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«Fra Kougtcsicn. 
Kongresfen, der nu et opisft for 

denne Sessions Vedkomcnende, fik fom 
fædvanlig en hel Dei Arbejde fka Hann- 
den de sivfte Einen-, den var famlet, da 
ver ikke var Tid til lange Forhandlim 
get. De sisrsie Vansteligheder i denne 

Session hat besiaqet i ai faa de over- 

oidenilig stote Udgiiter —- ooer MUSA- 
000,000 — klaren Deite Tal over- 

fiiger Fiskolaaret 1898 med næsien 
8180,010,0( o. Af denne umaadeligeU: - 
gift ik ove18131,000,000 gen-et til Kri- 

gen med Spanien. Foruden Krigsuds 
giftekne og de fædvanlige Bevillinger, 
der kraves hveki Ank, viser det sig, at 

Cioilliften for kommende Aar ovnstigkt 
de tivligere med itie faa faa Millionen 

. I 
O 

En Bevilliag pas 85,000,000 til 

Si. Louis Udstillingen biev oedtaget i 

sidste Dieblih Der var ikke san lidt 

Kamp mellem Ledekne om denne Bewi- 

ling, som nogle mente var ude of Oc- 

den; men Missouri Repmieiitantecne 
fik Naboerne im Illinois til Hiælph og 
soc flap den til sivsi igennem med sior 
Meiji«-eint 

Nationen- Finanier. 

Den meenedlige Opgeve oder den of- 
fentltge Gold eiser, et eed Fortetnins 
gernes Akstutning den Klte Mai 1900 

belsb Gretden stg til Ot,122,6»8,811, 
en Fermindstelfe i Maanedend Leb af 
Q2,t-9.«s,27ss, hottket ferkteres ved Ind- 
irielsen ef Obligationen 

Kententbeheldningen i Statkasnmeret 
er LI,104,261,8:16, med heilt-: Beleb 
der udestaer Ktaesferpligtelfer til et 

Bei-b ef Ist)s,478,295, hvordeb ber 
btioer en nette Kagiedehetdntng i Stet- 
kaknkneret ei 0295,78:5,529. 

Den semmenlignende meenedlige Op- 
gave ever de Ferenede Steuers Jndtteg- 
ter og Udgifter eiser, at t Lebet es Mai 
Meened 1900 belsb antægterne sig til 
O45,166,05;s, og Uogifteme beleb sig 
til 840,351,525, hderved der blider et 

Oeerskud fer Meeneden et 84,814,528. 
J LIbeQ ef Fifkelaetetg sidste elleve 

Meeneder edersteg Jndtcegterne Udgifs 
terne med Qäst,s:55,000; for et Aar 

siden ver der et Understud i dtdfe Fistals 
eqrets elledeMeeneder ef8104,020,000. 

Myntkonttelletens mnenedltge Op- 
geee eiser, at oed Fokretningend Atfluts 
ntng den Zzlte Mai 1900 bei-b det jem- 
lede Beleb di Nationelbenkneter i Cir- 

— tut-moc- sig ut es»0,4«8.889, en For- 
sgelfe i Aeretö Lob ef 858,424,335 og 
en Fertgetie i Meenedens Leb at sit-,- 
2t(),563. Cirkuletienen beseret pee de 

Ferenede Steterd Odliganener belsb sig 
ti10253,080,117, en For-gelte i Ae- 
tets Leb ei 858,788,163 eg en For- 
sgelie i Meenedend Leb of Z l 7,02t,92s5 

Opeedeqnöfeeeiken i 
Ot. Leutc. 

Streiten reier fremdeles med user- 
mindfket Bitterhed. J Studegd dted 
ikte mindre end 4 Mond dreht, eg flete 
ieerede; de sieste der Streiten. Kun 
fee Spereegne vever sig ad, eg tun 
med ferfverltq Pecitthitelp. J Sen- 
degd xer siere Begne ude, eg det stulde 
preee , ern de itke nu kunde km pee 
de fertige Gebet-; Inen det verede ikke 

ccnge, ier Neeeleerne meette i Brus. 
En ster Stute Streiten sent morsche- 
reede hen ed zartes-Iet- eg ttge nd fee 
en Petitistetten prevede flere ei dem et 

springe pee en Sporeesnz fete peefled 
de, et det ver stetpeltben fee et fee en 

Aretnrzmn send-herein es Meter- 
enenben name, det vee fee et sere dem 
seen-red, es de en sten spiede sennem 

Vinduerne, var Signalet til Kamp gi- 
;vei; Palitiet kam ud ag fyrede, 20 

lSiteikeie bleo fangne, og adstillige iaas 
Inde, en blev dreht. 

Senkt-e am Eitermidvagen ag am 

Alte-ten var der fleke Gange Kamp. 
Qui-ernsten since-, at han hat Statss 

militien parat til at skkide ind as gske 
Ende paa Opttjeknez men han vilde 

apdig gote det, otn bei kunde usidgaaes. 
Der gaat ogfaa Rygter am Pengebei 
siiklelfen 

Mino-folg By Newby 

Byen V irginia, Minn» bleo i 

Totsdugs ncsten fokvandlet til en Aste- 
dynge i stel af kun een Time. 125 

Bygningek bkændte, og Telegraffarbim 
helfen blev stkaks Idelagt. Jlden brpd 
ud i en Mplle ag far midt igennem 
Byen fom en Cyllone hoekk enefie 
Fartetningshns brandte, haarimab Sko- 
len, flere Ritter aiz Bebaelseshuse blev 

flaanet. Tal-et anslaaeg til 84(N),000, 
ag hele Byen havae ikle over 8125,000 
Latini-auch Saa vidt wides. fandk intet 
Tab of Mennesteliv Sied, da del hele 
fokegik midt paa Dasein De mange 
hjecnlsfe var daakligt stillede, da de 

intet havde at fpife ag intet at halte sig 
med am Ratten. Der blev bog sttaks 
ienbi ei Hiælpetag med Ali-der og zsdes 
oaker fka Duluih, hoor en Hialpekomite 

» 
fttaks blev dannen 

—- ...- —- 

Fra Phitippinernr. 

Guerillakrigen sortscettee fremdeles. 
General F unft o n med 25 Mand 

siødte i Mandags paa du Jninrgentet 
25.Mtl IfHor Sc. Mtgnelde Mayomo. 
Cn tott Kanxp apftod, hookundek Kap- 
tajn Geotge H. Goodftey af 27. 

Reg. ag en wenig Soldat blev drcedL 
Der hat gaaet Nygtec ons, at Agu- 

inaldo mattng var dreht, da man un- 

der zorsplgelsen af nogle TrappeH som 
knentes at vckre hans egen Garbe, saa 
en Osten blioe kamt af en Kugle og 
taget ned at Hesten af de andre Kri- 

gete. J den faldne Hefts Sadel hat 
man sunden flete vignge Datum-nun 
Men Aguinaldo hat io saa ofte fort 
Tanken været dsd og er siaaet op igen. 
Det get hqn maaste agiaa denne Gang. 

———-—--—·.- -— —- 

Jernbaneutytke. 

Mandag Aften Kl. 11 siødte to Pas- 
sagettog Fammen paa Rotthtvsftern Bas- 

Inen i Anw, Ja. Lokomotivfster Tho- 
mas Snitth blev dtcebtz de andre 
Lokomotivmænd reddede Livet ved at 

springe as c Tide. Begge Lokomotiver 
blev bestadigede en Del, men Tugene 
blev paa Spotet, og ingen as Passa- 
gekerne tom aloorligt til Stude. 

Guveknar Shaw var paa det ene 

Tos, paa Vejen til Phitadetphia. Han 
sit et Saat i Panden vg den ene Arm 

focstuoet, men dog itte nacke, end at 

han Dagen eftet tunde iokticette sin 
Reise. 

Stats-Nyheder. 
Minneiotm 

Den notste Pktst S. S. Neq ues 

pustku i Spring Grade er afgaaet ved 
Dsden. Hun nat en Datter af B i I t n 

A n d e r f o n paa Koshkonong i Wis- 

consin ag SIster til Prof. R. B. An 

person og Pastoc A bel A n- 

de tsan as halvftstek til Dr. A. C. 
Um und-so n. 

l —- Liget af William Lind- 
dto m, en velsiaaende Fauna-, iom ba- 
ede i Netheden at Easi Grand Forts, 
dlev fotleden fundet ai, en Arbeit-ek- 
Det sang i et Tm meo et Reh om 

halfen. Bkeve, iom blev fundne i 

hanc Lameney paalaqde de, iom maatte 

dtage Omioeg ior Liset, at begkave 
hom, hope de fandt hem, og at Ist-e en 

billig Liskkste. han navnede en Mand, 
der dar i Not-heben, iom anioatlts for 

hans Ulykke ognavnek ham som met- 

skyldig i Ljndbloms Husttus Dem 
Han siger, at bang Hustiu dsde as Gift. 

Jan-O 
Jltoget, der afgaar fta Council 

Blussg paa Northwestem Bonen fort 

fsk Mit-dag, haode i Torsdags det 

Uheld, at be 4 bageste Vogne lsb af 
Stinnernc ved Stationen Versta. Fern 
Padfagere blev faklig bestehe, og et 

Dusin andre sit mindre Saat-. Antiq- 
gen tilUlykken var den, at Skinnetne 
under den trykkende Var-ne hat-de nd- 
videt sig for anget. Spifevognen, der 
var den bageste, lob sscst of Spcret og 

valtede, netop som zolk fad ved Mid- 

dagsbokdet. 
— Byen Fort Dodge er sagfsgt for 

Erstatnäng af CharlesAnoerfon, 
en fremrugende Syensiek, som paastaar, 
at Bymyndighedekne paa lovstkidsg 
Munde satte ham i Konrantcene i Pest- 
huset for Smaakopperne. Andetiong 
40 Dages tvungne Jndespcekring va( 

fotaakfaget af et Udslct, fom bnd nd 

pag hans Ansigt og Hander i en Tib, da 

Frygten for Smaakoppekne var pqa sit 
htjestr. Han gik inb i en Leges Kon- 

tor, og Lagen telefonetede Ijeblikkelig 
eftek Politiet og truede med at siyde An- 

derfon, hvis han tsrte sig. Anders-m 
blev uben videre Undetfsgelse kstt til 

Pesthuset, hvor han naturligvig sikSyg- 
vom-nen. Nu sprlangekhan et tin-ske- 

tigt Bei-b for Tab us Sttlltng, Tiv og 
brandte Klar-en 

— S. T. Dav is, en sammel, ho- 
vedtig Borger i Siour City, blev sorles 
den kamt of en Sporoogth da han gis 
over Jackion St. Sporvognen, fest-i 
han ikke havde hatt, flehte hat« c. 50 

Fad, og han bleo saa fkygteltg sonder- 
fiænget, at han dpde sammt Aftem 

Wisconsin. 
Ei as de forfardeligste Uvejr tMaan 

Minde er netop gaaet over La Crosse 
og Omegn. Negn, Storm og Lynild 
anrettede meget stor Stabe paa Eim- 
dom og Anl. Stonnen begyndte i det 

sydlige Minnesota, gis fka Latesield til 

Jionours, over Mississippi Nivek og 
over La Ckosfe. 

Tordenoejket var det verste, nogen 
kan huste, og Lynet flog ned i Hase og 
Ritter i fokstellige Dele of Byen. 

St. Jomes katolste Birke, den sprste 
pqa Nordstden, eamtes af Lynet, ker 
iBeand og bmcwte ned til Grundans- 
ken. Sasntibig need Kisten can-Les Heil- 
mans Hug, og det btændte ogfaa til 

Grunde-I. Brandvasenet stod hjcecpe- 
løst pas Grund af VondmangeL 

Der var mange mindre Jldebkandr. 
Tkowö Sammet i Onalasta siges ogiaa 
at vcete bkkendt fotn Folge af Lynnem 
flag, og del vides. at betydelig Stabe ek 

ankettet af Uvejket ud over de omligs 
genbe Landdistcikter. Telefom og Tele- 

grafledningeni La Ctosie er en Del be- 

staviget, ligefaa Sporoognsliniernr. 

asufaöo 
Sidsfe Mandag Morgen bleo Mc- 

Pherson kamt af en voldiom Orkan, 
iokn kotn fee Notdvesi, lediaget af 
chn og Begl. J den nordligeDel 
of Countiet har Haglen gjort mest Stude. 
Vindueskudecne er knust, og Fortougene 
gjokte neesten ufkemkommelige af om- 

durfte Tretet-. J MePhetson blev en 

Mutstensbygning blast ovekendr. Ska- 
deu paa hveden et ifslge Jndberetnini 
get fka Lanvdisteiktetne 25 og 50 Pro- 
rent. 

Nebraska. 
Omahas Meyer-, F r a n k E.-«M o o- 

r e I, mistede i Seitdqu ved Ulykkestici 
feetde sin Dustm Dun var ude pqq en 

Ketetuy Destene lIb lebst, og da Mes. 
Meeres hoppede nd of ihm-iet, kaste- 
des hun ooeeende og kaufte Djeknestallem 

—,J 33 Aar haers. Euean 
c ag, iom dsde i Laqu boet i et ve- 

stedent Das pas lsth og Chicago St» 
Dank og jagen anede, at hun var 

forntnende, uagtet hnn syntes at have 
soa Ineget, at hun ikle behøoede at nagte 
sig noget. Forleden gil hendes Sen, 
John Lucas, ind i det Vatelse, hun 
hat-de beboet, ag ved at lage en Avis op 
fka enKommodeflusse sandt han en klett- 

kelig Formue i Guld og (-))reenbacks. 

Tælling visie, at Belebet var netop 
skl7,000. Desuden var der Regerings 
bonds sor adskillfge Tusind Dollgks. 

Michiyatu 
Ct Chicago, Milwaukee F- St. Paul 

Passagertog fspdle i Lordag Estermid 
dags samtnen med et Govstog iNætheden 
as Republic. George Rich sra 
Mtlwaukee dræbies, og 10 Mennesker 
saaredes meke eller mindre saftig. E b- 
w a r d N ie l s e n sra Jshpennngen 
blev let search 

Missouri. 
Den Mand, sont sar en Tid siden en 

Affen gik ind iet Hasel i Kansas Cin 
ag sog c. 82,000 sor Nasen as flere as 
Hasel-leis Zoll, blev sotleden arresiereL 
Der viste sig da at oære en gammel Be- 
kendh der tidligere hat standset og plyn- 
drei Tos. 

Illinois- 
Mrs. B e rt ha L i p S, Chicago, har 

tilbragt 8 Aar med at lebe estek sin 
boktkstnte Mand, G u st a v L ip s, da 
hun tilsaldigms msdte bam paa Gaben 
sotleden. Hun sulgte ester ham til 
hang Hierin og en Time senere var Lipg 
indespækketi Hyde Pack Palilistanon 
under Anklage sok at have sarladt sin 
Ousiku. Hun havde ilke set ham siden 
den lste Januar 1892. Hun« twede, 
han var dad, men Lipg hat hele Tit-en 
væket i Cyicago og dnoer en Mel-elfen- 
retning. Mes. Lips sagde, at hendeg 
Hensigt med at lade hatn arrestete, var 

at toinge ham til at sskge sor veres 9- 

aarige Dattetö Undethold. Lipg selv 
sog det hele silososisk. ,,Jeg hat da i ol 
Fald hast Fted i 8 Aar,« sagde han; 
»nu vil seg saemodentlig faa Ubehage- 
ligheder not til at opveje det; det hat 
været hyggeligt sor mig i bisse Aar. 
Da jeg levede samtnen med min Konr, 
arbeitet-e hun og hendeg Moder paa al 

plagt Livet as mig.«- 

Dc tusindc Ting. 
Dampskibct »Hequ« ankam den 9. 

ds. til Kristiangsand med alt oel am 

Bord. 

Dampsiibct ,,Cjt)" of Beaule an- 

komforleden ttl Pan Tawnfend, Wafb., 
fka Alaska med 8400,000 iGuldstpa ag 
Mo Pagjagetet, hvoraf de fleste er fka 
Damian. De( siges at op til den 28. 

Mai er der udvundet Q18,000,000. 
Sæsoncn aabnedes 3 a 4 Uger ttdltgere 
end for. Der er voldsom Tilsnamning 
til Egnene langs Koynluk Floden, hoor 
tige Guldlejer flal være fundne. 

Otis just-kmka Brigadcgcnnal 
E. S. Otts ek af Pkætldenten un- 

nckvnt til Generalmajar fra lu. Juni 
at kegne istedenfat General Men«t1t, 
fom da aftrteder. 

Gamle Falk giiter ita. As guit 
C rast, 86 Aar gatnmel, ag Mtis 
Kate Puttnan, 88 Aar gammel, 
haldt fakleden Bryllup i South Oloams 

sield, Ohio. Btyllupaselskabet var tat- 

rigt, uagtet ingen, som var yngre end 00 
Aar var indbudt. Da Pan-et var 15 

og 17 Aar gammel, elskede de hvetandtez 
men den formelle Faklavelfe kam ikke i 
Stand for den 8. Januar 1900. Host- 
ken Bkud eller Brudgam hat nagen 
Sinde vaket gift. 

Thomas Jeffetioa Johaioin en Ga- 
depmdikant, kendt under Navnet »En- 
clane Johnsan«, blev den 9· ds. studt 
ag dmbt i Carmel, Jud» efterat han 
havde dræbt Deputy Sherif C arey, 
fotn ssulde arreftere ham for Overfald. 
Johnion angred den ene efter den andeu, 
uaak yan haldt siae Taler paa aaden 
Gabe, ag det havde bragt ham iud i 
mange Slagsmaai. Nu havde hatt 
glatt stg styldlq l noget llgnende oq 

stuloe nacktan Joyuion blev stud: 
af en af dem, som havde hakt paa hasn. 

Govtgjm PaaT.S.Vi«-kcong 
Faun ved Mediu, Pa., radoede fotlecen 
en tappek ltlle Dreng paa 8 Aar sine Z 

Søstende fra at brændez derimod runde 

han ikke frelie sin Moder og et lille 
spædt Bam. Hang Moder, der bar 
Barnet og en Lampe, faldt ned ad en 

Trappe, ag Lampen eksplokekede og 
satte Jld paa Hufen Dkengen trak sin 
Bruder og Søftek ud og sprang derpaa 
tttvage for at redde Moderen, hvis 
Arme amsluttede Barmi. Men heut-es 
Bagt var for stok for hans smaa Arme, 
og Jldea dreo ham bort fra hende. 

Alfked Francis Juw- Westen-g- 
dommer i Hawaii, er dab. Han havde 
været syg i fleke Maaneder. Judb havde 
unstet Hajestetetsdommevi Hawaii siden 
1877. Han var fadt i·.Honolulu i 1838 

og graduerede fka Yale College 20 Aar 

sammel. 
General McAkthut ropporterer den 

4de as. sra Philippcnerne, at Jniutgem 
tetnes Tab fra Ktigens Begyndelfe til 
nævnte Dato kan auslaas til 23,808 
Mand. Deraf et 10,780 faldne, 2,104 
saarede og 10,424 fangnr. Dog an- 

taqer Gesamte-» at Antallet af faldne 
er ansat for hsjt. 

Sidfte Nyt. 
Kinn. J Gaar havve 16 britiste 

Marjncfoldater en Iokt Fægtning med 
ca. 2000 Ncevekcempeke, fom de drev 

paa Flugt efter at have dræbt 20 a ZU 

af dem. Detteforegik i Nærheden af 
Peking. En Etspednion, bestaaende af 
3,»»U Europæere, er nu paa Vejext til 
Pcking. Der figes, at den japanesiste 
Legations Sekretær i Peking stal være 

bleven dreht, og at dette muligvis vtl 

medfsre Ubehageligheder fra Japans 
Sau-. Flere amerikanske Missionærer 
skal fremdeles værO Fore, og stetltgel 
Forholdgregler tages for at bestytte dem. J 

Viceadmiral Schlcy siqer, at ban vil 
tkke have noget polittsk Embede. Hans 
Navn hat jo været nævnt af nogle iFor- 
bindelse med Demokraternes Præsident- 
kandidatz men han siger, at han er ble- 
ven for gammel til at have Pressa-ent- 
nykkek, og selv om han blev valgt, vilde 

han dog Itke tjene. Han Inster Ro og 
Hvile paa sine gamle Dage. 

St· Lunis et nu kommen lidt mete i 

Ro, og Spotvognene lsb i Gaar alle- 

sammen, nogle endog uden Politibei 
vogkning. 

Columbia staat fremdeles under Baa- 
ben, og Stillingen ek lruende. Revolu- 
tiomsteme er ttængte ned ntod Vene- 
znelas Gtænse3 men de er godt beneb- 
nede og temmelig stærke. Regericigg- 
tcupperne bei-aber sig til ca. 70,U()0 
Mand. Et stsrre Slag har nylig 
ftaaetz men Resultatet vcdes ikke. 

Kamp i Kansas Ein-. En Flor 
Negre, vaade Mænd og Kviaber, var i 
Gaar bleven uenige og begyndte et fur- 
færdeligt Stagsmaal ude paa Gaben. 
med Kniee-, Øtflasker o. lgn. Politiet 
prøvede at stifte Fred ved Htælp af Re- 
volvete, og en Mond og en Kvtnde blev 
dkæbm ikte san fua blev iaarede« og et 

halvt Dustn fængsledr. 
Falletællingeu et nu i fuld Gang, og 

ooetau san man se Optælleme i traut 
Virkfomhed med at stkive dekes Histokim 
Der bereut-s om mange pudsige Tilfælde 
ved deres Husbespgz mest Ulejlighed 
synes de at have med at faa Alveten op- 
givet af det imukke Klu. Enkelte Pir- 
ioner megter ligeirem at besvare de 
Spstgsmmä, thalleten stiller til dem, 
og i takelte Tilfælde hat det vaket nsd 
omdsgt at talde Politiet til Dialp for 
at gsre Falk iokstaaeligt, at Eos-agi- 
maalene i k a c privates- 

« 

sci· sinnst-M sooft-um Osmw 
u n Inmitt, gebt provet Mlddch sum i von-sc 

rat Im set-i brugt at Million-r Motm lot dem 
staats c cannot-isten med full-kommen 

hatte-. M heranget- Vakuu, blydgisk Gummeknr. 
malt-d ker Hemmt-lieu, dulmee Smmm, hell-redet 
wusch Isa- eu meqet behasellg Smcs og er du 

bei-in Mit-de mod Man-bee. Selqu of Dtu nistet 
overalulzadem tim- s Cems ca 

uit It fette-ge ts. u s ost III http ostsq tuqu antun As s, s Ist-m ou nd 

. 
den at oske den dehnt Pude addition-. 

»F 

Mich i Transvaal. 
Rohckts iPrcktoria —- Boerne endnit 
itlc modlo"k. — Buller i Klio Nil-ev 
—- 2 engclile Regimcnter fangne— 

250 Boere overgiver iig- — 

Kommunitationsliaien 
afitaqrcn. 

Som meddelti Iidfte Nr. har Gen. 
R o b e rt s heidt sit Jndtog i Prætoria. 
England var ellevild afJubel og Giæde. 
Flug heisedes overalt, Forretningslivet 
standfede, og alle lob for at faa at i et 

Ekstranummer of en Apis, der knnde 
formelle noget niere oin denne siorartede 
Heitegerning. »Krigen et forbi!«raadtes 
der; »Krigen er fordii Seiten er vorl« 
stod der paa Bladene. Ja, det stod der 
ogsaa paa nogle af vore Binde; men 
fenere er Negningen kommen, og den 
set ikte saa ooersnwde lystelig ud for de 
sejergbeiufede Englændere, hvorfor der 
ogsaa siges, at deres Judel hat lagt sig 
igen, og de atter se med de femme Oer 
iom fpr Pratorias Fald. 

Sagen er for det første den, at Prie- 
toriaö Jndtagelse nok ikle fandt Sted 
uden Blodsndgydelse, vg det visi endda i 

temmelig yøj Grad. Boerne trat sig 
vel tildage, men itke udeii Kamp. Ro- 
berts mistede itle san faa ai sine Solda- 
ter, og bl. a. dleo hele 13. frivillige Ka- 
vnlleribataljon fanget af Voerne ved 
Lindley. Og da han faa kom ind i 

Byen, var Kanoner, Fanger, Ammuni- 
tion, Proviant, Penge, Treppen Loko- 
motiver og Jernbanevogne, kort sagt, 
alt, hvad Etiglænderne kunde beuge, 
dorte. Riiizer har opslaaet sit Paulun 
i en Jerndanevogn, og daade han vg 
Generalerne siger, at Boerne et enige 
om at lanipe, iaa lange der er Liv idem. 
Til en Korrespondent sagde han forleden, 
at han haabede atter at komme tilbage 
til Prceioria; men det vilde vcere ukloat 
af ham nu at foiblive der og lade Iig 
fange af Englcenderne. »Der er jeg 
sikler«, fogde han, »og denne Hooedstad 
(Jernbanevognen) er godt deskyttet af 
trofaste Borgere, og den tun siiartflyttes, 
naar det geres npdigt«. Han denægtede 
paa det destemteste Sandheden i Rygtel 

»am, at han vilde flygte nd af Landet. 
1»Jeg vil lede, lampe og d- idlandt mit- 
Folk«« vor hans Spar. 

: Krisen er nu forvandlet til en Gue- 
rillalrig, vg hvis ikke noget farligt ind- 

messen kan den godt trakke lange nd 
Beet-ne hat for flere Dage siden pdelagt 
Roberts Kommunikationslinie nord for 
Bloemiontain, og det er hidtil ikke Ink- 
tedes Englanderne at faa den dragt i 
Stand igen, faa det er for Dieblilket 
knapt med Proviant for den store Hier i 
Pratoria 

Buller, som jo sinlde komme fra 
Natal og mødes med Robert-s i Hoveds 
Itaden, er endnu ilte naaet ret langt. 
Han har dog taget Htillingen i Lnings 
Jieck og konnner saa smaot — det er io 
icke hans svage Side at forhaste fig; 
nIen hanc-« egentlige Opgaoe par not den 
at have iaaet de deiværende Boertropper 
i en zælde, og saa have taget hele Her- 

I ligheden —- deriblandt nogle dejtige 
Kanoneiz Inen Boerne trak sig i god 
Orden tilboge, sont de plejer, med alt 
derer-» og Buller maa nejeg med de 
tvmmeSIandser, ind·il han naar nogle 
andre. 

Nede paa Grændfen af Orange Free- 
stutc og Transoaah der hvor Kommuni- 
lationglinien er afstaaren, dlev 4. Ba- 
taillan of Derdyshire Regimentet dradt, 
fanret eller fanget paa 6 Mund nier. 

Det, man mest psnser paa nu, er at 
fan en mindre Del af Fjendens Tropper 
afslaaret ira andre og saa faa dem inn- 
get, og det lyltes jo itundom baade for 
Englandetne og Boerne Ved Winters- 
dorp maatteL 50 Boere sanledeö over- 

give sig til General H u at e r. Rest-n 
nf Befolkningen der omkking, samt Bo- 

ferne i og omkring Fickdnrg hat pna det 
bestemteste neegtet at one-give deres Baa- 
ben, saa ogsaa deromkring vil der dlive 
Kamp. 

J Gnerillalrigen bar Bdekne jo den 
Fordel, at de kender Territoriet nIie og 
kqn bedre taale minnen medens Eng- 
landerne bar d store Flertal vg sen-lede- 
lan tratte Fjen en nd. Om begge Inn 
det siges, at de er i Besiddelse If situie- 

igist Dygtigded; men netop deefor tun 
del garne dlive en lang vg« defnarlitz 
Just for Engliendeknr. 


