
««««««««««« 
------------- 

OWAIKAO I ll m II 

Nr. 19. Bcaik, Neuk» Ousdag d. 9. Mai 19»0. 9detAakg. 
J 

»Es-IMM« W— 

— Lmerjja 
-. 

» S«L2:.i.-.:s;·-:- ZE-( 

Fm vagrcsim 
Nepmfentant N o o n a n, Chicago, 

hat unt-fanget en Plan til Opkettelsen 
as et diplomatist Collcge, fom ital nd- 
danne unge Mund til Konfuler og di- 

plomatlst Arbeit-e i det hele tagen 
Noonan hat indledet et Fokstag, der au- 

toklsem Pkafldenten til at udvavne Z 

Mand, der uden noget Wederng flal 
danne en Kommission til at anders-ge 
og kappoktere angaoende dennc Sag- 

O s- 
O 

Thomas Jeffeeie n, under 
boiSAdminiitkation alle de ftoke vest- 
lige Strsg blev inddkaget under de For. 
Stater, tun maaste endnu qu en Stat 
optaldt nttet sig· Repkæsentant 
M oo k e, .enn., hat nemlig indledet 
et Fokslag em, at Jndian Territory foar 
en ny Negeringsfokm, som ethoekt an- 

det Territory, og at dets Navn for-an- 
dres til Jefferion Terkitory. Forsch- 
gets Oensigt er at give Jndtan Tem- 
totys Befollning en mete Ielvstændig 
Negeting, og at me Jeffekson ved at 

give dette vet eneste enan uokganiseteve 
Tekritorlu-, sotn han sit tnddtaget un- 

der de Jok. States, hanc Nava- 

Skovbrande i Michigan. 

Fleck Bvet bkændt — Maslkk It 
Tit-set beendet — soll sann 

flogte iot Lilien — 

ist-a Menomlnee, Mich» meldeg ont 

ftygteltge Skovbknnde sbetvppe i Sta- 
tens notdlige Del. Det et itte alene 
Stovene og octdiiulde Tsmmeklageke, 
der gaa op l Lun, men itle mindre end 
4 Byek er fort-net af de graadige Flam- 
men Et Passe-gering tom fokleden til 
Menominee efter 2 Tages Fotstntelsr. 
Dets Vogne bar tenbeltgt Pkag as at 

have var-et i for acek Bei-sing med 

Jlden. 
Man er nngstelig for en Del Sinon- 

byer tnde l Skooene .i Menominee 

County. 
J Connda er Stilltngen not itte start 

bebt-. Falk arbkidek baut-e Nat og 
Dag lot at tedde noget af det Zimmer, 
det i Vintetens st blev hugget. 

Togene ek mange Stedek staut-seh og 
Postfotbindelien ucegelmressig· hele 
vanships staat i Flammen og Men- 
neilek Inn- soklade betet hieni, iaavel 
i By iom paq Land for at redde Li- 
vet. » 

Jldkbtaud i New Noth 

Skblte SIndag Morgen udbkod der 

Jld l Mallori Liniens Dampsltbsbro 
ved Foden as Mulden Lane og Easi 
Alpen Oele Stil-Ebrer med alt deng 

Tclbeljør bereut-te iuldstcendlg, og Sta- 
den auslaaeg til 81,000,000. 

Fleee Stube lau iaa ace- at der var 

alvoklig Fette loe dem. Enkelte mindre 
Foethee begabte. J en al dem las 
Kaptqinen med stn haften og lille Dul- 
tek pg sov. De vaagnede liest, da der 
var Jld iFaelsjet. Faderen greb Bat- 
net, og de styktede stg alle l Banden 
mea Moder-en begynvte at spare, og 
Judex-en hat-de Valgel lmellem at slippe 
Baum ellee le fln Pustru denknez hakt 
vqlgle det erste lhaab am, at andre 
stulde eevpe Bemer- Det lykkeves ham 
at holde sin Vusteus hoc-ed appe, lndtll 
der kam Hielt-, oq de blep keddeve, 
men Baeael var da denkend 

Dellynes nieset, at ensklbsbko leerte-! 
ell en Million Dpllqksz men man man 
merke slg, at den ca. soo seh lange vgl 
50 sod dkede Mo var san at sige paks l 
lnld pp til Tages ei handelsattlklee, 
seiest Bomuld. 

Om Jldens Opkomst vldes latet. 
Beaudmsudfkabels trospfle Ussislqnee 
hindeede Jlden l at selbe vldeee om ils. 

Cykloue i Wiliotwillc, 
Nebr. 

Mange Bngniaqek odelagde. —- Flete 
Menncltek haakdt tvceltede og tun 

med Nod ag neppe reddedr. 

En fkygtelig Cyklone hjemspgle i 

Lordagö Byeu Wilfonville og Omegn i 
den sydveftlige Del as Nebraska. Mange 
Familiek mistede deres lHjem, og ikke 

faa san Mennester kam til Stude. Dog 
hates endnu ikke am noget Tsdgfald 

klom en Folge as Cyklonen. De, der 

j blev mefl bestadigede, var Familien 
lTo wet. Kanen og en Dauer var i 

Lduseh da de markede Uvejret, og de 

fIgte at komme ned i Kælderem men 

neppe havde de faaet Lemmen aabnet, 
for Hufet blep tevet i Stumpet og Styl- 
ket og fort dort tillige med dem felv. 
Mts. Totvet blev funden en Time efter 
liggende bevidsllsg langt dorte. Datte- 
ren laa et andet Steh, dakket af iturevne 

Tmsiykter. Mr. Tower og en Sen 
var i Stalden, da Staunen kom. San- 
nen slap godt fra det, men Fadeken, der 
oilde gaa ud og op til Hulet, laldt be- 

vjdsilos udenfok Stalden, og blev senere 
fanden med et Ben og nogle Ribben 
bkcekkede. Alle Bygningekne var for- 
vandlede til Namen 

H. A· B o uk n e og Husiku blev vg- 
saa Oft-e tot Staunen; fertig blev Mr. 
Vom-ne slemt fotflaaet af flyvende Ten- 

siyktet. Oglaa de mistede alle dercsl 
Bygningek. 

J et andet Has, lom bleste bott, var 

Zonen og en lille San, der degge tilliges 
med hufet blev leitet Zu Fod ap og 
derpaq daaret 200 Fod hort, hocketter 
de kastedes ned mellem Stempel-ne 
Orengen blev itke bessadiget, Moderen 

sit flere Kot-stellen Fadeken var ode, da 
det stete, og hOslap bedke. 

Her lunde saones en lang Ratte ai 
Perionek og Hufe, der sit en lignende 
Medfakt. De slette var Fatmere, og 
de misiede baade Stnehuse, Stalde, La« 
der o. l. v. Nagle havde spaksoint as- 

lureret, andre flec ilke. 

J Byen Idelagdes en ptegbytekianll 
H Kttke og itke saa faa Bedaelseshulr. El 

nyt Stolehug blev fuldstændig udslettet 
af Jordens Ovekfladr. 

! Den antettede Stabe vtl del-de sig 
Ttil itke laa faa Tusinder; men bog maa 

der vcm Glcede og Tat til herren, at 

ckte et eneste Mensesteliv gik tobt. 

Fra Philipplncrnr. l 
l 

! Tsen amerikanske Bescetning i Cata- 
l big, Oen Sau-tat, der Icflod af tun 530 

Mand, blev forleden angkebet as en 

starke Philippinostytke. Den fvrfkanfede 
sigi en Ritte, som san Jnfuks ntetne 

omkingede og bellst-. J stere· Tage 
holdt den lille Starr slg i Kiesen. Selv 

ilke dasnjntgentekne Ilpo Taget t want-, 
vltoe Atneettaneme ovetgwe Itg, men 

sksd gennem Bindun- og Dere, mens 

Kirsetnuren dannede deees Forstandgs 
ning. Endelig, eftet flere Dageg For- 
løb kom der Hielt-, og Jnsmgentune 
blev jaget bott eitet et sinkt Tal-; men 

da var ver heller lkke mere end 10 Mund 

tilbage af de 80 i Kisten. De 20 var 

bede, og de 10 havde hveeken Proviant 
eller Ammunttion mete. De var dog 
bestemte paa lkke at overgive sig, men 

flaa til sidste Mand, om ikte Dialpen 
var kommen· 

General Pan telon Gase is, 
Agulnqldog hsiesie Offlcek, blev foeles 
den Dag taget til Fange af Lejtnant E- 
V. Smlth of General Faustens 
Stab. Delte stete i Byen Jam, s Mit 

nordtst for Gan Jsldm 
Det var Guten-, der kommtmderede 

hele Guerlllakkigen, og General Fun- 
ston hat l siere Ugex isgt eftee at iaa 
tat pas hom. Ofte langedei Udieni 
hinge, dee bar General Gar-ins Ordn; 
neen Folcet hestyttede ham ielv faa geht« 
at vet var san von-stellst at fange hom- 
Raqr Amerlksnekne neemede sta, tandte 
de lndfsdte Saal for se advnre han« 
Helden los han to Retter l femme 

By. Forleden ovektaskede Funsion how-I 
og hans Stab ved Middagkbotdet iH 
Byen Amt; men de sprang ud of ane T 
duerne, efferladende Tokumenter og alt,l 
unt-tagen detes cheder, og de undkom. 
De sieste of Gakcias tusindet Mund teve 
mellem Biergene, og sjaldent tmsset 
man dem iFlokke paa over 100 Mand. 

Heu hat flere Generalet under sig, 
detiblandt ogfaa General Pilat· Det 
var Spcjdem der fortalte letnant 
Smith, hvok han vak, og at han laa 
syg der. Ges« ten nat fockleedt fom 
Bande, ogk tMaisr og to Tjenete 
var med hum, da han fangedes. Gen. 
Funstnn, iom var i Manna for at stge 
Vawel til General O t is, do Budskcn 
bet kom, reiste tilbage og vilde prøve 
paa at overiale Gattin til at Ive sin 
Jndflydelse i Retning as at faa Gan-XI- 
iakkigen standfet. 

Aguinaldo er fremdeles det brændende 

Spsrgsmaal. Jugen — selv itte hans 
Hustru eller hans Moder — hat hprt 
ica hom, siden de kom til Musik-. 

Rogle menek, at han er død og dorte. 

Han stulde med nogle faa Sold-net væte 

flygtet ind i en Provins, det bedon af 
Tagaleknes varsie Fjender, og der me- 

net man, han r dkabt. Andre siger, 
athcm iForklaedning har opholdt sig 
meget i seer Manila. Hang Hustru 
stal være meget cengstecig for dam; hans 
Generaler hat ikke hptc fm ham ilange 
Tidetz tnen Spsrgsmaalet om hans 
Tilværelse og Vikkiomhed ek jo ikke det- 
med deinen-, del staat fremdem ga- 

deut. 

Stats-Nyycdet. 
Minnen-tm 

Ved Byvolget i St. Paul fejkede 
Demokraternes Kandidat for Mayor, 
Robert A. S m ith, med en Plu- 
talitet af mindst 1,000 Summen 
Demokiaterne paaitacuz at hans Ptuiai 
litet er mellem 3 og 4,900. Demokra- 
ietne fik ogsaa 7 as de 11 Aldertncend. 

Tet nye BysChakter blev verringer- 

Virginia. 
Forhenmrende Forenebe Sttaerg 

Senator William T. Wiley dode 
i sidste Uge 88 Aar sammel. Han var 

Mkdlem af den konstitutionelle Konven- 
tion i 1850 og af Virginia Konvention 
i 18031, hvor han forgæves ftataadede 
Frafold fra Unionen. Hcm forfattede 
West Bitginias Konstitution og var den 

istsie Forenede Stuteks Senqtok fm 
Stufen. Hatt tjente fta 1863 til 
1«7·z. 

Wisconsin. 
Tet er en meget yndet Spott as en 

Dei as Racinez unge Lomler pas for- 
stellig Munde at ioiftyrte Frelierak 
meens Msdet og [aa, naak den fun- 
gerende Kaptejn isger at faa dem til at 

være ordentiige eller forlade Localet, da 
at iniultete vedkommende paa det gro- 
vesie. En Aften i f. Uge kam immer- 
tio to af disie Fyke galt af Steh da de, 
efter at have gjort Optsiet i Salen og 
dernast var bleven vist ud af Kaptejnen, 
bibragte oenne et Ncoeslag i Ansigtet. 
Kaptejnen iotfulgte Voller-M da de ef- 
ter eadt Hektor-et tog Flugten, og fik 
dem arresieredr. Dommer F l e tt 

dsmte dem henholdsvis til 80 og 20 

Pages Amst. 
—- Mich del Jstgense a og 

L auk a G odike agteviedes i for- 
rige Ugei Emaus Kiesen, Racine, of 
Pastorse usen. M at y Petekfeu’ 
var Brudepige og Olaf Peterf en 

Brodes-ten Eiter Vielsen fandt en’ 

imuk Modtagelie Sted tBkudens Hiern, 
1514 Phillips Ave» hvor en taltig 
Krebs of Stegt og Venner beugte Brude- 
paret deres Hyldest. Bruvgommen er 

en af Byms vecflaaeade hauste Form- 
ningsmtend, Medejer af Brsdtene Jst- 
geniens Dampvasteri paa Sirth Str- 

-- Ittet hat et beklsqeligt til-sites- 
ticitelde kostet et Meaaesteliiy idet en 

skakmer ved Napn G e or g e D e i s- 

le r fomge Sendag bleo paar-et af et 

Jung paa Northmesiern Bauen og 
dreht paa Siedet. Han havde meet i 
Racine med sin Hustku og var paa Vei- 
en hiern, da Ulykken stete pas Overkers 
selen lidt vest for »Luh’ Pakt-U Pan 

»Grund of det state Planken-irrt ved 

-Boldtparten san han ikke Togets An- 

stomst, men see-te frem lige foran Loko- 

monnet, sotn styngede Koretøjet flere 
zod bott. Mannen oq Hesten ombtes 

paa Siedet, men Zonen slap med Liver, 
eudsiønt hun bleo farlig soc-stet. 

Iowa. 
»Im Fort Dovge meddeles, at Tasim 

ver Douars Vækdi der i Byen og Om- 
.»gnen et Idelagt as Lyn og stygtelige 
Brot-ne Lerdag vg Søndag Nat. J 
Manfon btev en gainmel Mund kamt ai 
xkynet og bebe kort efter. the san faa 
Hufe, Stalde o. lgn. er nedbkændte, og 
mange Beste og Kset er drehte-, Masti- 
nekiet o. lgn. Idelngt. Fleke Mennester 
undkom med Nod og neppe. J Fort 
Todge blev ikke faa faa Hase ramte 

og beskadigede af Lynet. En Psge 
sprang ud nf et Vindue paa 2. Etuge, 
men stap bog godt fka det. 

Nebraska. 
H endee og Simo n fensstore 

Statt-, beliggende en Mil vest for Co- 
:akd, ranttes Senng Morgen af Lynet 
og kom i Brand. Oele Bygningen med 

hele dens Jndyold braut-m dersblandt 
11 Beste, 3 Rock, 45 Ton HI, 600 

Bufhelg Hoche, 200 Bushels andet 

nom, Moskiner, Vogne og Seletøj —- 

qlt braut-te Tebel beleber sig til 

84,000 med 8700 Asfumnce. 
—Attet er en Ulykke hænbt meb Vlie- 

kanden, ibet Meg. P o to r n e y, 122:3, 
Willioms Str., Omaha, forleden Aste-n 
vilbe ssynde sig at faa Fyr paa og ber- 

for hældte noget Petroleum ned i Kom- 

furet, hvor der endnu fandtes nogle 
Gnistet fra Middagen af. Folgen var 

den, at Kunden ekgploderede, og Ders. 

Pokokney blev draebt chdes Mond 

og celdttc Sen, der ilede ttl Hin-Ip, sit 
Dænberne irvgtelig brændte. 

Texas. 
Fra fokstellige Skeder i Denton Co· 

stammt Meddelcljkr om voldsomme 
Tornadoek, der hat streifet over die-se 
ane i Sondags og giork Ikke faa lidt 

Stude. Mange Bygninget et odelagte, 
og odscillige Mennesker bar faaet en 

mindre blid Mel-fort J Byen Garza 
blev z af Hufcne odelagte. 

— Fm Texas meldes atter i Man- 

dags om Tornadoer, der hat besagt næs 

sien hele Staren og giokt wegen Stabe 

paa Bygniuger hist og her. J San 

IAntonio alene beløber Tabet sig til over 

:-ls10(),000. Jntet Tab as Mennefkeliv 

meldes bog entmu. 

Kansas-. 
Et halvt Dusin forstellige Tornadoek 

hjcmspgte i Spadagss den cenuale Del 

as Kansas og anretcede megen Stude. 
2 Pekionek vides at være brachte-, og 
mindsi s er saarede. Da Telegkafnaa- 
dem er i Stykker, et de nærmere Med- 

decelfer ikke modtagne endnu. 
g— 

De tusiudc Ding. 
Admiral Dewey blev fotleden 

ovettakt et Guldur og Kæde, der var 

indksbt for 8500, indfamlet i EnsCem 
tek fka 50,000 Born i Norm-Mem 
Minneqpolig Journal fortstod Jud- 
fastlinsen. Det paasiaag, at Dewey 
samt mere Pris paa denne Gar-e end 

paa nagen andeu, han hat met-ta- 

get. 
Dampftibet ,,Auftralia«, 

fom i forrige Uge ankam til Sau Fran- 
elsco fta Honolulu, medførte en Mang- 
dc Galiciere, fom af Autoriteteme i 

»Don-M var fat i Frihedfra et Stamm-, 
Uom de i langen Tid havde fm pas 

Deus Plantager. De var fett til Den 
af en Agent, sont haode ført dem bog 
Lyfet ved glimtende Løften De vender 
nu tilbage til deres Fadreland, da de 

hat faaet not af Livet i Troperne. P i 

den Tid, de tog Kontrast paa Akbejde, 
bestod en Lon, der gil nd paa, at en- 

hver Person, sont konttaktmcessig havde 
paataget sig et Arbejde, men ienere 
nagt-de at udfsre det, kunde fangsleö. 
37 Galieieke blev icengslede i Henhold 
til denne Lov og dømtes til Stknffearbejde’ 
fral til 2 Aarmten Kongressen gkeb ind i 

denne moddydelige Traftk,og Galicieme 
fik del-es Frihed. 

Dewey fom Præsidentkandidat er 

ikke engang undetsiøttet af sln egen Soo- 

ger, John R. McLean, Ohio, der 

hat oist sig at viere for Bryan. Den 

demokratiste Komites Fern-and siget, at 

Buckeye Staten er tot Bryan seist, sidst 
og hele Tiden. Det set ikle ret godt 
ud for Teivey med hans Prcesidentplanz 
han maatte not helleee have ladet den 

Fugl flyve. 
General Jameg H. Wilsons 

H u s t r u i Havana dnde forleden sotn 
Folge of Brandsaar, hun erholdt samme 
Tags Morgen, da hun var ude at køre 

samtnen med sin Dattek. Da Mes. 

Wissen steg nd af Vognen, traadte hun 
paa en Svovlftil, som anteendte den- 
des Kjole· Hun bleo alvorlig forbreendt 
og dpde Kl. I- samtne Dags Eftermid- 
dag. General Wilion er Militærgu- 
nein-r as Departementet Matanzas, 
Santa Clara. Ogsaa hendes Dotter 
blev en Del fotbrandt under Forseg paa 
at hjcelpe Modeken. 

Ptæst sont Morden En Baps 
tistpmst J oh n i on i Bamberg, S. C» 
stpd forleden Dag en Mand ved Navn 
B e lli n ge t. Der var Dagen i For- 
vejen opstaaet Uenighed iAntedning af 
et Rossi-ach fom Bellingets Fader 
havde malet, ved Prwsteboligem Neste 
Morgen mødteg de uden for Presse-bo- 
ligen, stiftede nogle Oid og sled saa 
paa hinanden med den Folge, at Bellin- 

ger blev dreht. Preesten ovekgav stg 
straks til Sheriffen og blev fangflet. 
Hveni, der stød først, eller hvad den 

egentlige Aarsag var, er ulendt. 

Dewey i St. Louis- Fra Chi- 
cago reiste Admiral Dewey — efter at 

have bestuet og faaet Sejltur paa den 

sinke Drainage KanTIl —- til St. Louis. 

Her blev han modtaget of ilke mindre 
end 10,000 Sandagsskolebøkm hver 
med et viftende Flag. Siden sik han 
sig en Katetur tundt i Byen og dlev i 

Udstillingebygningen modtaget ai ca. 

20,000 Stein-tier, der fang hans Pris 
og tiljublede ham Bifald med en Stei, 
der not tunde minde ocn l. Maj. Da- 

gen fluttede saa med en flotaktet Ban- 

U kec. 

W illiam E.Endicott, shng- 
enintster under C l e v e l a nd s Admi- 

nistkation, dode I Sondogs i sit Hjem i 

Boiton, Mass. 

H. C. N o r m a n, den ny Sektenkr 
for den bestifke Amsassadøk i Washing- 
ton, hat medbragt 18 Kuffertek fulbe af 
Tol, der stal leere the Yankeus at stu- 
dere Moden og tillige vise dem, hvav 
engelst Straherkunst formaar at frem- 
btingr. De 6 Kufferter sial væte fulde 
as nyt Taf — og de andre ai beugte 
Vater. Der man vlsi vcere en ny Desgl 
for hver Dag i Auen 

B r y a n var fotledcni Omaha, hvot 
han dellog i en stor Banket og kalte til 
en endnu stotte Forsamling. Menge 
Delegater, fein var paa Vejen til Kon- 
ventionen i Siout Falls, var til Siede. 

l Metodifterne hat haft Konse- 
tence i Chicago· Menge Bistoppek og 

Delegaäer trindt otnkrlng fta var,täl 
Stehe. Der diskutekedes en Del an 

gaaende Fokholdet mellem Bistopperre 
og sagst-lieh Nedsættelse af de sprstes 
Lsnningek og et mere fremlmdende Ae- 

bejde af be sidsir. 

Es Pesvenucnke of »Dansteken« 
sent-es seit. D. L. Publ. Hause. 

Sidfte Nyt. 
Ge n er a l Y o u ng telegrafeeede til 

Otts, at Aguin ald o atter er das- 
tet op og hat sotenet sig med Demnng 
netalen T i n o i del notdlige Luzon, 
samt at de hat en betydelig Styrke inde 
mellem Biergene General Young en- 

sler at saa dem beseitet, for Regntlden 
begynder, og dersor beder han om For- 
stærkning. 

G en e kal O fis hat udarbejdet en 

Plan til Jndførelse as Selvstyre i By- 
serne paa Philippinerne. Den er af 
Krigeminister Eli o o t oversendt Kongress 
sen til Esteksyn. 

General McAtthur er udncevnt 
til Overgeneral og Guvernør paa Phi- 

s llppinerne. Brigadegeneral K o b b e 

ser udnavnt til Militcekguvernør for 
Disttikterne Mindonao og Jalo, og 
Brigadegeneral B ell er udncevnt til 

Militcerguvernør sor sydøst anons Di- 
strikt. 

Gis nin g et. Det engelske Damp- 
skib »Tenby« stødte sorleden paa sin Bei 
til Vhiladelphia paa en hel Mcengde 
Braggods, der tydede start paa, at det 
var Nester as en Pagsagerdampen Da- 
gen efter saaes en sireknastet Bart med 

Neidsignal oppe, men den sotsvandt 
snakt i Taagen. Man en Passageks 
damper stulde vcere sunken — vg da 

hoilken? 
F ra n s k e V a l g. Regeringspaks 

tiet har vundet eller holdt Stillingen i 

Provinsekne, mens Nationalistetne hat 
jsejret i Paris. Dette er D r e y s u I 

»Sage« Estetordnnig. Patiserne kan 
ilke glemme deres Hat-s Ulederlagzog nu 

hævner de det. 

Vesuv ladet børe sra sig. 
Astronomen Professor Pa l mie kl 
meddelte nylig, at Vesuv havde alle 

Tegn paa et narforestaaende Udbrud. 

Vesuv er jo nemlig en Bjørn, naar han 
blioer vied,1nen han knurrer altid svcert 
i Forvejen. Og ganske tigtigt, nn staat 
Rog, Aste og Laoa ud as dens mater-, 
mlns Menneskene omkking deng Fod ikke 
en Gang let lcegge sig tileile om Nat- 
ten. 

DanmarkogStorpolitiken. 
El markeligt Rygte vil vide, at Grun- 
den til, at Krigsminister N o ot saa klart 

hat sremdraget Monroedokttinen, knaa 

søgcs i, at Tyskland huvde begyndt at 

fiPte efter en Kulstatian paa en as de 

dast-vestindtske Ort, hvilket Raot mente 

bebst knnde sothindres ved Jhnkommels 
se as af Monroedoktrinen. 

S y d a s l l k a. Ciiglænderne er atter 

gaaede lidt fretn l Centrum. Men 
M a s e ! i n g lider as stygtelig Hnngerss 
not-, og Boetkocnmandant Closf, en 

Nev- as Ringe« vtl nn rette det sidste 
Stormangicb paa den. Krieger aabs 
nede i MandagS Transvaal Folketaad. 
Han omtalte i Aabningstalen baade 

Ktigen og Fredsudsigterne, sastslog, at 

Trandvaal havde stedse visi, at det helsi 
vilde bevake Freven. Verdens Sympati 
etklætede han, var paa dekes Side, holl- 
ket ilke kunde andet end glcede haar. 

Øs t erkig. Saa aabnedes da Riss- 
dagen i Gaar i Wien —- og Resultatel 
blev, som vi allerede for nagen Tid si- 
den paapegede i en Artikel, at, saasandt 
Regetingens Spkogreskkipt sorelagdes, 
reiste der sig en rasende Storm ska 
Czekleknes Side. Gallerierne lag saa 
levende Deli Demonstrationen, at der 
maate udkaldeg Militær til at rydde dem. 

Og nu stal det altsaa stedse gaa les med 

Obstkuttlon i den sstrigste Rigsdag. 
Jetnbaneulykke. Fra Wyoming 

kommet Meddelelse am en Jernbana 
ulykke, der sandt Sted i Gaar paa Union 
Pacisie Banen ved Stationen O’Reil. 
Det vazyxn wäret-, der var aaben og 
sotaacsage e Ulylken. Et hurtiggaaende 
Fragttog kam nemlig l suld Fast os lsb 
as Stint-erne, saa 2 Lokomotlver need 
elleve Fragtvogne styrtede dyht ned i en 

Bat ved Slden as Bauen. Jlre Men- 
nelkek blev drehte. 


