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Amerika. 
Fra Kongrcsicn. 

Finonöministeren hqr i Henhokd till 
Hufeks Beflutning ooekfendt det etj 
Brev fra Jndvandringskommisfeet« 
Von-der l y. Det indeholtter OplyS-« 
nmg otn den japanesiste Jndoandking i 
de ni Maoneder, der endet med 21. 

Marts d. A. Det san-Lebe Antol Ind- 
vandtere fka Japan oar 4 ,4:·-7. Pom- 
decly siger, at der ikke ek Tvtvl om, at 

mange Japanesere kommer over Canada 
Grausen, Der et imidletttd tagen 
Los-, som tillooet nogen ttlfrebssttllende 
Jnspektion eller thælling. Hatt siget, 
at der, efter alt det, sont foreligger, tkke 
er Toivl our, at Jndoandtingen eri be- 

tydelig Tiltogende; hon fremholder Bon- 

skelighedeene oed at standie Stroms-en, 
og oplyser, at en of thdvandrings- 
bureouets Jnfpektorer, iom for en Ttd E 

siden befsgte Japan, i sin officielleJnd-» 
beretntng om Reisen siger, at Japans. 
mest fremrogende Politikere og and-ex 
Vorgere er knyttet til Udoandkingerne t« 
Japan. Powverty trot, at den japanes 
siske Javoanbring optnuntres of Fokk 
her i Laut-et, sont Instek billig Akbejdgi 
hicekp. 

·- 
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Senotets Komtte for militæte Sa- 

ger har anbesaket en Pengebeotllmg tu 

Opsprelse of etMonument for de Sok- 

dotek, iom jelot vev Tollen-ng Akt-» t 

Slnzet mod 'nvioneme usw« Det 
var oeb rette ing. General J ack s o n 

oandt sme isrske Ltvrbae og blev kendt 
over heke Bank-et fom en vygttg Bein- 
ltngsmano 

I 
. 

« 

Repræsentont Leoy, N. Y» hat 
indledet et Zokslag, der ganr nd paa 
Dannelsen af et System med Journa- 
tionaleRoter«, der skal knnne bruges 
ved Iotfendetse of Penge til enhoer 
starre Handels-Nation, og aktsaa unbe- 
tqleg i Tystland, Jrnnkug, osv. mev 

dette Lands Mont. Roten kostet tun 

chtydektgheo of dens Verdt at jense. 
Vanfkeltgheden ligger nærmest t at foo 
en korrekt Skala i Standmellern de for- 
stellige Landes Monter. 
W- 

Beckham seiten 

Ten lange og bitre Gunernorstrid I 

Kentucky har nu endelig for iaa vidt 

Ende, iam de Zorenede Staats Hok- 
steret hat erklæket Peche-m den demo- 

kratiske Grimm-F for valgt. Dei var 

io dem Resultat, Statuts Hsjesteret 
kom til, og de Forenede Steuers Hofe- 
retsdomtner Falter ertlærede, at en 

saadan Assære egentlig ttke kunde af- 
gsres af andre end Staten sehn Her 
forelaa et Vakg af Folket ich-, og du 
kunve ingen Domstole ellek poiuiste 
Partieofocandre noget ded. Den egem- 
lige Hsjesterek, fom her mai-ne welle- 
res tit, var Foltet feer Statuts Stem- 

medrtettigede Morgen Der haoede 
sig rigtignok Stemmer mod denne Af- 
gIrelieiReuen, men de var i Mino- 
eilen 

J Frankfort dlev der ielofslgelig en 

vild Jubel dlandt Demokraterne, da 
Budsssdet —om dered Seit naaede dem. 
Brandtlokkerne kimede, Kammer dun- 
drede, og hele Byen var i Festdragt for 
Quoten-r Beckdcmh Oper 2000 Men- 
uester marcheeede ad pad Kirkegaqrdery 
hver med en Mem-h som de lagde pas 
den myedede Gut-ernst Goedels 
Grav, der fauledes com til at se ud Iom 
et lille Bierg of if Dienstes-. Guyet- 
nst Taylors Soldater, dek siden Goe- 
dels Mord her danuet Vogt omkking 
Kapitoueh trat sig un tildsse, eite- at 

have overleoeret Kanoaer ni. m. M den 
demokratiste Oenecaladiutont. 

Den stagne Guyet-ric, Repudlitinm 
rea Ruyter-, maa nu finde stg i stn 

Slcdnr. Han udtalte,at han havde ventet 

et iaadant Resultat fra Domftolenz nu 

tunde han tun appelleke sin Sag til sit 
Falk. Han ital allerede oaere eitle-set 

for Reputlitanernes selvstrevne Kandii 
dat ved nieste Guoernsrnalg. 
W- 

En drlstlg Roder. 

En enlig Eli-ver voaede sig farleden 
Aften Kl. lu, sio indi Kotridaken til et 

at de lebende Hotellek i Kansas City, 
hont- han i Disken tag en Kasse, der 

indchaldt Diamantek til en Væidi as 
Zl,200; Isi250 i rede Penge og Anvias 

ningek til ca. 8100 Verdi. Dan holdt 
Natbetienten ag en Lpoakter ita Lioet 
med at holde dein en Revalvet for Nasen 
og efter at have faaet, hoad han ansiede, 
besteg han fis Heft, der stod banden 
uden for Toren, og farspandt i den stille 
Ratten-ne- 

Dette hsrek til de drisiigste Tyoerier, 
nagen Sinde Ivet der i Byen. J Vet- 

telset var 6 a 7 Personet, da det stete, 
ng tun de avennævnte to havde nagen 
Anelse am Tyveriet, spr- Tyven var ude. 

Det hele tog neppe to Minuttet. En 
Kontokbetjent hat-de netop faaet Juve- 
letne ag Pengene famlet fammen i Kas- 

fen for senete at gemme dem i Benge- 
stabetz men Tyven vidste at geil-e Lei- 
ligheden. 

s- 

Ahmed Pult-a er kommen. 

A h m e d P as h a, den tykktfkc Vice- 
admiral, der bat varet saa megen Tale 
am stulde her over at ordne Sagen tned 
de O90,000, kam i erdags til New 

York med Lampsttbet »Augusta Vic- 
tokia«. han siger imidlertid, at han 
hat slet ikte noget med den Sag at geke; 
han er ikke Dtplamat, men Offtcer ag 
kommen her anei- i Egenstab as Jngenin 
lot at undetfage Bygningen as de ame- 

rikanfte Kiigsstide, da den tyiktsle Ne- 

gering muligvis vil tpbe en Ktydjet het- 
avte. Han siger, at han stal tejfe til 
de fotslellige havne, hvat der et Kriggs 
skibe, men da fæklig til Braoklyn og 

iNuvparL Naat han saa hat fendt 
YRapport hie-n, vil han maaike faa Fulds 
lmagt til at atfintte Handel. 
; Pan Spstggmaat am, hvad han 
itantte am Farhaldet mellem Nuöland 

lag Tyrkiet, faarede han, at Rusland 

havde den varfte Fjende inden sine egne 
Granfer, og at et enefte Slag kunde 

leitte det ftore Nige i Stumper ag 

: Stykken 
— q-, 

Streiten i St. Louis. 

Den ndligcre omtaltc Streite af 

sSpotvonnsatbejberr i St. Louis, Mo., 
»h« enbnu tkke Endr; toættimod synes 
Tslsmiden at blkoe met-e og mete kcitth 

» 
Rassen al Spotvognsnafik et staut-iet. 

«vg vover en Vogn sig ub et Stedi By- 
ens Urstamm faa er der tun oed Polt- 

.tiets Bisse-M Sirt-Kerne m. fl. sam- 
Iles i iusindvis paa Gademe, sparte al 

szætdfeh og Skydeoaaben btuges dri- 

fugt pua hcgge Stdn-. Menge blive 
J saurede iaa at sige hoet Dag, og stere er 

i drehte. 

Hadern-km hat tsvet med at udkalde 

Statsknititfuy da han mente, at del 

fotstætkede Pola-; stulde kunne klare 

Sagen, eller at Stkiden stulde blive bi- 

lagi i Mindelighed, hvttket bog ist« sy- 
neg at kunne lade sig got-. 

— « -«0k«-- s-—.«—- 

Boernes Irevstommiston 
kom for nogle Dage sideu til Washing- 

Iton, os de sit en glnutende Modtcgclie 
dek, iom be haode iaaet den I New 
York. El Mosis-mode bleo holt-t, hvot 
flere Meplemmer af Kotigregfen var til 

Siede, og hvor de 3 Udiendmge solt-. 
De Inev modtagne med nie-gen Jubel og 
Begeistting as Folkestaretnr. 

Refultatet af detes Bei-g bekimod 
blinkt aok ikke san statt. Senatet nag- 
tede med 86 Sie-unm- mob 21 et give 
dem Tal-m bei-. Statsminisiekhcy 
mootog dem nieset genugt, men sagt-h 

at de Farenede Stank itte tunde blande 

sig i den Sag, men Inaatte lotholde sig 
jabfolut neutral. Tet synes, lom om 

den Monde, hvomaa de et bleven affekt- 
digede, hat vatt en Del Note kundt om 

t Landen tsn stok Dei at Umekitas 
Betoltning vttde gerne hjalpe Boerne,» 
idet de tiente tilbage paa hlne Tiber, das 

ldekes Falte-die maatte kampe en lignendh 
Kamp mod den fanmie Fjende; men des 
fynes ilte at oille aabne Ofnene for det 

vanskelige i at blitnde sig ind i en Assære 
kam-den nætvcerente, og dekfor blivee 

Regeringen kritiseret for detts Passivis 
tei. Bit-teligheden er den, at England 
temmelig eftettrytteligt hat ftabedt sig 
andres Fredsntægling, og at hvetken 
McKinley eller nagen anden ifslge detes 
Løite am Neutralitet katt got-e noget, 
for degge de kkigsfskende Magtek oil 

lade dein mcegle. 

Stats-Nyyedcc. 
Nebraska. 

Henved tzotl Studenter oed Universi- 
tetet i Linloln git fokleden Nat paa( 
Skjotte-Pakade gennem Byen og stand- 
sede tvran Polittstationen, hear de dr- 

gyndte at kalte Sten gennent Vinduetnr. 
Dette resulterede i en tott Fastning mcd 

et Pak Politibetiente, hootaf en sit et 

Bett dmlket, og adstillige at de let tltedie 
Studentek sit Marter til Eitndting otn 

den natlige Scene. 
Det hele var not en Hann, fotdi en 

Student var bleven attefteket et Pat 
Dage iFowciem 

»i 
«( 

( 

—- Milo Stollakd« en ung 
Jenibaneardejdek, dlev forleden ksst 
ovet af Taget næk Sterling, Neur. 

Hatt og nogle Kammetater, havde oml 
Aftenkn væket i Byen, og paa Vejen til- 
dage ftandtede han og lagde, at han 
vilde komme otn faa Minuten Stkaks 
eftek tvm et Tag, og ingen saa met-e til 

Mannen fak naste Morgen, da en Loko- 

tnotivspter faa hant ligg. ved'Sporet 
med knusi Stulder. Han var itte dad, 
men døde tokt eftek, at han var kommen 
ind til Byen, uden at vtete kommen til 

Bevidfthed. Dei kegnede hele Ratten, 
da han laa deruds Man tan itte rig- 
tig tot-staa, at Kainmetaterne itke sagte 
eftek hom, da han blev dorte, men —- 

,,enhver er sig selv meinest-« 
—-—-.-«.--——- 

Minnen-nd 
Et fottvivletzoriøg blev fotleden Nat 

gjntt paa at btænde Byen Duluths 
zonetnmgssusog. Fern Brande bleo 

paufat i mindre end to Turm-. En 
Mond og fein Heile indebkcendte, og 
Ojendomioc 8:3()(j,i2»(,i vak Uukt med 

vL-t)elceggelfe. J en Lejestalc indebuenvte 

Hohn Lakiom og fein Heste, sont 
lilhprte Hain Brett-eng Co» umso-n i 

Manunetnm 

Lsioeonieu. 
En ung Mund veb Nenn B esqu- 

min brgrk ital-eben et Itygt Mord I 

Sparta, Im han steg nd paa Immo- 
et fta en Reptaukant, hope-hatt Ul- 

iyneladende tilfaldigvis madte en Mes. 

EmcnaPrieft, og uden videee trat 
en Revolvek og affyeede to Skud ncod 
den ulykkeltge Zone. Der sidite kam- 

ke, Konen faldt døv om· Den unge 
Dr. Benjaenin oveegav sig derpaa til 

Autokiietetne. Hart paastod, at Mes. 

Priest haode her-net ham han Faders 
Imrlighed. Mes. Priesi var 394 Aar 

gammeL Der er fenete Ionstateket, at 

Benjmnin begik Motdet under etAngreb 
as Otndsivaghed. 

Iowa. 
Den bekendce Sioux Chief, Tkvo 

St r i kei, som i sine yngre Dage var 

en truende Person blandt de tivligete 
Settlete i den vestke Del as Staren, 
blev for-leben konsinneret af en kamst 
Pcastved Name O’Gotsnan. Tmo 

Saite-, fein nu er 81 Aue genau-L 
blev kousirmeret samtnen med en Magie 
pag 150 Siour Indiana-h Pan Rose- 
bud Reserve-kippten er der nu omteem 

5000 Jndiancre, as hvilket omtrent 
2500 er katolske. Jndianerne for- 
mmdstes bog i Antal nieget hurtigt. 
Medeas de ælbre hat vceret meget 
trigerste vg paa samme Tid meget 
lb.-, er de yngre kvikkete, meke lar- 

villige og megct ftedeligsindede mod de 

hoide. 
— -—-.--.. — sp— 

Eis By brændt. 

Den lille By F i s h er i Michigan et 

gaaet op i Roq og Flamniet paa 2 Hilfe 
mer« 40 Hufe. et Hospital og to Troe- 

loftkaketninger brændtr. Lo-) Meinte- 
fker er husvilde, og Tabet, der andro- 

ger 8300,000 dækkes kiin for en Tel 
as Assurancr. Jlden opsiob i C. H. 
W- o r c e s tetg stote thklaftforretning. 
Mange Mennester sit slemme Brand- 

faar, men san vtdt man vev er ingen 
dode soin Folge af Branden. 

foiisiiidckikigf 
·"" 

Dcwky og Huftru kom tilbage til 

Washington i Onsdags fra bekeg Reise 
i Besten. De satte straks ud til Beau- 

vois, dekes Sominekresideiis. 
Te var vel tilfkedie ined Reisen og 

dens Udfald. Hele Neiseselstabet vg 
ikke mindst Adniiralen selo var bleven 

dygiig iolbrwndte. 

Fikk Dampstibk nfgik fokleden fka 
Sau Francteco til Cape Nome mev 

two Mund og fuld Fragt. Der maa 

viere mere Guid der oppe idet hoje 
Nord. 

Vastor C M. Sheldon tjmte 85000 

pau Tin- Tokicka CapitaL den Uge 
hatt ledigen-de vcts Disse Penge hat han 
anvendt soviel-tm 

Flut-o hat han stænket til de ulpkw 
lige Menneskek, der er et Bytte for 
Hungers-neben i Indien, Topcka Cin 
Hospital hat faaet 81()I,)0, Afdelingen 
for smitsomme Sygvvnmie i »Ein-ist 
lliispitap 810«0, Wafhburn Semina- 
tiuni B5u0, Topekas Y, Jl. (.’. A. 

8500, Byens offentlige Fontctner 83W, 
«I(·msl(«i·gan1ui AssmsintioM Stim, 
Y. M. C A. ist«-JU, «XY««I(«117S 
Christ-an "l’(,-i«1««r:m»- l«111«11«81«0 

Illglcstslis Hunn- sltjtk stitlis Trill- 

»1»(,-mn(se Fuss-« sit-» ,Xiits-(’i»s.:-n··sttis 
Lisagno 850. 

! upioktetku i Aus-i J April um«-s 

Idekai Bkoosioisku an for Bisses-,- 
Um eller for Zst,—«)«,i)00 mcre end i 

isllpkil list-»J. tlf Horntvæg og Sol-i 

iudsptteg for se,()«t,799 eller for stu- 

,000 tnmtie end i Fior. Af Provisions 
iudintteg for Vl:3,l47,286 ellec for 
i 

its-Jukiqu nsere end i Fior. As Bomuld 

Judiortes f0182-1,684,0531 eller for 816,- 
’26.3,000 tncte end i Fior. As Mine- 
isalolier udførtes for M,035,1:30 eller 

for 81,788,«00 meie end i Fior. 

Finder to gamle Kammer- To 

gamle engelste Kanoner blev fotleden 
tntfne under Opmudting af Floden 
ved Savatnmh, Ga. Te vejet omkring 
1000 Pund og hat fansynligvis ligget i 

Bandet i 100 Aar. De htdkmer oel im 
den Tid, da Britterne holdt Byeu besat 
og blev angtebne af Fransktnændene. 

Uviøticlcn qi Lotomotivck har i de 

sidste 9 Mauneder andraget en Sinn af 
Il(4,000,0«u. Jde sidste iiMaaneder 

af löW blkv der sendt 244 Lokomotiver 
vard 82,500,000 til Udlandet. 54 koin 

til England, « til Me1«ico, 47 til 

lRnslcmd, ZU til Canada, 18 til Indien, 
"11 til Japan, 5 til Culm, 2 til TUT- 
;land, Brnzcltcn og Peru, samt 1 til 

Belgten, Frantrig, Not-a Scotia, Por- 
lto Nin-, Bkuisk Aussteuer-, Hawaii og 

thltlst Afrika- 

Hr. L. O. G. Amundicn, tonstitue- 
ret danst IMusul iNcw York, er ad- 

smtvnt til danst Koniul i Kristtania. 
»Dr. Vicekonsul Weimann i Chicago et 

lulmkwnt til dansk Konful lNew York. 

i Das-windet Island iokipd mitnan 
fand den 19. ds. med 37 Kahytöi pg 
270 Mellesndcekspasiugekete. Det ven- 

tes i New Yotk den 31. ds. 

Sidste Nyt. 
Den sstrigskc Krise Enduu synes 

det- ikke at viere nogen sotn helft Udsigt 
til en timelig Lssning as Sptogsagens 
Vanskeligheder. Czekkerne gutnenisøter 
den-s Obstkuktion i Rigsdagen saa stud- 
staendig, at man hoeiken tan komme srem 
eller tilbage. Rigsdagen er soreløbig 
atter bleven hjemsendt. Dog kun til Z. 
Juni. 

Uhklkjligt. Mitiockos Stotvezik og 
Udenrtggtninistet S id H am e d B e n 

M usa dode snrleden; meget ubelejligt, 
da Franktig jmt nu er saa vptaget as at 

vinde stein i Nordasiika, meng England 
er optaget i Syd. J Tag meddeles, at 

,,en’hellig Ktig« iniod Franskmcendene 
er proklamerel. 

»Ncevetætnpetne« i Kinn- De mod 

Europaeerne sjendtligsindede »Am-elem- 
pet«e« samler stadigOpkørerstaier, og nn- 
lig skal der være udleveret en Plaingde 
Ulifler og Ummunition til dem. Mans 
antager, at Enkedtonningen i al Heut-J 
melighed synipatiserer med dem. 

l 

En amerikansk Kanonbaad ligger rede ! ned Pei-.Ho-Floden sor paakomniende 
Tilsælde — og de udenlandske Gesandt- 
stabek hat asholdt Fallestnøde til Dios- 
telse otn Situationen. 

Ministectrise i Pera Tetegmm ital Z u n a meddeler, at en Ministetkiis se er 

beghndt· Aarsagen skal viere, at Jn-- 
denktgsminister P a t r n, understpttet as 
Kadinetteti vorige Medletnmer, hat 
nægtet at undettegne den unge Am a- 

d e u s P i e r o l as lidncevnelse til Di-? 
tcktor soe Posivæsenet. Publikum gi- 
ner Parta Ret, da Pietola et altsor 
ung og uersaren. Men liden Tue verl- 
ter ja oste san start et Las. 

Den tvste Rigsdag hat i denne Tit- 
atter muntre Inner· Den baade be- 
rqmte og bekygtede Polittlov, Let 

Hein3e, imod den usædelige Littetatur 

og Kunst —- en Lon, der rigtignoker saa 
nicningslas, at isølge den kunde eithver 
Boghandler bler atrestetet paa Polst- 
Mistanke, —- et nemlig oppe iFem 
Rigsdagsmændene kæmper som Lpnet 
pro et contra- 

Rnslands sidstc Stieg. Der hat 
lcenge staaet Toetydighed omkking K o- 

rens Nnvn. R us l a n d hat puslet 
ikke saa lidt paa Gi«æiiseti, og J ap an 

hat stirtet sig ncesten gal-sorskt«ækket der- 

paa. E n g la n d er jo optaget andet- 

steds. Og sont Rusland nu allerede 

har benyttet Englands Optagethed til 
at sikre sig sin sienitidige Vitkepladsi 
P ersie n, san hat det nu taget sig en 

Uulstation ved te o r e a. 

Tette Staltmk maa betragtes som 
sarettncnde baade sor Japans og Eng- 
lands Fremtid i Listasien —- og begge 
Landes Blade hat da ogsaa baade brum- 
nnt og slreget op over »Hændelsen«. 

Ausland ladet dem naturligvis brum- 
ine og blive ved sit —- tnen der er en- 

gelske Blade, som ved Siden as at over- 

iatde S alis b u ry tor hans ,,svage 
lldenriggpolitit«, nntyder, at naar man 

feist er sæidig nied T r a n s n a a l, koni- 
nier det langt name: en stot eure-preist- 
ostasiattsk Krig, 

Med mindre man vil indrømme Rus- 
land Enevcelde i Øsiasiem 

Svensl Æctebislop. Den 20. Maj 
bleo Pastot J. A. A kina n udncevnt 
til Ærkebislop soc Soetrig i den asdpde 
Ot. Sunbetgs Sted. 

Ovtokere i Columbia staacde- stlge 
sidste Meddeletse hat- der staaet et skygs 
teligt Slag i Vetas Distrittet, Entom- 
bia, mellem Opknretne og Regetingö- 
ttoppekne. De sidste sejtede suldstændig 
ester 70 Titneks Kamp, der hegyndte d. 
11. ds. 

Generaletne L e a l og He r r e ra et 

tnellem de dichte, hootas der stal væke 

et ntegt sinkt Antnl. Myideriet bestri- 
ves soin et »siygteligt Stagteki«. 1200 

Jnsurgenter sangedes, og Regeringss 
troppeine tog m Mangde Banden og 
Ammunition. 

! Krtgen. 
Maicting undlat — Jubel i England. 

Baden-Powells Seit — Boekdes 
legatecne has Statsiekketcer 

Hatt —-U S- tan itke 
hinwe- 

Man siger, at en Ulykke Hammer 
sjælden alene. Det bekrcefter sig i hvert 
Fald for Bocksrtgens Vedkommende. 

J Begyndelfen led Englanderne near- 

lig stadig Rederlag; og nu synes sam- 
me Ulykke at overgaa Boerne. 

Det er i hvert Fald iaa, at Boerne 
jsiden Crvnjes Tilfangetagelfe ikke 

i fynes at kunne komme rigtig aven 
« 

Bande igen. y- 
Nn er da M ckfeki n g ogsaa bleven 

undfat, og Boerne har saaledes maattet 

sllppe alle de engelske Byer, fom de har 
belejret. 

J England har man vaeret mer end 
ellevild over denne Begivenhed, og den 

tapre engelske Konnnandant Oberst B a- 

d e n-P o w e ll blioer lovprist hele Ver- 
den over. J England holdt man helt 
fri — og der er anordnet en Festdag i 

Anledningen. 
Sitten hat Baden-Powell, der nu i 

75 Maaned har holdt Modet oppe has 
de mange lsnglkendere og indfødte, som 
vnr belejrede, fortjent den Titel af 
Generalmajor, fom Dronningen nu har 
fkæntet ham. 

Da Meddelelsen om Undsætningen 
føtst er officiel i Dag —— man vidsie det 

tidllgere kun fta Boetkilder —- kan der 

foreløbig tun dannes Skøn over, hont- 
dan Kampen fotløb. 

Først maa imidlertid meddeleg, at 

nogle Dage fat Undsaetningen og Belei- 
kingens Ophaevelse, lyttedes det Ba- 
den-Votum at lokle Boerne i en Felde, 
og bereitet fangede han — ved Hjcelp af 
sine forhungrede, udafede Soldater over 

1()() Boere tilligemed disseg Auf-rek, 
Kommandant Elof f, en Nevø af Pra- 
sident Krügen 

Boerne var saaledes uden Ansprer 
!ved Mafeting, og den engelste Hicelpes 
lftyrke paa 2500 Mand, anferte af 
Oberst Mahon hat muligvis haft et 

tesnmelig let Atdejde for sig, da de fsrst 
entom til Mafeking. Foruden havde 
Mahon forenet sig med den tidligere 
slagne Oberst P l u m e r. 

Endnu ved man intet om Mafekings 
vorige zorhold. 

Men sittert er det, at Undsætningen 
tom paa heje Tid. 

Lord R oderts staar endnu ved 
Vaalfloden, og hang Fortrop skal viere 

kommen Johannesblug mer paa 40 
Mil. Johanneglmrg er dleuru sinnst 
befaestet, og man venter Katnp der. 

De flefte Meddelelser gaar ellets nd 
paa, at Boerne er fortvtolede og ude af 
Stand til at yde Madstand. 

Prcesident S teyn hat« endnu en lille 
»Hm-edited« t Orangefriftaten, men 
elleig har- Roberts trutlet sin vældtge 
Hær i en tret Halvlreds neden foI«Tt·ans- 
oaalgtænsen. 

Kun ved Christiania i Sydvest sit 
Exkglctnderne naeede ind i seer Trans- 
vaal. 

General B u l l e r hat ftort Besoær 
med at kale item —- han hat« forma- 

paetferne ved Latngg Rek. 
Backtommlgsionen har faaet en glim- 

rende Modtagelie i Netuglorl og er ind- 
budt til en Maschde Bhet her l de For- 
enede Stank 

Men i Dag,TitSdag, hak Stets- 
sekretær Han, efter at Boeklomissionen 
iMandngs havde haft Foretære hos 
ham, udfendt en ofjtctel Redegprelse for 
de Forenede Statets Stllling til Jn- 
ternentionslpørgsmaalet. 

Pay fortlarede Boerdelegaterne, at 
hvor meget de Forenede Stater end 

lmaatte beklage den-le Krig, knnde de 
dog ikle foretage nogetfomhelst Miet- 

ding af Jntervention, efter at England 
har aislaaet dets Voldniftstilbud i 
Maus. Kun en Palast kunde nu gen- 
nemfores, nemllg den apartiske Neutra- 
litet. 

Oglaa Senatet har afvist Spukge- 
maalet, idec Senator Allen-Refo- 
lutlon blecffokkasiet med 36 mod 21 
Stemmetx 

Boerne er fanledes henviste tll Selts- 
bis-le 

dentlig det værsie tilbage omkkingBjerg- 
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