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Amerika 
Washington D. C. 

Wafbington, D. C» Maj 14. —- 

»Agerbrugssiolernes Fokening« vil af: 
holde deres Aaksmøde her i Washing- 
ton den 12.—14. November. De paa- 
gctldende Skolet have i den senere Tid 
haft ftor Fremgang, saaledes viset den 

officiclle Statistit, at dereg samlede 
Vætdi i Landejendom- gaak op til 
814,325,794, mcns Bygninqerneg 
famlede Vcetdi. heti ibetcgnet det ful- 
de Udstyz andre-get s:-8,944,127. 
Staten bidtaget i alt 82,287,917 nar- 

lig til Stolerne, og dies-fes Jndtckgt hat 
veret 85,994,087. 

·- i i 

Det nurrkeligkte of alle Pengefondz 
som hol-er ind under Elle-geringem er det 

saalaldte »Samvittigbedg Fond«· Dei 
danneg, som det ligger i Nadnet, af 
anonnme Jndbetolinget fm spannan 
som crucem-, at de paa den ene eller 
anden Bis hat bekøvet Regeringen 
nogle Jndtcegtek og nu onsler at gote 
det godt Men- 

Tette Fund ejet nu SCHLEde Dei 
føtste Bidtag blev indbclalt i 1811 og 
andtog 8250. Den mindste Sum, som 
er modtaget noget Aar var sti; den 
stsrfte 829,1.)5 

O . 

De Forenede States et det mest 
lassedriltende Land i Vetden. Der 
fendes ugentlig 81.00»,000 ud as 
Landet fom Betaling for Kassebonner, 
og sammenlignet Ined andre Lande« 
var Fotbkuget pr. Hoded i 1900 san- 
ledeg: England ().72, Italien Alls-Z 
Lilith-Ungarn 2.()4, Franltia 4.62, 
Tystland l5.12; de Forenede State: 
1(),79. 

s - i 

Aarsagen til den ftngtelige Ulntle 
med Kriggflibet ,,Maine«, vil nu man- 

fle blive retglig stadfællet af den Rom- 
inigsion,fo1n hat med de i Folge Trac: 
taten nted Spanien famhsrende Krab. 
Slckgtninge af de ded ,,Zl.lkaine«2 Els- 
plosion forulytlede hat nemlig an- 

mcrldt Erstatningsltav for Kommis- 
sionen, og dir-se Krav lan de lun faa 
opfnldt, hvis de faar bevilt, at Spani- 
en direkte eller indirekte er ansvaklig 
for Ulyllen. 

«- i si- 
« 

El cnætleligt Jndbrudstyveti hat 
fundet Sted her. Til »Ihr Speaker’å 
Beetelse paa Kapitaliet fandteg for- 
leden Dag Daten opbtudt, og hele Bre- 
telset var gennemtansaget. Saa vidt 
man ded, hat Tyven dog ille faaet no- 

get Udbntte. Politiet antager, at han 
hat spat efter vcekdifulde Papirer, men 

ille fundet noget. 
- si- e- 

Til Bedlte for mulige Lnsthavende 
blandt vore Lesere ilet vi med at kund- 
gute fslgende: Det hat hidtil vertet 
umuligt at faa befat nogle Embeder. 
Der hat ille meldt sig en eneste An- 
spger til Posten sotn Jnspeltsr for 
Dampstibstedlet i Manila og Lsnnen 
er dog 82,250 aatlig. Endvidere hat 
man ille kunnet finde en velldalificeret 
Mund til Embedet sont Rad-Instink- 
tsr ved Konten-et for ,,anunal indu- 
stri« under Agetdntlningsafdellngem 
Linnen et 81200 og 1400 aatlig med 
Udsigt til Stigning. 

«- 

F 

—- -s- q- 

Kommissionen for »den ifthmisle 
Kannst hat nu envt sit Arbejde og vil 
en Gang i nctfte Maoned afgive sit en- 

delige Sksn over Sagen til Butsu-en- 
ten. 

J Hovedsagen vil dette Skøn folge 
Linieme i det tidligeke afgivne, men 

der vil antagelig vctke nogle mindre 
VEndtinger med Densyn til den for 
Kanalens Fuldfsrelse opgivne Sum- 
Den tolumbianste Regetings Stilling 
til Sagen, samt Panamakanaleng 
Jntetessentets Tilbud om Salg vil 
ogsaa blive behsrig ovetveien Ter- 
eftek nasses den endelige Beste-unreife 
om, hvokvidt de Forenede Stater Ital 
tehverve sig Panamakanalen eller ej- 

- «- « 

Kaki ist Prcksident Mcskinley begav 
sig paa sin Gennemlandsrejse, havde 
han Bei-g of en Deputation, bestan- 

ende af luttek Negte, Bistopper, Pre- 
ftct o. f. v. De udtalte Ønstet om, at 
sieke Negere maatte blive indfat i Ein-J 
beher. Præsidenten spatede med at« 
henvise til ’en Liste over vigtige Ein 

Lbedet, fom alle var befatte med Negere, « 

!og de fotte maatte indrsmn1e, at der 
egentlig var sprget hel godt for dem « 

« 

« 

Præsident, den gove, gnmle Methodik- 
tiete Mener De iste, at der butde ta- 

ges noget Hensyn til dens« »Jh!« 
svarebe Præsident Mc. Kinlen instink- 
og med et lille fmt Smih »Methodist- 
litten hat Præsidenten. Hvav tan den 

fortange mete?« 
e- q- q- 

Nu da der et oprettet en direkte 
Dampstibslinie mellem Chicago og eu- 

ropckiste Havne, hat Ideen om en Dud- 
vandgsKanal mellem Søekne og At- 
lanterhavet ret faaet Vind i Sejlene· 

For Tiden man jo den paaqceldense 
jLinies Skibe glg a gennem det konnt-:- 

ste Kanalsystem mellem Buffalo oq 
MonteeaL hvilket et en baade langsam 
og vcmfkelig Tur. Det føeft ubfendte 
Slib ,,Nortl)weften« sivder endog fast 
i digfe Dctqe et Siebe derovpe. Manl 
spekulerer derive paa at fcm gravet en« 
helt indenlandsi Annal. der ftal være 

lige san dyb sont Hannene ved de store 
Sper. 

DO- Iis If 

Washington, Mai 15’.. — General- 
postmester tsharles Smith hat op- 
saat sit Lejemaal i Massachusetts 
Ave» og der lebet nu Rnatet onn, at 
han med det kommende Aar vil udtrwg 
de as Flabiiiettet Hans Veimet paa- 
staar, at han tun paa Pecesweiitens.««s 
indstændiae Anmodning hat beholdii Embedet saa lange Smith hat itte 
Mibler not til at hoer Hns her i By 
en, saa Lejemaalets Opsiaelse betnbe(’ 
maaste lun, at han liaesom Selketat 
Lang sot Fremtiden til bo paa et Ho- 
tel her og lade Familien bo anvetsteds." 
hvot der ilte stilles Selslabslivet store! 
Krab. 

«- - « 

Reaetinaens Filippinetpoliiit aaak 
nu ub paa at saa Hirten betonte kenn l 
ceket til 4(),()»() Mand. J alt slal derj snarest inuligt sent-es 13 soestellige Af- » 

delinaer tilbage hektil, saasnakt Til- 
bagesendelsen as de srivilliae Regimeiii 
tek er endt. Det vil sige estek den fors- 
ste Juli. 

---.-——-0-« —- 

Stok Ulytle. 
Chester, Jll» Mai M. -— Tampsti 

bet ,,Citt) os Paducal)« lob paa et. 
Stett da det battebe fka BkuiithomI 
Laubingsted cnellein Chester og Gkaiioi 
Toweiz Kl. 9 i Asten. 

Et andet Dampstib «Citt1 os Ctifi 
ton«, som passerede tort ester lllntten» 
tog Mondstabet og Pagsagereme omt 
Bord, og Det heb sig da, at der Vars 
deutnet mellem 20 og 28 Pa.--sageeer.l 

Mutphygboro, Jll» Maj lst —- 

Mellein 23 oa Its) Menneslet drulnede 
ved Mississippi Dampstibet ,,Cim. 
of Paducal)« H Straubing, der saiilI 
omtring Motten 12 Sønbag Nat fites 
Mil nord for Grand Iowa-. Syvl 
Its-bee, blandt hvilte er Rabbi Blocti 
med Hufttu og Datter er blandt de; 
reddede Blandt de deutnede er ent 
Del Negeee. i 

Franl While sta Kansas City, som 
var med det sorulyttebe Stib, anta- 
aek, at ointring 25 driitnedr. Blandt 
disse var 1 Maslinist, en hvid Avinde 
og vistnol 15 Regel-e Med Undtagelse 
as Mastinisten blev Slibetg svrige Be- 
seetning reddei. l Slibets Kaptajn hed Kirlpatrict 

Stibet var en Hjuldampet, 185 
Fod lang, og 600 Tons drasgtig. Dens 

uVærdi var 818,000. I 

i 
t 

Eu iikt chi. j 
Topeta, Kas» Maj 1.'3. Guvemsrtp4 

Stanley og med ham adstillige Bot- 
gere her et stækkt engelstvenlige, men 

nu hat de faaet Stabe for Hjemgælv. 
J sin Tid sendte de Guvernst Stan- 

ley et Kandolence-Telegtam til Kong 
Edwatd 7de i Anledning as hans Mo- 
ders Bist-. 

Dei var jo meget pænL Men den 
engelsie Uvenrigsminister sendte faa et 
Spuk, hvoti Kongen tallede de Kan- 

fasmænd for »du-es Sympathi og 
Lovalitet.« 

Snadan et Ord fom Lojalitet lebet 
jo san let en tonqetro Mond i Pen- 
nen Men nu blev de Kansasmæno 
fomckrmede. De havde virtelig ikte 
Unent, at de stod i undersaatligt For- hold til Kong Edtvard 7de. · 

cnatere bar de Vel ment det sink, at 
tunne ovtræde som hnns Ligemcknd. J 

Der laa et Hug; Budstabet blevY 
sendt tilbage til England, og Kong 
Edrrard 7de, fom naturligvis blev 
bange for den heltemodige General 
Funfwns Landgmcend, gjokde en ert- 

bødig Undsiyldning hos den amerikan- 
ske Konsul i London. 

Og de Kanfagmcknd sit et tmt Pak- 
tefvat, fom de not er tilfredse med· 

Falk let bog ad dem, men hvav vilde 
de ogsaa selbe Raal of Kongens Fad 
for. 

De tusindc Ding. 
Naat Rotte-r aaar paa 

K o n c e r t. Lin Rotte ankettede for- 
leden ftor Forftnrtelfe paa en Konten 
i New York Rotten vifte fia paa dct 
Hverfte Galleri i Operohuset. Den 
tnistede Liaevcegten og drattede lige 
ned i Slodet paa en ung Pige. Hun 
stieg op, og i et Nu opftod der en sau- 
dan Tumult, at den Dame, fom netop 
sang, maatte ftanse. Folt stnrtcde 
tnod lldgangen oa blev horte. Rotten 
lob. 

Unge Piger sont Natio- 
n i f te t. Wichita, Kansas-, Mai 12. 
Meso. Nation hat begeistret nogle unge 
Vielen men de hat- ille haft Ftuens 
Held. Winona Rilaore, Anna Penn- 
leg oq Jagmine Wilhoit, tre unae Pi- 
aer, den sidstnævnte en Dotter af Lucy 
Wilhoit, som et Mes. Nations Kol- 
lega, flog Vindnekne ind i Frev. Wolf-« 
Saloon i Lordags. Feed Wolf la- 
stede Piaerne nd, oa en Brodes til 
Miss Wilhoit, sont toni til for at 
at hjaslpe Piqerne, sit en meget kærlig 
Reofelfe af Saloonvckrten. Politict 
lom faa til og arresterede de nitge Pi- 
ger. 

Den aasve MrS. Nation er ilet til 
Byen, faatens for at toinine finc 
Hjælvetropver til Hitle. 

F r a M a n i l a. Manila, Mai 
lit. General Funston hat haft en 

Konfetence med Jnfutgentgeneralen 
Lucban i Provinfen Nueva Ecija. Lu-· 
ban lovede at overaive sig med hele stn 
Komtnando om nogle Dage. » 

Det viqtigsle for Stilliugen i dei« 
nokdliae Luon er at faa alle Jnsnk 
arnterne til at overaioe sig, man anta- » 

act-, de vil note det, naar de faar Tid 
til at famle deresJ spredte Troppenl 
General Mogcardm haaber man, vil 
naan ovekgive fig, og da vil andre føl 

« 

ge efter. 
Den filippinfle Junta i Spanisn 

hat befluttet, at Reigen stal fortfættcr5, 
oa flete Forere et rejft fra Spanien til 
Filippinerne for at overtage den frem- 
tidige Ledelfe. 

sBlot der et nogen at lede. 

Præsidenteng Reife. Son 
Franciåco, Mai M. Ilndet Præsi 
denken-z Reise i Californien blev Fru 
Mcsiinlen faa sk)q, at hun maatte sen 
des direkte html Byen. Prwsidentens 
Reife blev derved forsinket, og i mange- 
Byer, fom hat-de gjort ftore Fordere 
delser til det sjældne Besøg, blev most 

ikte libt skussede, for ikke at sige gnau 
» 

ne. 

Men da Lægerne nu hat kunnet 
meddele, at Fruen hat det meget bedr-, 
lygner det attek for Patkiotigmen. 

Præsidenten var i Dag 1 San Inst-« 
Santa Cruz og— sieke Siedet-. ! 

S n e f t o r m. Bemidje, Minn, 
Maj 13. —— Her hat kafet en alminde 

» 

lig Snestorm over hele Egnen. Dei 
blæfet nu Rulde ned og man ftygter 
for Frostens Folget. 

Hvett Liv hat sin Modgang. Klo- 
ge Full fester sig itke til at strige. 
Kun Narrene flygtet uben Modstand.« 
Klage Falk tager »Rocty Mountain 
Tea« hvet Aften. Spstg deres Apo-« 
isten J 

tion Pittsburg, Pa, Maj 13. 
Der holdes en Konfetence her i Dag 
mellem Ptæsident Theodor Shasser for 
,,An:algomatev Association af Iron- 
Stiel and Put Workers« og Setretær 

Pryale for »the Bridge andl 
Structur-at Jron Workets«. Henfig:l’ ten er at faa lagt Planet for en Ans- 
greo5- og Fotsvatg-Alliance mellem de 
pcakiældende to Arbejdgfoteninger. l 

tin forhen Borgmestet il 
F a t t i g hu s. Rufhville, Ina- 
Maj 13. — Joseph Armftrong, somj 
tvende Gange hat vckret Borgmester U 
Rutshville kom i Gaar af egen DtifH 
her til FaitighufeL 

Hans Huftru hat samtidig indgivet 
Begceting om Skilsmisfe, da han itte 
tan sorsptge hende og Botnene og til- 
likics bar behandlet hende flet. 

Akmstrong hat i de to sidste Maa- 
neoek lidt af Jnfiuen»;a, og da faa 
Strier meb hans Hustku tom til, tad- 
tc ban helt Modet. 

tkn kvindelig Slægtning hat bog 
senkt-e taget sig af den fattiae Mand. 

Han havde været Bokgmefter i C 
Aar i alt, men hat vel itte fotstaaet 
Fixinfiem at blioe tig paa Polititten. 

Ny Akbejder Okganifmt 
i 

i 
i 

Manch med dct musices 
ten De Hje rte. Elgim Jll» Mai 
1-·:. -— Herbert E. Brown, oafaa taldet 
»Manden med det inusicerende Hjekte««. 
døoe i Dag paa et herværenoe Hospi- 
tal af Lungebetændelse. 

Broivn hat i adstillige Aar levet af 
at forundre sine —Omgivelser. Hans 
Hierie gav melodiøse Pulgflag, og Det 
var felvfølaelig not til at Lægerne var 
eiter ham overalt, saa han til sidft bi- 
flutteoe at tjene Penge paa Man-lockr- 
diahedm Han lob sig tatooere over 

Legemet med en Del satte Tran, og 
nostillede faa sig felv i forstellige Emb- 
lisfementer for gode Otd og Betaliniz 

Da han nu i sin Alders 28 Aar var 

dad, faldt Legerne over ham og under- 
spate arundigt Spilledaasen. 

Drt vifte sig da, at Broions Hjette 
var 4 Gange den normale Størrelsr. 
og han vilde uden Tvivl have døet nf 
for ftort Hjette, om lort Tib, felv om 

Lunaebetændelsen ille var kommen til. 
Musiklen antages at maaite stamme 

fra visse Hjettefvagheder. 
"En Frifindelse. Bofton, 

Mass» Maj 12. -— Professor Charlrs 
R. Eastman ved Harvard College, bleo 
i Løkdags frilendt for Beflyldninam 
for at have drasbt sin Sooger Nichako 
Grogan. Juryen bruate tun noale 
Minutter for at blioe enig. Da Ken- 
telsen »ilte ftyldia« blev oploest, ap- 
plauderede det tilstedevckrende Publi- 
kum. l 

Eastman havde efter eget Sigenoe 
ved et Vaadeflud drckbt Svogeren, 
men denne hande, inden han book-, 
raabt til nogle tililende. Han hat 
myrdet mig. ! 

Et Vidnegbyrd. Forbenvassf 
rende Senator Jules Sieafried fra 
Franlrig er i denne Tid paa Veng i; 
Chicaga Han ertlckrede forleden Dag,i 
at det fransle Fall i Almindeligbde 
unser Major Esterhazy for Forfattes 
ten til det ,,bokbereau«, fom afaJvl bei egentliae hemmelige Wenig-mate- 
riale mod Davqu l 

Lumth Neb» Mai III — — Dei blev 
en lottvarig Herlighed med Søndagcs 
helq her. Bommester Moores son 
eiter eget sigende tun haode givet efteri 
for et Tryl, da han, som tidligere med ! 
deli, bestuttede at lulle alle ,,Salou: 
net-« og Udstæntninggsteder om Son- 
dogen, er nu vendt tilbage til sit egct 
Ideal »den vidaabne By.« 

Her et nu lige frit til Kirlc og »Sa- 
loon«. Alle de 250 »Salooner« stod 
aabne i Sondags, og de blev benyttede 
i en sprgelig Udftrceining. Barbererne 
havde ogsaa anbenL 

»Na et der ingen Jndsltænlninger i. 
den personlige Frihed mere,« erklcerevel 
Borgmester Moor-es, og ved verme» 
,.«ftihed« bliver del for Fremtiden. I 

Mts Jenes: Siger intel, hvab man 
end fejler, indvendig eller udvendig, 
den eneste ufejlbarlige Maade at luk-’ 
rere del paa, er at tage «Rocly Motiv-! 
tain Tra«. Böc. Spstg dxtes Apo- 
teket. 

II· II TIT- I- DER-LIMng 

Danik-Amerikansk. 
III- 1I’—Jk Us- "Zs8 III- Ue. J- 

Fra Dunst Vesiindien. 
Siden Midten of forrige Aar har der 
været udgivet et Blad paa St. Croi1, 
fom hedder »The Danish West-Jn- 
dian« og som hat været Organ for 
det dansi-kreolske Partis Modstand 
mod Salget af de danfk veftindiske Be- 
siddelser til de For. Stater. 

J en Artikel, fom Bladets Udgiver 
og Leder, He. H. Lindan ved Knar- 
talgstiftet retter til sine Læsere, uma- 
ler han udttykkelig, at han nærer den 

festeste Tillid til sit Foretagendes pa- 
triotiske Vom-. Samtidig opkafter 
han imidlertid det Spøtgsmaal: 
,,3kal jeg vedblive at udgive og redi- 
qere dette Blad?« Svaret folget i 

samme Aandedrætx det lyder beweg-« 
tende: He. Lamaetz fratrceder fom 
Bladetg Leder med Udgangen as den- 
ne Maaned og hanbet inden den Tid 
at have fundet en passende Afløfer. 

ec
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·Def«11ske dsnske 50 KL-l 
Se d le r, der er udgivne her i Lan-l 
det fra New York, er nu af den dan- 
fte sionful fendt til Udenrigsminiftes 
riet, der atter hat overleveret dem til 
Rationalbanken. 

Hvor mange of de falsie Sedler, 
som er meget godt eftekgjorte, der cit- 
kulerer i New York, er felvfølgeiig ikke 
godt at vide, men sandsynligvis er 

endnu ingen kommen i Omløb i Dan- 
nmri. ! 

! Pladen, hvorefter Sedlerne er fa- 
briterede, er afleveret til Nationalban- 
ten i Kebenbavm stimmen med hele 
den af New York-Politiet opsnappede 
Beholdning Sedler. 

Vagtlekne blev vel dyre» 
Den førfte Sending Vagtler herfra til! 
Danmutt blev Knbetne noget dyte. f 
Vogtler —- 4 Hanner og 3 Hunner — 

entom fanledes til Hobro. De bleve 
straks ndsatte i Apoteter Hansenjs 
Plantagc Disse 7var tilligemed 40 
andre de førgelige Nester af en Sen- 
ding Paa 250 Fugle, der var indfor- 
strevet as en Del Jagtvenner og ftørre 
Ejendomsbefiddete. Ved en Festta- 
gelse var hele Sendingen gaaet til det 
nordlige Morge, hvorfta den atter 
sendieg til Danmart, men da var tun 
47 i Live. Hvert af de levende D«i)r" 
tommer derved til at staa Llltodtageren 
i en Brig af 80 Kr. 

Ulytkestilfasldr. Erik 
Schniidt, der arbejder ved Milwaukee 
anon Jron Worts i Milmaukee, 
Wis» blev i Fredags ved et Ulylle63- 
tilfælde fauledes bestadiget under sit 
Arbejbe, at hcm nogle faa Timer senei 
re afqit ved Døden uden at vcerc kom- 
men til Bevidstheden. Han var 37 
Aar, og efterlader sig Huftru og c 
Vorn. Jndtil for 15 Mauneder siden 
boede hcm i Rncine og var Medlem af 
Jnnnanuels Menigheds men flnttede 
til Millvaukee i Marts Maaned sidste 
Aar. Begravelsen fandt Sted i Son- 
dags fra Jmmanuelg Kirte i Racine 
under stor Deltagelse; thi Schmidt var 
en Mand, som alle holdt af, der lærte 
ham at tende. Præstertte Herde og 
Andreasen talte. 

—- 

B r y l l u p. J Lørdnqs fejrede 
Julius Christenscn og Hustru, der bot 
RZG Hertnitage Ave., Chicago Jll» de- 
teg Datier Dagmars Bryllup med 
Franc-L Luck. 150 Gæster var ind- 
budne til Vielsen, der foretoges af Pa- 
stor Eriksem senere holdtes en stor 
Festmiddag· Brudeparret sit en Meng- 
de Gover i Blomster, Møbler, Sølviv 
tøj og lignende. 

l 
Danmark og Amerika. —I 

Røbenhavm Maj Ils. — Den tidligeres 
Formcmd for Danmarks Etsportfo:- 
ening vil i Lobet af kort Tid begive 
sig Paa en Reise til de Forenede Sta- 
ter. Hans Hensigt er ved Foredrag 
og Samtaler med Forretningsmænb 
at eftervise Nytten af Københavns 
Frihavn söm det passende Midtethavn 
for Handelen paa Oster- og Notdspen. 

MPrøvenummet af »Dansieren« 
sendes füt. 

Sidste Nyt 
sktigeu i Kinn- 

T Peking, Mai 14. —- Kinas Svat til 
«Magtetne et nu modtaget af disses 
Gesandten Svatet aaat vcesenlig ud 
paa at bede om Henstand. da Landets 
Hjcelpekildet et udtømte, men iøvtiszt 
loves der fuld Etstatning. Det stal 
betales 15 Millionet Taels om Ante-. 

Washington, Mai 14. —- Fta de 

Fotenede Statets Befuldmægtigede i 

Peting, Hk. Rockhill et det modtaget 
Undettetning gaaende ud paa, at Kinn 
hat undetkastet sig Magtetnes Billie 
med Henfyn til Etstatningsfummens 
Stattelse Han menet detfot, at der 
nu ikfe et Haab om, at den ametikanfte 
Bestrebelse for at faa Summen bew- 
delig nedsat under de nuvætende Om- 
staendighedet kan lykkes. 

London, Mai 15. — Det kinesiste 
Svat til Magtetnes Gesandtet vil i 
Folge Opfattelsen her ikte tunne gov- 
kendes. Som Kutiosum bemætkes, 
at fot føtfte Gang i den diplomatiste 
Historie hat Kan ladet sin Note led- 
fage af en ftansk Ovetscettelse. 

Berlin, Mai 14. — En Meddelelse 
fta Peking hettil gaat ud paa, at de 
tinefiske Befuldmægtigede hat inte- 
slaaet at den føtste Betaling af dct 
hvett Aar fotfaldenve Beløb af Et- 
ftatninggfummen sial sinde Sted i 
Juli noeste Aar, 1902. 

Uroeu i Spanien cndt. 

Madrid, Maj 14. — Ministeriet 
har besiuttet at ophceve Standretten i 
Barcelona og lade den konstitutionelle 
Styrelse optage sin Getning igen. 

Pomu og Stormagtcn. 

Paris, Maj 14. —- Ved et Minister- 
raad her i Dag meddelte Udenrigsmi- 
nistet Delcaöse, at Frantrig var gaaet 
med til en meget energisk Protest imod 
Pakt-eng Overgreb overfor Postforsen- 
delser fra Udlandet. 

Konstantinopeh Maj 14. — J Fol- 
ge deagelser, der er bleven gjort vev 
den sidftantomne Postg Besiaglæggelfe 
af de tyrkiske Autoriteter, er adftillige 
kUkuSselIncend, deriblandt en muhame- 
dansk Præft ved Fatil Moskeem blevne 
arresterede. 

Dei rygtes tillige, at forhenvcetende 
Finansminifter Reshad Pasha er 

flyglel ud us Landsl- 

Zirigcn i Sydaftika. 

London, Mai 15. Ei just offen- 
liggjort Dotument til Parlamentet vi- 
fer, at ska Juni WW til Januar 1901 
blev 6554 Farnibngni11get, Moller og 
Beboelsesyuse afbrændte i Orange- 
Fristaten og TmngvaaL 

Tusklnnd og Te Forcncdc Stand 

Berlin, Mai 14. Der er kommen 
ossiciel Benægtelse af Sandheden i det 
nys opftaaede Rygte om, at Tysfland 
hat planlugt en Sammenflutning 
mellem de europæeske Fastlandgmagter 
imod den amerikaner Handel Paa Eu- 
rop(1. 

Rogtet holder sig haardnaktet allj- 
gevel, og felv i England overvejer man 

Sagen 

Pmsidcntens Reise 
San Francigco, Mai 14. —- Pre- 

sidenten ankom i Eftermiddag hertil 
og blev efter Bestemmelsen ossicielt 
modtagei. 

Hcm hat not været her i Garn-, men 
da var det uossicielt paa Grund af 
Fku McKinleys Sygdom. 

Præsidenten og Følget blev modta- 
get med stot Begejftting; han kørte 
gennem de fmykkede Gader hvok der 
var opstillet Militæt baade af Land- 
og Søstyrken. 

J Aften overværede han en ossent- 
lig Fest i Anledningen. Den holdtes 
paa den ststste ossentlige Plads her. 

Borgmestet Phelan holdt en Bel- 
komsttale, hvorpaa Prwsidenten spare- 
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