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Reprcesentanl C o tl i S, Michigan, 
der iadlkillige Aar hat lampet .fok at 

faa en Paeisiklsibel nedlagt, hat endnu 
ikle opgivet Makel-, knen hak derimod 

indbkagt et Forslag om at faa den lö- 

og 10. ds. henlngt til Drsflelle of dem 

Emne, og der er Udilgt til, at hans 
Forslag denne Gang leiten 

. I- 
s 

Senatet dar vedtaget Fokfliig til 

Fallegbeflulning om Nebsættelie of en 

Kommission med del Fokmaal at unbei- 

ssge, om det et gskligt og Infleltgt spi- 
De Fokenede Stank at grundlægge en 

Nationalpakk paa del Landomtaade, 
focn kaldes Chippews, Leech Lake, Win- 

nebagfhifh og Cass Lake Indiana-Re- 
fervationet iMlnneloia. Time Land- 
ommade omfaliek omlking how-As 
Arres, og under Omkaadet liggek Leech, 
Winnebagsfhish vg Caig Jndfsek futu- 
den en M-..»3e mindre Sper. 

O 
I I 

Bill, Illinois, der ttllige ek Mien- 

rigslomiteens Form-nd, hsk i klimm- 
ieninnihulet ltemlsgl et Forslag til Be- 

ilutning oin at anmode zwang-nimm- 
ken al meddele Dufet Qplysning 
em. hvotvidi Loven om Jndskmnlnin 
g» web Jahr-andren under ern-tratst 

lnlwr i den sidste Tid var wenn-and 

Fotsiaget siglet til Meddelelfek ow, 

at Japaneiete under lahm contact 

er fmuglei ind over den canndilke 
Gtænse. 

.- «- 

s 

Kettgtessens Udetttigslomtte hat an-; 
befalet ett Fallestesolution ottt at act-I 

tortiete Priesidetttett til "at indbyde 
Stotbtittaniett til Daanelfen as en in- 
ternational Kommission, bestsaetwe af 4 

fta hvek Negekittg, til at fothsttdle sit-» 

gaaettde Delingen at Bandet melleqt te 

Jotenede Statet og Cenada. 

Rest-Element N e w la n b g hat 
foreslaaet at bkuge den sidste Ongdsg i 

Mai til at here Avismændenes Klaget- 
ovet de hsjt Papitpciser som en Folge 
etfstombiitation mellemPapitmplleejetnr. 

. I 
O 

Reptasetttaitt M atf h, Jll» her nu 

endeltg overtalt Hulet til at forhsje 
Militeerbeoillingeit for Jndlandet fra 
Ists-Lotto t1181,uw,000. Bevillingen 
gaat nu til Senatet, hvot den maaste 
vil blive fotdoblet til 52,000,000, fom 
var den optindelige Plan. Om Zot- 
slaget blioet Los-, vil Ktigsdepartemetn 
tet blive i Stand til at udtuste Stets- 

militiea steh ArngiJItgenlettthfler i 
Siedet lot de gotttle, meitett ubtugelige 
Vaaben, der de fleste Steder endnu 

sindes. 
I 

. 
O 

Mk. R oben-, Utah, hat endnu 
itle opgivet Hast-et pttt at fqa sitte Uh- 

giftet ved vet totte Sæde i Kongteslen 
detach Hans Eitettttattd isjadedey 
Mk. K ing, hat da oglatt vifl hain dett 
Tjettefle at indleoete et Just-g cat, at 

Roberts fast 02,000 fot sitt Uleiligi 
heb, og ifslge Skik og Brug wettet matt 

not, at sorslaget vil satt tgettttettt og 
Nobertsiaa de s2,000 til at mildtte 
lidt paa Sorgen one-, et hatt blev uds 

steht. 
O O 

O 

Rang-essen begyttder tttt at stue fress- 
ad mod Enden for detttte Sections Bed- 
kottttttettde. Reptafetttttttthulet tttettet 

at kunne blive fett-bis es iende de stdste 
Reioltttionee til Senstet Illerede identte 

Use. Dee matt ji las ventes pag Se- 
natets Illgsrellq tttettLedeette Ieuet vog, 
at Reptteieattmthuiet pil viere feeedig til 
at adiottettete den I. Juni, og It hele 
sangener vil time stuttet d. 10 Juni. 

Store Skovbcandc i Penn- 
iylvania. 

4 Bncr bkændt — Ficke miltek Lvet — 

Toaiammcnltad — En sei-indes 
Mod. 

FragteligeSkavhrande hari den fenere 
Tid raset ikle alene i Michigan inen 

oqlaa i Pennsylvania, feerlig da i Pot- 
ter County. 4 Oper-C or bett, Bin g- 
ham, Newtst og Ormdb y er 

brændtr. Corbctt havde 500 Jnddygs 
geke. Ei Tag reddede en Del af dein 
til NabohyenGaleton, men da dct stulde 
vende tilbage efter stere, blev det stand- 
fet af Jlden og inaatte take tilbage. Ei 

Par garnle Falk bleo omeingede ai Jl- 
den og brandte. J alt savneg der en 

Snes Menneslek, hvoraf man oed, at 

5 er omkoinne. Vaabet am de svkiges 
Nedning er ikle start. Et Nedningas 
tog dleo sendt nd paa Buffalo, Rache- 
ster F- Pittsburg Beinen; nien da det 
kam til D en t. en lille By tret ved 

Bradfotd, faa Baneiollene sig umrin- 

get af Jld paa alle Sider. De prsvede 
at stua paa hoer sin Post; wen Jld æg 
ng drev dein afToget ag ned i Graf- 
ten for at spge Sljui. J det samtne 
loin et Passagertog fra den anden Side, 
og far det kunde lothindres, siødte de to 

Tag samtnen nied en saadan Kraft, at 

deage Lokomotioer adelagdes, Passages 
rerne lasiedes omkring mellesn hverani 
dre, og nied den ftygtelige Brand lige 
ind paa Lioet fka alle Sidek, apstcd en 

frygtelig Panik. Althaab osn Redning 
var nasten opgivet, da Mrs. Alle n 

P ar l d, en af Paasagkrerne, visie sig at 

viere i Besiddelie af den ststsie Winds- 

nærvekelie. Hun dcekkede hat-ed og 

hander iaa gadt, hun lande, ag ilede 

laa af Sted acad Byen Newtan, en Mil 

dorte. Jlden dar iaa narr, at den tru- 

ede nied at anlande hendes Kinder hoert 
Lijedlil, og Rasen veeltede frem, saa 
hun Gang paa Gang faldt halvlvalt 
der-f. Tit sidst naaede hun Ren-tan, 
amtrent livlaö, og fortalte den speier- 
delige Historie til Togmesier M ou n- 

ta n ved Kane Tanimerbane. Das 
todlede et Latemotiv til et ParTsinmers 
vogne og ilede med fnld Fart ad paa 
Redningsekgpeditiam 

Da Mauntan lom til Siedet, fandt 
han de af Jlden amtingede Mennester 
saa fortomne, at da de com til Brod- 
ford maatte mange straks lendes tll 

Hospitalet. 
Mrs. Allen Paris kam sig heldigvis 

hurtig under leerlige Baudert Pleje. 

Stor Brand t Camdem 
New Jersey. 

En 1«-Etages Vygutng og hu andre 
brændte tSsndags l Samt-ern Tabet 
er that-»Hm og 250 Meintest-r er has- 
oildc 

En Del Dkenge satte Jld paa noget 
Tom-net iom lau i zum-ers Marter 

Zus, enttn at Vom-are ellet meb For- 
iat. Zum iptedte sig haktix. Der blev 

iendt Bad til Philavelphis eiter Die-m 
Fite Kompagnitt bleo sent-L Der var 

fleke Erplosionet, fom hemmede Brand- 
tolkenes Arbejde. 

l W 

i Posulttttonventiomu 
li Siour Falls, S. Dak» der afholdtes 
i sit-sie Uge, var noget urolig. Detvak 
fertig Bicepmsidentspskgimqalet, ver 

satte Student i sinnigen-. 
Th. W. Pat tekfou fka Colorado 

blev valgt til zonnand for Moder 
Hatt talte noget om, Populistpaksäts 
Stiftelie pg pkoieterede derpaa sum no- 

get sauste afgjokt, at Btytu vilde 
bltve valgt til Prcstdnw 

Spjkgcmaatet pm Vicepmsident biev 
iaq vakmt, at det var nat oed at tru- 

mes en Splittelse. Fleke Norm m 

km Listen, men til stdsi ieirede C h ar- 

le y T own · y, Minn. Brysn blep 

iclvfslgelig nomtnmt sont Musik-ent- 
kandidat. Dtt sur imod han« Plan at 
nomine-e Viceprcstdeat, da han vilde 

dave haft en Konnte valgt til at kon- 

serece med Demokraterne og Solvrepublis 
kanekne om den Sag. 

Populifterne er, som bekendt, delti 
to Dele, hvoraf det mindre Parti hat 
holdt Konvention i Cincinnati, Ohio. 
De nominerede Wh net on Backen 
sen Philadelphia sotn Ptæsidentkandts l 

)dat. Tette sidste Parti ek inde for! 
Statens Ovektagelse uf Juni-einen ; 
Telegmfer, Minet og alt ubeboet Land, Z 
samt at Ptusident, Vicepræsidentkog fsi 
dekale Dommeke stal oælgeg direkte afi 
Folket. 

» 

Stkejcci St. Optisc. 

Sporvognskonduktprerne og Stykekne 
i St. Louig hat i den ienere Tid vætet 

pas Streite, san nl Spokvognsttnsikken 
inoatte indsiilles. Enkelte Spokvogne, 
der vovede sig ad, blev ovetfsldet If 
Strejkekne, der kasiede Sten gennein 
Vindueme. iaa Here dlev alvorlig fan- 
kede. theengang Posten sit Lov til 
at pagiere, stønt Postinesieren ttuede 

med, at hvis den bleo standset, vilde de 
not fsa høre ft- Washingtom Mayoten 
penvede paa. at faa et Kompwmiz i 

Stand mellem Spotvognskompagniet og 
Arbeiderne, men sorgen-. Politiet 

sisd wagte-San over for alle de forbittede 
Mennesler vg Hjcelp maatte tilkqldes. 

Shekifsen hat maatte indsveekge 500 

Politiassistenten En Mund er dreht. 

Selv Vogne fyldte nied Politiblivee In- 

giebnr. 
— —-0-———- —-----— 

Culm. 
Pan Cuba findeel leloislgelig ogfaa 

iokslellige politiste Bottich hvoraf et, 
det mindste, der stunk under Matquien 
af Santa Luziag Ledelse, trat-eh at de 

For. Stater isrstkotnmende st. Juli stnl 
ovekdrage Den til de indfsdte Myndigs 
heder og straks tmlle sine militikke og 
civile Emdedsknund bott. Det var io 
et Forstag i den Retning, SenatokM a-« 

so n drngte fiem i Senatet. 

Nationalisiekne, et andet Parti, fere- 
tmkket General Woods Plan oni i 

hoekt Feld at vente et Aats Tid langen-. 
(7t tredie vgsisrste Parti, Demokratetne, 
vil ikke have nagen bestemt Tid sat. 

Stats-Nyycdet. 

Illinois-. 
Den kepudliksnfke Statgkonvention 

nominekede i Onsdngs N i ch a r d 

Y at eg, Jackionvtlle, for Guvetnsr og 
William A. No kthcott, Band 
County, for Viceguveknøn 

— Mrs. G r a d d et t, Chtcsgo, for- 
sogte forleden i et Anfald af Banvid at 

tndedtcende sig selv og sine 6 Birn. 
Det lytledes for hende at ende sit eget 
og de to ældsie Bisan Liv, hvotimod de 
4 yngtte, der var i et andet Verdie, 
reddedes. J et Brei-, man sandt, stri- 
vet hun, at Grundeu til den fkygtelige 
Handling var et utykkeligt Llsgtestad 

— En Jetndmevognladning Majs 
blev torleden folgt i Chicago for 65 

Cents pr. Auweh den hsiesie Pris, 
fom hat vcret detalt i Chtcago paa 
mange Aar. Majer var ilte af nogen 
fertig udknceklet KoaliteU men den blev 
uddudt til Sulgs til Fordel for de nnd- 
ltdende iJndien, og dette bkagte den 

hsje Pris. 
—- J Chicago hat man opdaget et 

sisrte Underslæb ved Vandvcesenet, hvok 
Emdedsmcend hat dedragct Byen for en 

Sum, hoig Starr-Ue endnu er ukendt, 
men ligget mellem B50,000 og S100,- 
ow. Flere Akkestet er foretagnr. 

Minnen-tm 
Oper en Billton Fod Tokyer ekt 

Lober as Vinteken fældet t Minnefotas 
TIInmerflov. Hektil udtmvedeg en 

Urdejdssiyrke destoaende ei 16,000 
Mund og 8,000 Pest-, fordelt paa soc 

TImmerleikr. Jan Menncster hat no- 

gen Jde em, heilken forfætdelig Mang- 
de Zimmer dette er. Dette ijmer, 

lsom altfaa et fældet i Minneiota i LIH 
bet of en cnesie Sasoty vilde ikafse Ma-l 
teriale not til et 8 Fod btedt Fortovi 
langg Ækvator omkring hele JotdetkI 
Minnesotas Slovarbejdetes Løn for- 
klatet belpb sig tilsammea til ca. 41 
Millionek Dollats. J 

——En frygtelig Regnstorm hjemsøgte ii 
Lordags St. Paul, blæste Teleionpæle! 
neh, ten Fortov op og —- desvcerre ( 
dræbte 3 Mennestek og sank-de flete. ! 

i 

Georgia. i 
Fleck Whitney, en ung, popu- 

lcer Mand, blev forleden studt og dtæbt 

poa en Spowoga i Augusta as Gus 
thson. Det hele var en Folge as 
Uenighed om et Sæde i Vognen. 

Der medbeles, atMotbeten blev toget 
ud uf et Pagiagertog og lynched i Hm- 
lem, Ga» da han var paa Vejeu til 

zætigslet i Atlanta. 

Iowa. 
T omTaylor, en bekenbt Sagt-- 

ret i Dunlap, floh fokleden fra sin 
Trappe Bankptæsident Bart-t, idet 
denne gis sowi. Dekefter anstillede 

Tsylor sig fom vanvittig, hvad han 
waner ogfaa er, og tkuede eahver, derl 
ncknnede fig, med Revoiveren. El 

voldsomt Opløb fremkaldles, og til 

iidst fik man fat psa Forbryderen, iom 
i en Furt blev sendt til Log«n, da Be- 
iolkningeni Dunlopi Raieri over decHl 
strakkelige Handling begyndte at tate. 
om Lynchning. 

Wisconsin. 
Anton O. Block, Vol-new en 

Nordmand, der var Postmeftet, Menigs 
hedskassetet og Lasset-er for et Agla- 
kancefelskab iamt Furttuingsmqad, gik 
forleden iqllit. Folk hat-de sior Tillid 
til hom, hoc-d de Imago Kastetetpostet 
tydet paa, og verfok bleo Ovekrafkelsen 
desto starre, da det vistesig, at Rassen 
var tom, og hatt styldte Vosibeparte- 
mentetsizoC Ton-net Z2,40(), Wenig- 
heden 8213.14 og Usfukanceielstabet 
8409 foruden en Dei andre Poster hist 
og het. 

Nebraska. 

! Mes. Lena Anderion og 
IChrist Olseng « aaktge Datter 
M at y blev forleden Aften bmbt ved 
en Gasoljnetsplosion i Andeksens Hjem 
i Syd Omaha. Akte-. A ndet se n 

soilde skynde sig at faa Hyr paa og hældte 
noget Gafoltn t Komfuret i den Tause, 
at det var Petroleum. Da hun satte en 

Tendskik til, eksploderede det hete, og 

khendes Taf bleo antandt. Den lille 

Juge, der var .t Bei-g has dem, kom 

lsbcnde, og henves Taf blev ogiaa an- 

mndt. Andersen, der arbejdede ude i 

Hauch ilede til Hjælp, men det lykke- 
des ham itte at redde hackten sin Hu- 
sirus euer Batnets Liv; selv blev han 

Meint forbrændt. 

; South Dakota. 
En Bevægelse er iat I Gang i Ssour 

IFalls for ved Appel til Prasident Pec- 

Kinley at sage Benaavning for Soldat 
Jesie Baklow af time U. S. fri- 
ocllige Jasanteki og fachen Soldat i 

Iste Syd Dakota chiment, dømt for 
Defektion ved Krtgatet i Manila. 

.Swax Falls Mand, sotn tjente samtnen 
med Baklow i Philippinerne, mener, at 

Undetfsgelfe vil godtgsce, at Bat-law 

ikke var ved sin fulde Foknuft, da han i 

Februar Maoned vandkede bott fka 

Hovedkvarteket, og at Sa» en derive 
bsk viere Gensiand for Benaadntng. 

De tusinde Ting. 
Falletælliugen blandt Mutter-nd — 

Man ek bange for at Iomme til at tælle 

Kinelekne, da de sidsie Gang, her var 

Cenius (1890), gjokde Mvdstand og 
ikke vilbe fvare paa Spsrgsmaalene, 
idet de var bange for, at alt dette var 

noget fakligt, iom dagefter stulbe andeu- 

des mod dem. For at undgaa naget 

llignende nu hat Direktor M i rriam 

Jfaaet den kinesiske Minnister W I til at 

udstede en Proklamation til sine Lands- 
mænd og fortælle dem Oensigten nnd 

Falketællingen, saa de lkke stal være san 
bange i Aar 

Gkvkgc Wkigth, en farlig Forbryder, 
der not hat mange Bis-der at siaa til 

Regnskab for, er nylig bleven fanget t 

Ohio. Oan ital for 4 Aar siden have 
dræbt 3 unge Mamd l Utah, og siden 
den Tid hat han flallet vmkking i hele 
Landes under de mest kastellige Raune, 
og med de mett fotstellige Fortetninger. 
Bl. a. hat has vceret Sagsprer, Lag- 
prædtkant vg tilsidst Ptæst i W. Virgi- 
nia, hook hatt gjorde sig styldig i Bi- 

gami, men totavrigt ved sit vindende 

Vaesen havde en høj Stierne i de bedste 
Krebse. Nu vil han blioe stillet over- 

fok en meget lang Liste af Forbtydeb 
ser, iom han ved Siden af ovennævnte 

Mord er mistaenkt for- 

Seuqtkt blev i Tiksdagö meget over- 

rafket ved, at Senatnr C l akk, Mon- 

tana, pludsellg stod op og resignerede 
fra sit Embede. Grunde-I var den, at 

der var foretaget noget, han mente, var 

uketfcerdigt, og verfot vilde han, uden 
at lcegge Skylden paa nagen anden, 
tmlke sig tilbage. 

Men nu kommer Efterspillet: Guyet- 
noren i Montana, der flal vclge -en 

Efterfslger, indtil Legislaturen blev 

samlet, valgte faa øjeblikkelig Clatk til 

sin egen Efteksplger, og denne hat mod- 
» taget Valget. 
l En tubanlk Redaltøk dtæbt.- S E- 

nor All-erro, Redaktak af Bladtt 
«l)-.)u(-lakj(l:«lus", blev fokleden, mens 

han fad i Teattet, studt ihjel af en 

ulenttt Snigmokdek. 
Alberto var en viclfom Politiker, og 

hans Avis hat i den sidste Ttd kritiseret 
amerikanste Funktionækeks handlinget, 
isæk Valgotdretne. 

Man til Indien. Dampskibet 
,L.utta« sejlede fokleden fka New York 
paa Bejen ttl Bombay med 200,0ZE) 
Bushels Majs til de nIdlidende i Jn- 
dien. Dette er den største Ladntng, der 

nogen Sinde er sendt i et lignende 
Ækindr. Det er famlet fra alle for- 
stellige Panier over hele de For Staler 

lJieifen mened at ville tage 40 Dage. 

Sidste Nyt. 
Nationaliftcrnc i Mannig- Den 

forelobige Seit, som det Dkeyfugs 
sjendtlige og i Birkeligheden Republiks 
fjendtlige Ha r par ti i Frankrig sandt 

iforkige Uge ved Kommwalvalgene i 

Paris-, ek bleven yderligete form-Reh 
Ved de Omvalg, som fandt Sieb i Lor- 

bags, vandt disfe Nationalisier neinlig 
enbnu fleke Plodser, saa de nu dannek 

en betydelig Majoritet i Pakt-V Vorges- 
kaad. J Provinfekne fejtede Regeringss 
psrtiet vermind. Maung vil der ved 

Kamme Jndtaldelie iSlutningen af 
denne Manard blive gjort For-sog paa 
at styrte Ministeriu. Dog lykkes dette 

neppc, da Nationalisietnes Seit Inn 

angaar Borgetcepmientationen. 
Nationalisieme er siækkt boekoenlige, 

og de hat altid habet England, men 

mesi sitzen Dreyfus Sagen Iom op. 

Trausvaalktigca— De fleste Miti- 
tækkkinkere anie del for rimeligt, at 

Banne kan undertvinges iLøbet af 4 
til 6 Uger. Besindigete Mænd anta- 

ger bog, at del oil vare fra 3 til 6 

Maaneder. 

Sortehavsshvedcn stul ifølge tussisk 

lMelidelelie staa godt i Aar. Men end- 

nu bedte gaak det med Ruhm. Der 
pentes siok Udspriei. 

Urolighedekue iPanama. Put- Grund 
af den revolutionære Bevægeäie em- 

kring Panama, hat Byens Votgmestec 
udsiedt et Dekret, ifslge hvtlket alleEta. 

blisfementer stql lukkes Kl. 10 om Af- 
tenen, og ruhn-V iom efter den Tiv 

tmsseg paa Gaben, vil blive stresicren 
, Det er haarde Konditioner. 

Krisen, 
Sier nma attek slmte sin Hovedstad· 

— Robekts sejrrigc Fremganq· —- 

Kroonstavt er salden — Baalsloden 
blivet Valplads- — Sidste Anstren- 
gel e· —- Arnazoner. —- nennst-ed- 
Buller rykker frem. — Maseling. 
Lord R o b e r t s har staoig hast Held 

med sig. Han rhlker srern og srem, og 
Boerne viger tilbage og tilbage. Saa- 
ledeg sorlob hele sidste Uge, der endte 
med, at Lord Robertg uden Svætdslag 
har taget Præsident S t ejn S anden 
Hoaedstad: K r o o n s t a dt i Besidbelse. 
Ster sorlob Byen Ratten i Forvejen 
og udstebte sorinden en Proklaniation 
otn, at Orange-—Frisiatens Popedsiad nu 

blev siyttet til det nordligere liggende 
H e i l b r o n n. 

Denne Gang vilde Roberts ikke lade 
sig narre sorset Jndtogs Fesiivitag, san- 

«ledeS sont da GeneralF r en ch drog ind 
i Bloemsontein, uden at oppebie Oder- 

genetalensjlnkomst 
Tsenne Gang altsaa maatte Rat-alle- 

riet pænt vente nogle Mil sra Knorr- 
stadt, og da Roberts kom, lad han hele 
Heeren opsiille sig i sinul Orden, red 
selv sok Fronten, og saa drog man ind i 
Kroonstadt. Paa Torvepladsen gjorde 
Roberts holdt med sin Stab — og der- 
ester passerede hele Hatten Revh for 
harn. 

Se! saadan indtager man en Hat-ed- 
: stad — under sulb Honnan 
» 

Boerne havde suldsirendig opgivet at 
levere Roberts Slag her. Dog viser 
det sig nu, at Marschen henimod Iwan- 
stadt har vcerel asbrudt as talrige Star- 
mybsler, men —- i Overensstemmelse 
med Roberts hele Metode —- saar man 
tun Resultatet at vide. Han maa Log 
uden at opgive noget satnlet Tab, ««« 
ramnie, at Boerne har endog s«" et 

nogle engelste Rytterr. 
Han har ellers slet ikke gioet nogen 

officiel Liste over sine Tab siden As- 
marschen sra Bloemsontein. 

Saa vidt er nu Englanderne konine. 
Boerne har sorstanset sig høsere mod 

Nord, ved Baalfloden, der dannee 
Gransen mellem de to Republilker T- 

ag der vil nu siltert blive en haardnak- 
ket Kamp. 

Dog er Roberts ille i Besiddelse as 
hele Orange-zristaten. Nord sor Tha- 
banchu staar der endnu en sicert Beer- 
kocnrnando, som giver to engelsle Divi- 
Iioner suldt op at bestille. Roberts 
Forbindelseslinie Bunde jo ellers meget 
hurtig blive asskaaren hersra mod Syd 
— og hvad skulve hans vældige Nord- 
hær saa garn- 

Det er paa slige Eventyr, Boerne Zion- 
ser —-— og deres Mening synes at viere 

denne, saa snart de itle kaa holde sig 
her, da at gaa over til dereg Falleri 
Natalbjergene. Mod Nord lan de so 
ikle komme paa Grund as Naberts 
Stilling. 

Der er ogsaa Boere i Vestzzsg mellem 
Kimberley og Maseking maa de 
merk ret starke, thi den 4u,000 Mant- 
stætle engelste Undseetningghær har 
endnu ikke knnnet udrette sit Ærinde. 

Maseking er vistnok bleoen haatdt 
bombarderet i Begyndelsen as Mai —- 

og hele de indspdteå Koarter stal være 

brænbt as til Grunde-. 
J Transo aal beredet man sig til 

den sidsie sortoivlede Modstand. Vel 
siges ver at herste Uenighed, men det 
hat Englcenderne paastaaet hele Tidenz 
Og Faktum er, at sorleden Dag melbte 
over 300 Kvindek sig til Doeroningss 
kontoket, samtidig med at alle Reserve- 
ktopper er bleoen udrusiede og sendte til 
Krigsskuepladsem 

General Buller har endelig rsrt 
paa sig, nien det var ogsaatvingende 
nadoendigt, siden Boerne truede hami 
Ryggeu. Dan maa nu snart gribe til 
Offensiven. 

MPrsvenumre as ,Danskettn« 
sendes seit. 


