alle starre Iyet i 200 Miles Omttedg 
tilkaldtes og kampede fotgæves mod de 

rasende-Flammet, der hen pna Eiter 
mit-vagen fle over Finden og btgyndte 
detes Lsdelceggeliesatbeide i Ottawa, 
hvok man var fanleves sttllet, at Brand- 

sprpjtekne tkke kunde komme tikbage, idet 
Bkoen over Floden vat- bmndt. Det 

elektrisie Lyshug blev et af de sptste Nov 

for Flammetne, og Ottatva last i Motte, 
da Ratten kom, hvtg tkte Flammekne 
hat-de lysi over Byen. Jlden kasede 
ttl eftek Midnat, da det fsrst lykkedes at 
iaa lidt Herredmnme over den; men det 
bleo felvsplgelig ved at bmnde meget 
langen i Grushobene og Altes-ya- 
gerne. 

Jlden hakt det hele harget 6 Kooptat- 

mil, 2,5W Bygninger ligge i Aste, og 
t.5,000 Menncsker er hjemlsse, og det 
samlede Brondtab attfcettes til 15 a 20 

Mill. Tollats. Da Jlden opstod om 

Degen, omkont ikke san mange Mome- 

stet, der blev fundet 7·Ltg, hookibltmdt 
Halls Brantchef, og satt ek der fett-folge- 
ltg en Del saurede hvorof icete muligs 
vis vtl ds. 

Tte Femtedele af Vyen Hull er total 

nedbmttdt, ogi Ottowa ek et Stykke 
pan H Milg Længde og 1 Mtls Bkedbe 

tulbstændig brandt· Smaabyetne det- 

omkktng hat ogsan ltdt store Tub. 

Mjnge ftoke Fabtttker er pdelagte, og 
c. ,7000 Atheideke arbejdsløsr. Om- 
trent 100,000,0»0 Fod Brust-der er 

braut-L 
Neben blandt de brandlidte er for- 

fætdelig stor og vil neppe kunne afhjash 
des ttdett ved Hjælp udefra. 

England vil not hjælpe, og tnuligvis 
oil de Fo(.Stss.et ogfaa vtl stotte sit Na- 

bofolk t Nahm — for pottgt er tkte san 
satt as de brandåidte her fra Landen 

—- —·o-—s-»-«— 

Frygtclig Eksplosion i 
Utah. 

cvcr 200 Mincarbcjdckc dreht. 

Un frygtelig Ekgplosian fandt iGaat 
» 

Sieb i en af Plenzantvall(-)«(«"»:«l (·».«. 
Mutter ned Scasielty Utah, ved hvslkrn ; 
over LW Mund blev brachte. Ter aus 
beides af al Kraft paa at faa de" dadc’ 
gtavet ud, vasiede og bragt til Logjhuse 
og andre Stehn, hvot de blioe kladtc 

og becedte til Cakonetens Efmwm 
Da Telegkamntet fenbtes, havde man 

fundel 187 aisjctlede Legemey men man 

var langtfra fcerdig. Man antager, at 

Ekgplasionen er opstaaet ved Ktudt, 
fom af Arbeiderne blev bragt ved i Kul- 

minenz meu nagst besinnt vides iste. 

Dcweyi China-im 

Mandag Farmiddag Kl. 11 ankam 
Admiral Dcwey. Han madtoges alle- 
cede i Ska Chicago af Modtagelsegkas 
mitten. Vev Grand Central Stattonen 
blev han og Fcue modtaget as Mayor 
Hatkisan og Miti. Harrison, samt nagte 
siere Nabilitetek, med hvem de iaa karte 
gen-wem den myldtende Mennestemænqde 
til Auvitptium Linn-kö, hoor den egentsl 
lige officielle Modtagelfe iandt Steh. 
Masken blev 1, fsr Dewey ag Faer kam 
ul Satt og sit ver-s FrokasL 

Reh hanc Antomst knaldede Kano- 
netne baade paa Laut-et ag paa Skibenc, 
beklaa i Hunnen. Der blev gjvkt mi- 

citart Donner, og am Eftermiddagen 

ä- k-37«24- HA- NU-»Ms-.. 

tom Maktneosflcereme tsalge Flaadens 
Mike-te og aflagde Visit hog Admiralen. 
Ocn Astenen var der Bal i Auditorium. 

Den egentlige Festdag var jo ellerö 
splst i Gaat, den l. Mas, Mindedagen 
for Scaget oed Manila. Da makchem 

sde den tange, lange Parade gennem 
Chicagos Gader, og Dewey betragtcde 
den tka en Tribune. 

H 

ni. 2 ipisieg tm til Widng i rnion 

i besagtto Clul), Kl. Ickessgtes Univer- 

lsitzsclnsp og saa sluttedes det hele 
natur-ling med et ptcegtigt Bal, der 
ssrft begyndte Kl. II om Astenen. 

Saus-Rahmen 
Jowa. 

Der siges, at Ptcesident M c K i n l e y 
brugek alt sin Jndslydelse sor at sor- 
Inaa Senator Al l t s o n as Jciwa til 
ct Inodtage Nomination til Vicepmsi- 
dent. McKlnley hak i hele sidste Maa- 
ned sagt at ovettale Mr. Allisan hertil, 
sordt han enden starkeste Mand i Lan- 
det sont Kammerat. Allison hat lovet 
at tage Sagen under Ovekvejelse og hat 
sorladt Washington sot at tonseteke med 
Venner. Allisons Vennet i Jetva pro- 
testekek mod, at han tager Pladsen. 
De snsker ham svcn Ptasidentkandtdat t 

1904. 

— En Sag as ualmindelig Interesse 
vtl komme op soe Retten i Forest thy ä 

Begyndelsen as Juni. To Lægpkcedii 
tanter, Bat keso n og Rings- 
la n d, er nemlig sagsøgt sot 810,000 
i Stadesetstatning, sotdi de ved deres 

Pteediken vg ,,Misbrug as Religionen« 
hat beotrket, at en Bruders-n as C. Q. 
St r I m In en i Fertile, Jowa, er ble- 
vet gal. Han ec paa Sindssygeasylet, 
et Vtag paa Legetne og Sich sttiver en 

andsender til »Der-nah Posten«. Let 

soll vceke as Interesse at se, hnad Udsald 
lden Sag vit saa. 

— Vertshusholdernei Siour City 
lsaat ogsaa tidt Modgang at merkte nu. 

Mayoren besalede dem sor en ltgesiden, 
at de stulde lutke Kl. 11 vtn Astenen 
samt holde luttet hele Ssndagem Hals 
de ikke adlsd, vtlde de bltve tvungne nt 

at adlyde Mattinloven bogstaveljg. 
Dette var slemt not sor dem, men nu 

tommek det verste: G e o 1 g M c- 

G i ld o n s, der ci« en gammel Beboer 
as Byen, hat underrettet Vaktshushol 
deme am, at de tnaa lutke Kl. 1(), tage 
alle Starmbrcetter og Borde vak, samt 
helt tgennem holde slg Makttnloven 

estertettelig. Tette bliver en betydeligt 
Tab soc mange Bærwhushotdere —- 

tnen de taaler det not. 

—- Det sich i Statenö Sundheds- 
kommst-sinnst Lan or, vt der sandsyntig. 
vig nu er slereTtlscelde as Smaatoppetne 
i Iowa end nagen Sinde spr. J Martg 

modtages Rappen-m om Titsasldcr paa 
30 Steder, og hidtil i April er Sygs 
dotnmen btudt nd semten Steder til. 

Michigan. 
For-leben Aften gao Michigan Bau- 

ketg’ Association sin aarlige Mtddag, og 
Pmsibent J e wel l A n gel henledepe 
Opmceckiomheden paa, at Sullcvan M. 
M cC u t ch e o n, en tjdltgeke Prass- 
bent Ikke var til Stehe. Aatsagen var 

sagde han, et Jldebcfindende, Iom det 
var ham en Gliede at sige,ikke var Moor- 

ligt. Da Bontetgæsterne kom hiern, 
erfot dr, at McCutcheon vor bod, men 

Mr. Angell harte det ikke for næstc 
Morgen. Han satte sig til Irr-kostbar- 
det Imo godt hellster-. Da Motgenavi- 
sen blev leveket hom, aabnede han den, 
medens Tjenestepigen var i Kakkenet 
Han san sin dsde Ven «McCutcheons 
Portmh Da Tjenestepigen kom ind 

Igen, var Angell ded. Han var faldet 
forovek mod Vorder med Motgenavifen 
i Haanden, død af Sorg. 

Wisconsin. 
Fotleden Akten var Beck-Olsen i Ra- 

cine, og Operahuset var felvsplgelig 
fyldt as Standinaven Forstellige 

Styrkeprøver fandt Steh og vakte na- 

tukligvis stormende Bifald. 
——Mks. Ann a Buttetwvrth, 

en 85 Aar gammel Enke, der bok olene 
i et Hug ca. 3 Mit vest for Racine, dsde 
fotleden en ftygtelig Dad, idet der tom 

std i heut-es Tof, og man fandt heades 
iorkullede Ltg i Lænettolen. 

Kentucky- 
Guvernør T a y l o ktejsie i Sondags 

im sthingtvn tilbage til Frankiotm 
J Lermgton blev hatt msdt af en itot 
Stute lebende Borgere, til hvem han’ 
sagt-e at hatt kejfte tilbage for at standfe 
de vilde Rygter, hatt hnvde hstt var i 

Omlsb, at han stulde væke flygtet for 
at undgaa Retsfokhør i Antedning at 
Goebelg Drob. Naar hatt faar den 

Sag i Orden, vil hon rejse tilbage til 

Washington. Hans Husiru folget 
hom. 

Illinois. 
Jndbkudstyoe geftede forleden Nat 

Bauten i Caultewille, fprængte Benge- 
stabet ng sikrede sig 85,000, hvokpaa de 

ganske rolig fietnede fig, uden at nogen 
anede ijerneste Uraad for nieste Dag, da 

Kassereren kom og aabnede Deren til 

sit Konto-. Hvem Rot-erste ek, ellet 

hvor be er, ved man itte; men det an- 

tages at vcete en Del af den Bande, som 
i de sidste s Manneder hat gæstet saa 
mange Baute i Wis» Jll. og Indiana. 

Mitmewtm 
Mis. L. A. L a r sen, gift med det 

ældste Medlem af Ctookston Founvky 
Co., btev forleden studt og øjeblikkelig 
dtcebt af sin ni Aar gomle Son. Dun- 
gen tog ei todt Gewer, som hans Feder 
hat-de ladet staa iett Ktog, og oed et 

Tilfcelde gik Gevcetet af. Kuglen gen- 
nemborede Mis. Larsens Tinding. 

Daniel Nelson bestæftiget ienj 
af Scott ä- Holsions Totnmewplag il 

Troo Verbots-, bleo forleden fundet dodj 
ved Jembanesporet· Vegge hatts Ben. 
var bt·ækkede. Hnn var aubethakt bles 
vet trusfet af et Tag i Nattens Lob. 
Hatt var fm Sttlltvater. 

l 

N. Dakota. 
Fortetningsstroget i Ediuburgh, blev 

forleden Fredag Eftetmiddag adelagt ved 

Ildebrand. Tabet anslaas til 8400,- 
nun, med blot en Fjetdepart asfureret. 
To store Clevatorer med flere Tusinde 
Bushelsfiotn brændte. Degværre omkom 
to Avindek i Flammenn, nemlig Mrö. 

Jakob Lindall og Mts. B. 
V je r n f o n. 

Nebraska. ( 
Fra Papillion meddeles om en ftyg-" 

telig Haglsiorm, der hjcmiøgte disse; 
Egne forleden. Hagl san ftote som Te-’ 
topper faldt c. 10 Minutter og knuste 
Tusinder as Vinduesrudek foruben for- 
stelligt ander. Flere Koretpjer kørte 
lobsk, og bl. a. kom en Kone slemt til 
Stude· 
L 

Dr tufmdc Ding. 
Stilleha Iskabelen. Senatet 

hat vedtaget Fotstagei og Bevilgnjng af 
OB,000,000 for en Kabelledning mellem 
San Franctsco vg Honolulu. 

E n S I o le, hoor der stal under-vi- 
ses i Journalisme, er optettet i Cincin- 
nati, Ohio. Den bekendte Bladmand 
Mu rat H olsteav er Stolens Be- 
styrer. 

Admiral Dcweyhar stænkethele 
sin Samling as Gavek, der iblandt 

Svardet, som Kongtessen gav hom, til 

National-Muscket, hvor Falk kan gaa 
og se derpaa af Hiettets Lyst. En Das 
i sidste Uge meddelte Detveyg Sekretær 
Mufæets Embedsmænd, at Admira- 
len om Eftermiddagen vilde komme og 
fe, hvorledes Samlingcn var arrange- 
tet. Nyheden slap ud i Byen, og Mu- 

firet blev spart pakfuldt af Mennester, 
der ventede og ventede, ja, nasten syn-( 

teg det underligt, at itke Kongresfen 
felv visie sig ved en faadan Anledninsz 
inen hvem der ikte kom, var Admiral 
Vewey, og da Soien forfvandt i Best, 
gik de store Scarer slukørede hjemad 
med Fsleisen af, at de var bleven nor- 
rede. 

PortoRicog Penge. Finanz- 
departementet vil inddrage de portori- 
canste Penge vg erstatte dem med ameri- 
tanste. Jaineo A. Sample, en af 
Depxrtementetg Folc, og Vogholder 
W· P. Waisoni New York stol 
rejse til Porto Rico og gore Forandrins 
gen. 

Det er anslaaet, at 10,000,000 
Stykker Sold og ondre Metalmynter 
nu er iCirkulation paa Den. Disse 
Pengestyktei er værd 6,000,000 Pest-I. 
Kongresien hat besluttet, at 60 Cents 
stai detales for hver Peso. Ca. 83,- 
0u0,000 i amerikanste Penge kreeves til 

Jnddragelse of alle de mindre Penge 
paa Porto Rico. Den forste Forscndelie 
afainerilanste Penge stal ioregaa om 

en Uge, da 8500,000 stal fendes. 
Porto Ricos Penge stal bringes hid, 
eftersom de iages, og myntes om igen, 
Pengevekslingeu vil for en stor Delfores 
goa genneni Porto Ricos Banker og 
Forretningshufe. 

J a pa n es er n e indvondrer her til 
Londet i store Staren 1000 blev land- 
iatte i Port Townoend og Seattle, 
Wash.,forrige Lekdag, og 2000 venieö en 

afde sprste Dage. 
Udvandringen til A mer ika 

er ifølge danste Blade i stæik Stigning. 
Med Thingvalladamperne er der iaoies 

des ullerede i Aar rejst over 400 flete 
end i samme Tidstum i Fior. 

.I- 
Et F o r f la g er indbragt i Korfra 

gesessen om at iorhøje de For. Eötaterket 
Højestetetsdomtneres Løn fra 810,000 
til 815,000 ocn Aaret. 

Su ltanen er nok ikte allermest 
henrykt over de For. Staters Fordring 
paa de 890,000. Naturligvis, hnn vil 
not betale, hvad han heller oldrig for 
hor nægtet; men han snor og vender sig 
og ved ej —- hvokdan. Det stulde jo 
ske paa en saadan Monde, at hon ikte 

pludselig fik de fieste evropceiske Magter 
paa Ratten med en lignende Regning.. 
Han siges derfor at have Lyft til at slaa 
en lille Handel med os, og stalhave sendt 
en Admiral her over for at købe et 

Krigsskib of vor Regering, san kunde 
de 890,000 jo tages med i Betragtning 
under Handelen —- og vet behøver 
ingen at foa Bested om. 

J ndscettels en of Civil- Guver- 
nor A l le n i Pol-to Ricv fandt Sted 
den l. Moj under stor Højtidelighed. 
Alletede ved Soiapgang tonede Musik- 
kenz senkte dtog Parader gennem Vyen. 

Degen vil blivc inindet som en al- 

minkelig Hojtidsdag paa Peti, i hvis 
Historie et nyt Stadium hermed ind- 
under. 

Kongres mand Eddyfra Min- 
nesota hat faaet Hjemlov fra Hasel paa 

ubestemt Tid paa Grund af Sygdokn 
blandt hans Born. Oe er iKorans 
tæne med en smitfom Sygdom, og gaar 
fremad, men Eddy dil tlke lobe Faren 
for at sprede Smitte· 

Vott Tab. Krigsdepartementet 
hat leveret en Opgave over det samlede 
Tab af Tropper siden Ists Juli 1898, 
da de forste amerikonske Tropper naaede 

Manila, til den 27de April 1900. 

Faidm og døde af Saar, 43 Officerer 
og 552 Soldaten Dode of Sygdom, 
26 Officerer og 1,635 Soldaten 

lTilfcunmen 600 Officeter og 2,187 
ESoldater. Det samlede Tab 2,256 
Mand. 

zemte Armelotps labte under Felt- 
Ioget ved Sankiago fm 22de Juni til 
17de Juli 1898: Faldne, 21 Osficeter 
og 222 Soll-any lankede 101 Offic» 
m og 1,844 Soldaten J all 1,088 
Mand. 

s- .k-;i?7«« Provenumre af ,,Dnnsleren· 
sendes frit. 


