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Lördags-"clldgave. 
Nr. n. Vtaik,9icvr.,Løkdagd.2:3.9)iakts»mi. 10chakg. 

WAmerika 
Et Rubinew ZpøkgsmaaL 
Washington, Makts 21. Det hat 

fvcttmet i Luften med anter om, at 
Sekretckk for Jndentiqsvassenet Hitchs 
cock flulde ndgaa af Kabinett-et Hans 
Estetmand blev endog saa bestemt nd- 

peget i Blabene, at den ulyttelige 
Mond Ex-Senator Walcott fra Co-- 

»lotado felv tkoede paa Rygtets Sam- 
heb. 

Hcm fortalie forleden Tag alcedes 
sttaalende til nogle Neportet, at Sa- 
gen forboldt Fa riqtiq men bcm op- 
naaede tun at se sit Portræt gengivet 
i fotstelliqu l.abe Det vigiize Minxs 
stetembede sit hcm itte. 

Sau gis Reportcrne til den anden 
Side og spurgte Or. Hinbon om han 
kendte ncget til E.«.qe11. Mte han er 

Akt-rede, at, sakwidt han vinte, var Der 
itie Styqqe af Nuan til szML 

Hvori beste thatc lisJer saa stunk-m 
iidligeke. 

-—-———-——-·oO-—-—-- — 

T 

Ropvcrnr. 
En as ngsistenterne i Tei« Maine-s 

Raadhus er angrebet af Novum on 
man hat dersor maattet scrtte Distrilt 
tettens og Connty Kaisfrrerengsteon 
tor under Aarantæne, hvillct bar hast 
flere ubehaaeliae Folgen Blandt an 

det stal Statterne betaleg til l. April, 
on i Fald be llke bliver indbetalte til 

nøjaatia Tio vil Stattenoerne blivc 
multterebe. Man hat foreslaaet at 

udscrtte Statteortrcrvningen til l. 

Mai, hvad Loven bog innen Steder 
tillnder. 

Smitten meneg at vcere braat msd 

Nottekne nede fra Fænaselsczller.:e, 
hvor en as Fangerne hat været stærlt 
angrebet. 

Hele Byen slal nu Valcixtere5. 

.. N. 

Dc umndc Una. 

MU· Nation holder ffo 
r e D r a g. Wirs. Carrie Nation hak- 
i diese Daae aflagt Vesog i lKansas- 
lfitn, og lpoldt bl. a. Torgdag Aften 
Foner i d. tvindelige tristelige Far- 
enina, hvoe dct som scrdvanlia alt .ib 

over de ftaktelg dritfcrldige Mæntx sizr 
derecz Frister Stænteftuen, mod boil 
ten henbes Hab stadig for-ges. Da 
bnn en Morgen paa en Tut gennrw 
Byen ytrede et Taste om at have fin 
-,Dtse, anfaa Politiet det for bebst at 

levsage hende paa den tidlige Morgens- 
vandring, og Mes. Nation maatic 
lade sine Tindgfjendcr i Frev, og fin 
Virtsomhedgtrang qav hun Luft vxd 
at holde et lille Foredtag for en Flot 
Ante-sonnxe 

Topeta, Mo» Mart-» 22. sp— TUer- 
Nation hat i Dng understrevet cn 

Kontrast l Folge hvillen hun vil 

holde lex Foredrag i Cincinnati, sin 
hver stal betales mev 3100 foruden 
alle Udgifter. — Der tan tobeg tnanje 
Øtsek for de Wenigen 

Atter Fallit. Chiroqu 
Marts 21. --— Colonel S. Even, Be- 
ttyrer af Great Northern HoteL bar i 

Dag maatiet erklcere sig sollst. Gekl- 
den vil tomme net-r en Million Doll. 

Pat Crowes Medflyldi- 
ge? Dallas, Texas, Marts 21. —- 

Sheriss Johnson hat i Aften bete-lot- 

gjort folgende- 
»H. C. sent-essen har l Dag til- 

staaet for mlg og Dommer Sommers, 
at han er en as Bortsprerne i Col-ahn- 
Sagen. Tilstaaelsen blev gjort fri- 
villig. 

De fleste af Pengene hovde han 
brugl laden han tidltg i Februar blev 
arrestetet her l Byen. 

Grunden til at han forst nu beten- 
der, er ester hans eget Udsagn, at han 
hidtil stadtg hat næret Herab om at 
tunne sttppe for de 30 Aars FængfeL 
som nu venter ham.« 

Ei Billede as Pat Crowe blev fun- 
det l heuderfons Besiddelfn men hvorg 
vldt Trowe er han« Mevstyldlge, hat 
hcrn endnu ltte anset for govt at med- 
dele Øvttglzederue. ver med en Yts 
Spendtug afventer Sagernes Gang. 

God Anvendelse as Tep- 
per. Tte as Fangerne i Counttp 
Fængslet i Hostings, Minn» er flog- 
tet. As dekes Uldtæppet lavede de 
Rebstiger, og i Nattens Stilhed soklod 
de deres engsormige og trisle Opholdxk 
sied. og endnu er del ille lylkedes ul 
komme poa Spur esler dem. 

Notlhern Parisic Ba- 
n en hat til et Altieselslab solgt alt 
sit Land, som ligget langs med Mis- 
souriflodens vestlige Bud. Betalin- 
gen var 40 Millionek Dollatz 

Ny Valglov. Den nye Balg- 
lov i Mai-Mand, i Folge hvillen u. 

50,00() Negre mislet detes Stetntnerel, 
er vedtaget as Senat-eh 

Nu Fortetningssorbin- 
d e l s e. En Fotbindelsc as alle Ruf 
ntine:5lotnpagnietne i Illinois til en 

memlig Korporation, med en Kapital 
paa .«75,«»»,011)U -— er uu under 
Diskussion 

Lyman Carlocl Ined Fa: 
milie hat nu sorladt de Fotenede SU- 
tcr oq givet sig paa Vej til Manilkz. 
Nr. Carlin-l hat i en lcengere Anna-l- 
te vom-l Dommer i Peoricn Jll» ox 
slnl paa Manila bellcrde Dommerektr- 
bedet. 

Solat sin stotte· J Toledo, 
L» Im Politiet nekesteret en Barbcx 
Eneiderman, som for ca. 13 Manne- 
der sit-en nistede sIg med en 17s-aaI-ig 
iinq Pine, som tmn faa Tage efter 
folgte til et bewgtet Hug, lzvor han» 
senerc ergelInckssint indfandt sig for at; 
ispreisfe sin Hnstrn Pengr. Det lot-H 
tedez den nnge Piqe at flygw og hu 
des Mund sidder nn angeksnld nnder’ 
Lan-H og Lutte. 

En Baptist Præst i 
Beecter City, Jll» er singtet fra Byen 
ned et of sine Meniglyedgincdlentnier, 
West-. Julin Willen nq det lovende 
We hat nntaneliq snndet Bei til Otto 
vornen efterlnbenrse en sorliitret WI- 
ninhed og en sørqende Ægtesasllc 

Wn Tingfvnn paa Be 
son. Den tincsiste Minister her i 
Linde-t, Wu Tinn fnna hat sat Chi- 
zago -indene i Bevernelse ved at as 
lcrgne Besen i den tinesiste tristnc 
Missiongstole, hvor han toin nie-d 

Inange og dybsindige Soørgsmaal on! 

Kristendonnnem un viste under et 

Missiongnwde stor Interesse for Sa- 
gen, og Stolens Besit)rer, Rev. Leim-J 
tnaatte sokttelle oIn alle Entelthedetne 
oed Virlsomheden, og den tinestste Mi- 
nister ndtalte sin Glcede over, at der 
Jnr gode Mænd on ttvindek, soIn vildc 
ltjcrlpe de stattelH forvildede Ftineseis 
oørn at nonle as Læreeinderne one 

Wide, fnkuroligede sørst Wn Tinqsi 
sang i hoj Grad; men da han indsnci 
Iet luttekligc i cit protestere, sandt tmn 
fig sont en fokstnndig Mond «- stink- 
sere tan ogsna have Forttand ——-— i s:n 
Zuran besøgte nogle as tshicagos ti- 
nesisie Forretninger og reiste tilbaqe 
til Washington cg iinenJ spetulekst 
Ehicago paa, otn Wu Aug-sang rn 

stnlde være leisten. 

Mystist Fotsvinden En 
velhavende nng Pige fea Benton Hac- 
bor, Mich» sokn opholdt stg i Chicago 
sot at studere Musik, er pludselig, paa; 
en niysttsl Maade fotsvunden sra sit 
Pensionat; og nede ved Seen the nie-n 

sundet hendeg Hat, Handster og et 
Brevtort, hvoki hun dog itte ladet sin 
sotstaa med, at hnn stulde tænte paa 
Selvmokd, det antages snarere, at dets 
hele gætdet en Pengeaspresning, q; 
Hatten tun er tagt ved Vandet for at 
jage Stett t Livet paa den unge Pi- 
ges Foreldte, sont saa multgvis let- 
tere vil punge ud. 

l 
t 
t 

! 
Amerttanst Kunst. Fka 

London er indlsben Meddelelse enn, 
at Kong Edwaed den 7de hat over- 

dtaget det ttl den betsmte amerikanste 
Kunstmaler. at udsste et Malert as· 
Kroningen. 

En Nivee - Jd.e. Ratten til 
Toridag bis-d nogle Niveke tnd i B. l F. Swattk s Butit i sted Rock, O T» 
hvot de plyndeede Vutttten for W. 

En as Rodetne var tlaedt som KvindJ 
En af Kommisserne, fom hatte Støj 
gik ind, men blen, da han sagte at 
hindre deres Flugt, siudt. 

H e n o v e r en Del af Illinois, 
meft over Montmorency Townfhip, 
git Ongdag Eftermiddag en Endo-H 
ødelæggende en Kitte, et Fotsamlingizd 
hus og mange Lober og Udhuse. Jn-- 
gen Mennester kom til Stude. ! 

U n b e r V a n d. Pottland, Mich» 
21. Matts. —- En Jsflod, som hanc-e 
dannet sig i Grund Niver, en Mil fyo 
for Wortlaut-, btagte Vandet til at. 
stige saa ftærkt i Finden ved 2.Tiden» 
i Nat, at der maatte Tores Allacm. 
Mange Mennester blev ftckngt inde il 
Hufene as Vanbet.. En ældre Kone,3 
som boede alene, maatte i en Band ta-: 
ges ub fra anden Etage, da Vandett 
ullerede vat ncmet henbe til Halsen. 

Etsempel fmitter. Bian- 
hamton, N. Y» Zi. Mart5. -«— W-n. 
H. og Juuteg H Moore, som sprft ov 
rettede »Diamond Match« Co. i Chi- 
mgo cg siden git ind i Staalindui 

»sttien, Dil folge Carnegies gode Eis-- 
empel med at ftcknke Penge til Bib- 
lioteter. Til deres Fodebm Greene, bar 
tse givet Mume til et Bibliotet. De 
tsil ligeledeg vevligeholde de Bibliote- 
ter, de oprettcr. 

Lprør blandt Fanaer. J 
den eneste Bt)k1ning, sont staat tilbazre 
ester Vranden i Nebraslag Statgfceng- 
sel i Lincoln, fandt forleden Nat et 
voldsomt der Sted blandt Jungen 
ne. 

ttn Retter, Hendn, sont delte Senkt 
med en nnden Fortge, Engel-» fit platt- 
seliq den Ide, at beflylde sin Gove- 
tanmternt for at bagtale sig, hvillet 

Engel energift bencegtedr. Negeren 
blev rasende on flog med al straft 
los daa Engel med en Medicinflasle. 

Sttanbene bragte de vorige Range-r 
»Ja Benene oq fnnrt var hele Styrlcn 
mir om at innehe .t)endt). 

Den eneer Ratt-konnt sont var, mcmi 
te med en tltenolvcr drive Immer-te 
tiltnge txt due-J respektive Senge og 
Mczreren tnm i det »n-.orte Hut« 

singe-L fon! nu heult-mer paa Ho 
spitalet fit et Brxtd paa Hiermit 

Spednlstbed paa Filitsp 
p i n e r n e. Washington, Martg 22. 
tshefen for Fiaraiitættevcrfenet Paa Fi- 
lippinerne, C. Pertn, slriver i en Be- 
rctning til den betendte stiqu Wy 
man: 

»Spedalsll)ed er vidt udbredt Pair« 
Filippinernr. Det ftørfte Antnl Til- 
fcklde foretommer i det sndlige Lu- 
tcsn on paa de fydligere Der. Stm 
kommen er ligelech fresnherstende pna 
Leu Seba. Antollet as de Spedalfte 
der anlkrttesz til 2,W«. 

Det samlede Llntal af Tilfælde pna 
Ferne anflaaeg til 20,«(«), men det 
virlelige Antnl Tilfcelder er ulendt. 

De Tilfkrldc sum foretommet paa 
Manila og det omlignende Land, er 

isolerede Pan et udmærtet Hospital vzz 
er under Ovsigt of Manilas Sunn 
lzedsvæsen Paa Cnba findes ligeledes 
et Hospital for Spedalsle. 

Lin Komite af Hastens Ossirerer hnr 
for tort Ttd fiden faaet til Opgave at 
nnderspge flere af Øerne i den Hensiat 
at vælge den mest tjenlige til en Kolos 
ni for Spedalste. Tanten var at sen- 
de alle de Spedalfle til dette Sted, og 
ifolere dem. Jeg antaget, at om neg- 
le faa Manneder vil denne Koloni va-- 
re grundlagt.« 

Paafkønnelfe efter Døden. 
Herman Sulzer, Ejeren af »Sulzers 
Hatlem Rivet Casino« i Ner York, 
hat teftamenteret hele sin Formue ttl 
sin Husholderslez medens hustru vgl 
Ssn faar 85 hver og Datteren faar 
83000 paa den Bettngelse, at hun ttte 
bot hos sin Moder. 

Den fallerede Bank. 
Grund Rapids, Mich» Marts 22. —- 

CBJarles A. Johnson, Kaöfereten fra 
unten t Riles vedbltver at bevore en 

haardnattet Tavshetx 
cani Vustru et lommet hertll for 

at trsste og plejeham i han« ltdende 
Ttlftand.. » 

f U d la nd et.«A 
Krisen i Maa. 

Krisen afveekgm 
Der havde ncet knnnet blive en stor 

Verdenslkig begyndt i Torsdags. 
Den rugsisle General Wogacl ved 

IIstm forlangte nemlig da, paa 
Besaling af den tugsifte Fliege-ring, at 
den engelste General siulde treelle sine 
Troppee bort fra del omflridte Stylke 
Land og oven idKøbet gøre en Und- 
slnldning. Den engelsle General spa- 
1she nei til begge Dele. og hans Rege- 
rinq holdt lige faa fast ved dette 
Standpunkt 

illugferen afslog Grev Walderfeeö 
Whmling — hvad var der san tilde- 
gek J Ratten-J Lob blev der laldt 
npale Hundrede frisle engelfte Troppcr 
on til TiensTfim men Englænderne 
hat as hvide Soldater -—lun Mariae 
re. 

Te russisle Krigzslibe fra de japan- 
fke Farvande blev alle beordrede til 
RUN- 

Jet hele san nd til el Summen-; 
sit-I ! 

Teile er bog nu bleven, i lwerl Fnldz 
furelnbigt, afvosrget, som man vil sH 
of Tfølgende Telegrannner. 

TiensTsim Marts 22. Den ivsle( 
Fellinarslalk Grev Waldersee, den en- 

gelsle Gen. Barmw on den rugfijle 
Nen. Wogacl hat boldt kliaadslaqninzh 
Wognd samtnllede dereftcr i at traslle 
de russifte Tropper iilbage fm Tet- 
mmvistede Terrain Ved Tini-Tini, 
sanftem de engelsle Tropper ogfna 
visoe trcelke siq tilbage. Hnn for- 
langte iillige, at der ikke maalte arbei- 
des paa Jernbnnen, faul-enge Neids- 
spøtgsmaalet ilte var løst ad diplo- 
niciifl Vei. 

Gen. Varrow tog mod disse Betin 
Helfer on -s—— i Morgeg tidlin lFredaqi 
ilnlde Tropperne lrcekleg tilbnge pna 
des-ge Sider. 

Alligevel er der givet de briilifle Lf 
iicerek Ordre iil ille at forlnde Lejr 
ilnnscn i Nut. 

Music-me lmr knldl ei unt Negimeni 
ned fra Port Arthnr til Tien—-«Tsin. 

London, Mart-J 21. — J Oderhns 
set gav Udenrigszminister Lord Lan-Js- 
doione Underretning om, at Ruslnnd 
m England begge havde fnintnllet i nl 

irællc Troppcrne tildnqe. Han for- 
Ilarede tilliqe, at dei onistridte kale 
Land pna Pei—Floden5 venstre Bred 
alle-rede i Efteraaret var dleden besai 
of Rugserne, og at demengclile Rege- 
1inn havde fnaet Underretning der-Im 
i sin Tid. Men del harte oprindelin 
kixed til de Landflrælninner. som den 
,,nordkinesiste Jeknlmne« ejede d. v. s. 
cnnelsle Allier ftod i del hele. Rege- 
lknnen hadde Ni. Max-is ielegmferet, 
n den øiiflede lssrev Waldersees Maski 
limi, og at den enqelsle General ikle 
knaatie anqribc, nien nol afflna ei Ani- 

sich. 
Ministetcn l)anbede, at den hele use 

tndelige Sag snart kunde blive ords 
nei- 

De Foreiiede Sialer flal i Folge en 

Meddelelse af LU. Marts fra Wash- 
ington vcere villig til at optrcede soni 
«Lloldgiftgdominer, snasreint begge de 
siridende Parler flulde ønfte en saadmi 
chneste. 

De Fotenede Slalers Villighed her 
lustiger samtnen med der-es Ønsle om 

for enhvet fredelig Pris at hævde det 
linefkstr Rigeg Udelelighed. 

-——— CO- s--—--—- 

Boeklrigcm 
London, Marts 22. —— Det lan ikle 

iiægtes, at det engelsle Zoll er imme- 
lig utilfreds med, at der ikke blev 
sluttet Fred med Voerne. 

Dei synes, sotn oin disfe var, billi- 
ge til at gaa ind paa Frev, tun een 

Mund misteenkte de, og det dar abkl- 
digvis den ene af de engelsie linder- 
handlere Sie Alfred Milner. Denne 
hades af elhvett Boerhjerte, og del var 

uivivlsornt en Fejl,,at den engelfe 
Regering betjenie sig af hom. 

Cn Korrespontent fra Blomfontein 
meddeler fslgende om Boeknes Gadd- 
stemning. Bande Botha og De Wet 

hat i Taler til det menige Foll er- 

klærei. at de vil nedlægge Vaabnene 
paa Betingelse af, 1) at der tilsikrses 
Undervisning i baade engelsl og hol- 
lnndfk, 2) betales en Skadeserftat- 
ning paa s15,000,000 for afbrændie 
Formex Z) ingen Stemmeret for ind- 
fødte. 4) Tilladelse til at eje Sport-Es- 
Geværer og 5) Anmesti for nlle (ogsaa 
Kaplcendere) de kkigsførende. 

England var gaaet ind Pan fiel-e af 
digse Punkten Striden stod ungan- 
ende Anmein til Kaplændere. Dette 
vilde Englænderne ille indrøinme -—- 

og Boerne vilde ikle indrømme visfe 
af De indfødie sorte fuld Borgetret. 

Saa strandede hele Sagen, og man-- 

ge Enqlcendere n1enek, at det var ikce 
Vothn, men Kitchener, fom havde Nort- 
det førfte Fredgsiridi. 

Krigcn hat atter begyndt sin sprin- 
lige Zdelceggelfez det vil nu for 
Trangvaals Vedkommende bliveSlaa-s- 
matt orpe i de sandede, fehergiftiae 
Egnr. Jnäet Unber, at Englcenderne 
lsetcenle fig. 

Sionmvandant Filip Botha, Brodcr 
til Lunis Botba var den forste, der 
faldt eiter chdgunbeklmndlingernes 

lStanDSning Han blev dræbt ved 

’Dornburq Hvorledeg det iøvrigi qik 
der, meddeler Kitchener intet om, san 

det hat nceppe været scerlig glimrende 
for Englcenderne. 

VerdenS Nyt l 

En «itilaritiis-Jertibane. 
KonstantinopeL Marts 21. »s— Sulta-: 
nen bar beordrei enhver Musselmaad 
til at give et Bidrag til Jernbanen til 
Mnhamedanernesz yellige By, Metat. 
Bidraaet lceaaes ved den store Bairani- 
Fest i denne (Ri11nadan5) Maaneds 
Bluman 

En grim Historie. London, 
Martg Zl. —- J denne Tid nndersø- 
arg en Sag, sont vakte stor Opfigt, da 
Bnertriaen toa fin Beat)ndelse. Dei 
oplnftess nemlig da, at stoloniminister 
Hlmmlserlains Bruder Armut oa den 
kxeg Zøn Ilierville i en Incrrtelia Grad 
lxar forfnnet Boerne nled stlasder Ja 
Raaden til striaeik De havde solat 
dem redeliat, men Sporggmaalet er, 

tworfra de iaeiinem et Par Aar lunde 
vide, at steigen var forestaaende. Oa 
endnn nnrrkeliaere tjente de Penae pca 
den enaelile Reaerina ved at strne Pri 
ferne Paa zlrlidt op. 

Joses Ulyamberlain niigtænles af 
alle Jtteslsnalcrndere for at have be- 
redt Familie-r en and Lejlighed til at 

tjene Pengr. 

klieliaionen i de franskc 
E l o l e r. Paris, Mart« Li. Den 
lonfervative Fiatolil Grev de Mnn ret- 
tede i Daa et hæftiat Anareb paa Reae 
rinaeIIJ Stillina til Religionen i Stn 
len. 

Nrev de Mnn erlitt-rede bl. a.: dst 

oiatiaile, men vanfteliaite Sile-rais- 
maal onl, hoillen Leere man sial bi- 

brinae Børiietie burde ilte afhænae elf 
de ftiftende ParlamentS-!Uiajoriteter. 
Ellers tan vi i en Samling faa e·n Jn 
les-Simon«3 Gild, stet inaen Gnd i na-— 

lite Samlina, oa den sande Gud i den 
tredie — alt ved Flertalafgørelse.« 

Han stillede det Forlanaende at 
Forceldrene ikle flulde berøves Reiten 
til at lade Bornene oplære om de øns 

stet; altsaa maa Muntestolerne have 
Lov at sorge for Børnenes UndervigT 
ntna. 

C z a r e n s L i v. Berlin, Marls 
32. — Petersborg-Korref denter 
til forskellige Blade udtale at der 
maa frygtes for videre Attentater i 
Rusland. Der et almindelig Ophids 
selse i de dannede Folkelag, og dst 
hemmelige Politi er cengsteligt for 
Kejferens Liv· Dennes Soveværelie 
er et fuldftændigt Rusttammer, og Dis-I 
tene til hans Arbejdsveeeelse er ble- 
ven indrettede sau, at Dorene absolut 
itle lan aabnes udefra. Politiet mis- 
tcenler endogsaa høje Embedsmænd 

Haag, Marts 21. Dronning 
Wilhelmina aabnede i Dag State- 
raadet med at indfsre sm Gemal sont 
raadgivende Medlem. han faar ilte 
Sammet-eh fsk han hat sat sig bedre 
ind i de fpecielle hollandste Speis-?- 
maul. 

,-.54id.st.spe Nyttw 
Ny sifrqigsfarr. 

Japan og Ausland over-Korea 

London, Mart- 22. —— J Krebse, 
der er forbundne med Udenrigstnini- 
steriet ser man meget mørkt paa Ub- 
Diklingen af Forholdene i Oftasien. 
Man venter, at Forholdet mellem 
Rusland og Japan skal naa den 
Spænding, at Buen brister. 

Japan har i al Fald overfor siere 
Magter ertlckret, at det for enhver 
Pris vil modsastte fia Afflutning af en 

hemmelig Traktat mellem Rusland oz 
Rina. 

Paa Grund af Japans truenoe 
Stillina stal Russland allerede have 
andret noaet ved sin Kiimtraktat, men 

man ved intet om Ændringernes Ord- 
lyd ellet Use-wiman 

Japan er tilbøjelia til at antage, at 
det kun er Ænbrinaer paa Papiret. 

Et andet Etridgspøragmaal er Ko- 
rea. Japan fortanacr, at Rusland 
stal afholde fia ganske fra Jndflydelse 
paa Korea. 

Den japanske Flaade sial være bl-- 
ven ajort rede til at lobe uD naarson!- 
helft. 

-—-————0.—,——-·——— 

lcsngland og Umstand 
— 

nseting, Mutth Liz. Beage Mag- 
terg Tropper er nu trukne dort fra’ det 
omstridte Landftnkke, oa den umiddel- 
bare Fare for et Saknmenstød Inellem 
Rusland og England er herrned over- 

staaet. 
Men Hovedspørgsmaalet: om Kinas 

lldelelighed er endnu lige dunkelt. 
England stal have erllcrret sig vil- 

lig til at undergive Sagen Domser- 
klcerina fra Haaa Tribunalet; men 

dertil er den for libetndelia. 

Peki1m, Martg LI. De adm- 
landfte Miniftre hat holdt Mode an- 

gaaende Erstatnitmgsspkssraginaalet. De 
flefte anfer det for unpdvendiat, at Ki- 
na slnlde nnderholde en srennned Hast 
paa l« a 18,U0«) Mand i Peling i de 
første 2 Aar. Man synesJ ted as den 
nuværende urolige lestand. 

s 

Bocrtrcgm 
Flur-stach, Marth 22. Der bar 

ftaaet et Slaq med Boerne ved Blaa- 
vertrat-H siapthlonien. Tabet var i 
Folge enaelfle stilder ltae ftort Paa 
deaae Stdn-. Der staat endnu mindst 
tre Bocrtommandcier i .llolonien. 

De Wet stal have sendt fine Folk ud 
at lwile en Stund, inden de taaer fat 
iaen. Men ellerO er de triacrfte Ope- 
rationer beanndt at komme i Gang 
ian flere Enden 

—-—- -—-.- .-——s—-——· 

Flut-as Stilling. 
Havana, Marts 22. —-— Udvalget 

for Forboldet til de Form States 
boldt Mode i Dag. Dct hat forlastet 
de fire viatigfte Punkter i Blatts- 
Vtsndringm nemlig Kulstationer, 
ndenriaste Forhold Retten til Mel- 
lemkomst i Fredeng Interesse og Trak- 
tatspørgsmaaleL 

Man antaaer, at den Mundlong- 
Vende Forsamling vil vedtage Blatts- 
Ændrinaen som Helhed, men mod- 
fastte fig digse Punkten 

—- .- «.----- -——..-. 

Fka Ulyllen vkd Stillchavslystkt. 
San Francisco, Marts 22. —- De 

Forenede Staters Jnspeltører hat un- 
derføgt Sagen mcd »Rio de seinet- 
ro«s Forlis ud för »den gyldne Port« 
Jnspeltsrerne lcegger Skylden baade 
paa den druknede Kaptajn Ward og 
paa Lodsen Jordan. Denne sidsle 
kunde dog ikle tildeles nogey Straf, 
da han lun et Statsofficer. Ftrste 
Mastinmefter blivet anllaget, for-di 
hast ille lod sine 10 Undergivne be- 
mande nigle af Baadene. Der kuns- 
da væte reddet flere Mennesteltv. J- 


