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Amerika 

Mrs. Mcskinlcy ntkr Dødcn. 
— 

Jan Franciszm Cal» Mai M. 
lUkrsz Ilirskinley er i Dedens Stugak 
tsal og Inn dø naor som helft. Ernste- 
midler, som i Morges gaveg imm, sy 
nei« at give et unt, spagk Haab. Men 
heut-ec- Lckger memr besten1t, at likm 
ikte mater et Tilvagefakd mete, sosn 
Isset sidfte. 

A Pritsidenten bar til Trodis for sin 
Vlnstrcrngclsc paa Reife, stadigt opholrit 
sig ved sin Huftkus Eide. 

Senat Den sidfte af Qui-gerne ved 

Tllkibnat udstedte Brilletin zwar nd vom 
at Futen er bleven fragen, eftek at der 
i Haar Invdc vift sig nogle opmuntrm 
de Snmptomer pau Bebt-ing. 

Prcksidenten ved itte fm henbes 
Seng i Gaul-. 

MO-— 

Sporvognsfttkitc og Gabe- 
oplob. 

Albnny. N. Y» Mai l7. Pan 
Grund af Spotvogngnkbejdetnezs 
Streite bei-, hnvde man indtaldt Jtte 
Fanfoteninngmedlemmer lier til nt spie 
Bonn-stie, da Direktoren for det For- 
enebe Zporvonnzselftnb hat bessnttez 
at Vonnene for enhver Brig stal fø 
tes igeiinem. 

Soni Folge bernf samlede der sig 
ftott Lpløb, bande af Fanfokeiiinncs 
inedlemmek, samt en Masngbe Fallen 
steinerne Delton onst-m. 

Det tom til alvorlig Utoligbedet i 

«Llftesi, og en Spokvogngforer dlev sen 
Iedecs tileedt of Mcengden, at han lig 

Her for Dsdem Destiden er en Tel 

Privatperfoner bleven funkelte Der 
er senkte bleven tiltaldt Militckr on 
ialt IW Politibetjente foksoner nt op 
tetholde Libenen. 

Men Militcerets Antonist for-gebe 
tun Lphidfelsen. Do faaledes stum- 

isnnni T. antoni, eftekftilgtesz vet of en 

liitjetide Mentieftelieb, on Stett bestimm- 
te nt hanle neb blandt Soldater on 
Politi· 
Spowonnsselstnbet fit itte fort nogen 
Vogn inennem i Otigdagg; et Pnr of 
de sen New York indiorftrevne Jtles 
Faziioteningg Bognstytere forføgte 
ganfte vift at tote. tnen ramte af Sten- 
tastene, cg ineb en Mennektebarrilabe 
formt Vognen, indsna De, at Movstank 
var umulig. 

Saa sprang de nf Vonnene csn flut 
tede sig til de Streitendr. 

« 

Men Torgdng Aften tom det til al 

vorlig og blovige Sammenstøo melletn 

Hoden og Llltilitceret. 
Der var da llW Mond von Streite-, 

nien biftaaet cif hele Arbejderbefolt 
ningen format-lebe de at nde start Mod- 

stanb mod de 2800 Mond Tropper, 
ist-m da var entom-Te til Aven- 

J et alvorligt Sainnienstød oin Af- 
tenen blev zlølnnand Willicnn Wolssi 
·m Bonn drei-by en anbet- frevelig bøtgch Leroti Stnith, livöfarlig san- 
tet, samt en Jtte:FiigfoteiiingSf-rer 
fnnledes forslciaet« at bang Liv hern- 
ger i en Trank-. Manne blev haatdt 
Inn-stehe- 

Tilstanden er nu san alvotlig, at 

Bymadet hat- forlangt, at Spotvognsös 
felflnbet stal indlcde frevelig Unver- 

handling tned Steejterne, ·ellers vil 
de fratage bet Vevillingen. 

Fristen for en sank-an Forstaaelse er 

ansat til Mandag fskfttommendr. 
Hele Torsdag havde Vognene tun- 

net fsres igennem med dobbelt Besser-— 
ning og Pinterton-Opdagere. Nun en 

Gang havbe Massen maattet deine-; 
boet med Gevæelolberne. Forst oin 

Aftemn forefaldt alvorlige Utolighe- 
det, og de to Ofre var ganste ustyldige 
Mund, som blot fulgte Opltbet fea 
deres Bottich-L 

Studdene com fra de paa den sidfte 
hjemgaaende Vogn opftillede bei-Ebne- 
de Vogteee, og Grunde-i til Fytingen 
var Mengdens Stentast. Haben sing- 
tede stecks. 

Der frygtes for nye Urolighedee i 
Dag, da Byeni Befolkning er meget 

Nin 
over Vietningen af de to 

z 
d. 

Streiter eundt om i Landen 

Fra manae Siedet i Landet hørez 
der om Strejken 

J Chicaao menes at tusinder af Ma- 
siinifter vil sttejke Paa Mandaa, tun 

De ikfe faar sine Begierinaer opfnldte. 
Dei er U Timers Arbejdcsdag Dg hvjere 
Lan det geselder. 

J Milwaukee, Wis» er det nach 
galt. Mastinistforeningen der for- 
langek en Løngsokhøjelse af 123 pCL 

J Pittgburg. Pa» er del Jene-, 
Staat-: og Blitarbejdekne, som foklati 
get bøjere Lon. 

J Shaeoth Pa» og Cincinati, O» 
er det det samme Forlanqende som stil- 
les: 121 pCFL Lønforhøjelse og 9 Ti 
mers Arbejdgdag. Om alle digse tru: 
ende Streiter bliver til Alvor vil Tu- 
sindet oa after Tusindek af Mennci 
stek blive nden Arbejde. 

De tusinde Tiug 
Strejten i Albann Alba- 

n, N. Y, W a1 16. —-- Sport-maus- fntrejken er lang fra endt. To freue- 
staaende Boracre as Bnen drcebtes af 
Militcerei. tcn et døb oa den anden 
faa farligt faatet, at han meneg itte at 
kunne leve Hele Dagen havde Solda 
terne how-S treiterne i Ave; men saa 
ved Aftentile havde der samlet sig en 

stor Masse Mennesier paa Bevor-man 
Nogle ibxandt dem begyndte at kafte 
Eten paa EZaldaterne, sum saa fyeede 
los paa Massen tned det Resultat, at 
to a tte frevelige Borgeee bodelig faci- 
reDeS oa mange andre af Maengden 
faarede5. Hele Byen er i Oprim o; 
Militceret besinldes af mange for at 

Vwret tet oa stet Morden. Zleke Trop- 
per eke ocdrede nd. 

Steiden endt. New York, 
Mai IF-. Lampen om Northem Pa- 
cisic Bauen er farbi, Murg-an og Ham- 
nan hat tonfereret pr. Telegraf on- 

l Zagerne og faact det hele ordnet. 

Den store lldftillingss 
Ilnlsninq i Buffalo den ZU 

Mo j. Vnssalo, N. «).,M-1j 15. —- 

lldftillingeng ossicielle Anbninzh son- 
Vil fortan-J den ZU. Maj, biioer en 

norarlet Affam To «llaender, hvoti 
vil findeg fremstnaende Person« fr«-: 
andre Lande og fra alle llnionenk 
Braten LUlililccre Lsrganisntioner fra 
dette Land og frn lldlnndet. 

Kl. 12 Middag opsendes en Manglse 
querx noale nnd del aineritanstss 
Flug som Hnle og andre havende foxn 
Hale andre Landes Flag. En Draqe 
dil som Hule biete Jnslkiptionen 
»Welcome« i flore Bogstnver. 

En amerikanlt TM, 12 Fod boj, 
som lntlder en Flanltang 50 Fod lam, 
Uil dlive set fdæuendc bundrcder of 
Fod over den elektrier Fontcrne, me 

dan del ameritanste Vanliemncerle, W 

Jst-d lange Og 12 ch beedt, vil lvccve 
5()« Fod oppe i Susten- 

Ved Slulningen as Vlalsninqgfestkn 
vil 125 Luftfknd blilze assnret. 

27 store lz Fods Gasbnloner bver 
med Navnet pna et af d: pan ameri-J 
lansle Lande samt Ined llnioneng Fuss 
paa Teppem vil blive sendt op. J 

Detpaa vil der blive en Vorurtei- 

Udstilling af japnnesiste Trager ist 
iapanesisfe Fnrværtekiet 

Derefter dil der blike sendt on 101 « 

smna Gasballoner. J lzver af dem er 

der en Souvenier fra Udstillingen 
Dei er Meningen, at Ballonerne flal 
elgpledeke i Lnsten. 

Sidfte Alt er en Salut of 500 storel 
Raketler. 

Blandt de Oeleftre, socn vil spille 
under Udftillingen, er Bussalo Dr- 
pheus and Orchestea, hvls Anforer et 

John Land. l 

yMokd paa en Iowa-Form 
yDes Moines, Ja» Mai 16. —- Nogle 
lMil vest for Lawville stsd vg deeeble 
IJohn Monteith i Aftes sin Onkel, 
iFlllmote Gladfon. Oele Striden tom 
;blot deraf at Mk. Gladfon gis over 

;til Mk. Monteiths Form og uden 
»Im-ev tog et Redstab ud af et «fhed«. 
YMtT Monteith protesteredr. send-s 
»Mand tom til, blev flogen as Glut-few 
tin tat i m Weh hvpkmev hqu M· 

og drcebte GladsotL Morderen er P« 
Aar aannncl, hat vaeret aift et Aar. 

JHan meldte sig Telv til Palmen 
»H- 

Washinqton, Mai 17. s---— Finanz- 
fetretcer Gageii’ Hastru et død efter«9 
Ilaetg Syaeleje Man hat itke vovet 
at meddele den sorgt-läge Nyhed til 
Prcesident lekthinley. 

Dur-dies Sinn vedat raste. 
Chicago, Jll» Mai 1-«). »s- Splittels 

se og Kottuption snneg at foreftaa i 
den nye saataldte Sinne-first Dowie 
hat nu for i Aarevis vceret i Stand 
til at tontrolere mange Mennesker ban- 
de aandeligt og timeliai. Han stal ch- 
re Eier af Mitioner, og hans Bankkr- 
duftri hat kostet godt af sig. 

Men nu, da han i den senere Tid 
bar fortalt sine troskyldige Wirth-lac- 
re, at han er selv Opfyldelsen as mange 
If de baade gamles og nyiteftamentliqe 
ktrcsfetkep til Ets. den, anden Elias, 
saa hat Efterfølaerne faaet Nykker, ca 
ovsaat dereg Penge i bang Bank, sg 
sicre as dem hat nedlagt Embeoerne i 
Riesen. 

Autoriteterne teuer med at anlaegge 
Sag imod ham, fordi en Mrg. Lucn 
Judd og hendeg Barn dabe, uden at 
der søgteg Lagehjælpk 

OsTimers Daaen. Washing- 
ton, Mai 14. —-— Reptæsentantekne for 
pllkastinistForeninaerne hat i dexeg to 

Dageg Mode her bcsluttet. at For-entn- 
qerne ftal tiltvinae sig Jndførelfen af 
en 9 Timers Arbejdgdag Paa alle 
Lkærlsteder, vel at meerte faaledeg, at 

Lønnen fremdeleg bliver fom for Den 
nur-irrende 1s)-Timerg Dag- 

Hvis Fabrilterne næatek at gaa ind 
paa Foteningerneg Forlangende, vcl 
der blive erklceret Streite ovetalt i 
Ujkastinværtstederne d. 20 Maj. 

Man venter itke noqen alvorlig 
Not-stand fra Fabrikanternes Side. 
Nogle bar allerede bøjet fig for For-. 
langem-et- 

Mig. Nation dønitne". 
Topeta, Mani» Mai l:"s. Mig- Car- 
rie Nation btev fund-en »ftnldia« for 
Ødelckqaelsen as Saloouer i Vnem 

Wende-Z Eaaførcre ans-me fom Far- 
’svlircsx1r11nd, at huu var siiid5s!t,i. 
Dommen ltar vatt Foriindriiia, da 
man venteoe, at Jumen enten vilde 

lblive uenisg ellcr fritenoe hcnde. 

Finl fra Amerika. London, 
Mai Isi. lSiir Michael Hictg Bearb-H 
Ettlasrina til Deleaationen for eng-Il- 
sle ldtkubearbejbere, at »de itdenlandftc 
Forbruaere var Imdte til at betale Un- 
førselitotdcn, fort-i be var nodi til at 
haoe engelste tinl,« pas-set itte. Tscr 
er lomniet thterretninaer fca Frank- 
riae Da Italien om Beftillitiaer af ame- 

rikanst stul Da Iliidetljuntslinaer om 

Bestillinqer. OR fra Geni, Schmeitz, 
foklnder Vet, at Jembanei Da Fabrik 
ter i Schweitz bar ajort Beitillinger 
lyog et ameritanfl Zitiltompagni. 

Mitte nedbkckndL St. Paul, 
Mai 15. --— Den norft Danfte evang- 
luthekfte Trefoldighedgtirte, 2250 Øit 
University Avenue, nedbrckndte Kl. 
1,.'5() i Menge-Z- Jtden opstod bagerkt 
i stirlen og fpredte sig hurtig gennesn 
Byaningeu. Tabet er omtkent Wyom- 
og er delvig dtrttet af Agsurancr. l 

Kirten blev bygget for femten Aar-! 
siden paa en Grund, hvis Vygnina 
ogfaa var nedbrændt. Menighedea 
hat i nogle Maaneder været uden 
Præft, men Gubstjeneste bar tegelmceg- 
sig været holdt der af Lærere fta Se- 
minaeiet. s 

l 

E n K o m e t. Lict Observato- 
rium, Cal» Maj 16. — Den Komet, 
som opdagedes i Queenstotvm Auftra- 
lien, den 24. April, blev set ved Lick 
Observatotium den 14. ds. J den 
starke Belysning lige eftet Solned- 
gang tunde man itte faa Øje paa Ko- 
metenö hole. 

Det er fsrfte Gang, denne Komet 
et set paa den notdlige Damang 

Udlandet 
Bocrktigcu. 

Der er fiadiq forbløssende Nnheder 
fka Ei Hufeisen Forleben Tag var Te 
Wet i illordTransznaL Nu flal hin 
ocere Syse i seaptoloniem 

London, Mai M. s-- List Telegram 
fra !i-T;«-:me«.1d, Fiaploloniem gimr nd 
fra, u: Neueral De Wet alter er i Sinn- 
kolonie:1. Han er i Ziirberg Distrib- 
tet nie-D cn beiydelig Styrke og en Be- 
leirinkigtanom 

Frxi Naautvpoort meddele5, at en 

tm Beertonmmndo under Ansprsel af 
en Mino ved Navn Lategan fka Coles 
bei-g i Seapkoloniem er qaaci over 

Drang-e Moden og ind i siaplolonien 
lige Vers Naaiuopocri. 

di- ss- III 

London, Mai 1s;. —— ,,Times:s« Kor- 
refpmirieni i Preettstia meddeler bl. n. 

i et :B:-cv, dateret Wde April: 
»Im 14 Dage hat vi den fiidafri 

kaufte Vinteiz og hvig itte Boerne hin- 
Drei- i en bevcege sig mod Nord til de 
siovbevuigte Slettek, eller Fiendtlixi- 
bedenke endes paa en enden Munde-, 
vil der blive ei nnt Afsnit i det liaarde 
og utilfredzzstillende Feltiog i et icfrem- 
koinmeligt Land. Vi vil faa 5 Maa- 
nedekz forholdsvis rolige Tilstande, 
fom eitler vil blive afbrudt af Gueril 
lcikriziv over bele Landri, saasmnt For- 
aargeynen scettet Fienden i Stand til 
at opercre paa .Høisletterne· Men tro 
sitt-, at Vinierfettoqet betuder Hvile 
for vore Treppen at de kcm ,,gaa i 
Vinterwarter«· Dei er kim en Fort- 
sættelse i endnu vcerre Form as bei 
mest nedbrndcnde Felttog, fom til den- 
ne Dag er foretaget. 

De Efterretninger, som er samlede 
as Oplvgtiinngureauet, vifer, at der 
endnu er 18,««() til lf),0(«)« Burgen-, 
sont er beugeliqe for Siriqgtienefte. 
Men ingen entelt Zionmmndo tcellir 
over Nin Jlkaiid.« 

si· si- si· 

Fupfmdem Mai Ni. — Boerkom 
mandoer angreb forleden Tag Muse 
tingss Odem-often nien da Gnrnisrnen 
gzorde lldfalb, forfvanbt de after-. 
Mem modjøfe er Boeme deq iltr. 

Verdenp cht i 

F rck kt » a ls i n c r i. Linide Mai 1-7. Frn m Werm, tiltalt sor 
sui«.:.1qiiq at have studendt Bunifics 
macl Bnrclkm öd Co. BRAan er 

Denkt til I Aar-I lmardi Etrasarbejde 
ist-cr. Text-:- «.ssup« er et as be fras« 
tcsm London lmr vasrct Vidne til. Te 
stetsistillch sEq for Bantsirnmet oq sor 
taltm at de var kommst i en øjcblitte 
liz1 sscnactnibe Ved et Da npsiib For 
Hufeisen tsn swrre Forsendelse asl 
(S««1ii0erts»-s, tilisorendr hct kssirnm i Au 
str-.:tien, sum de teprwsentercde, Var bli- 
ver unentet sorsmket ved Mastinstodc 
pag du Stily sont sørte det· J Ti! 
lid til vStibetg Ankomst til bestem 
Tid havde de soretnget visse Transz- 
cttionet i London, ng var udcn Benge. 
Te fremviste Fionogsementer vaa Lab- 
ninkicik Fiorresponbance meb sit Fir- 
ma, var kort sagt ubstyret med alle Tu- 
tummter, sum skulde til sor at betrcksxe 
drrcz Historie, og sit Pengene mod 

Paul i den Ladning (sjitldertg, sum al- 
drizi havde eksisteret. 

Hiina oq Magtetnr. Pa- 
ris, Mai 17. — En officiel Meddelelse 
er ankommen beflis, hvori erlitten-D at 
de tinesiste Besuldixxægtigede har ind-- 
rpnnnei Magiernes Forlangende med 
Hensyn til Asstaaelsek as Land til Le- 
gations-Sceder. 

stantinopel, Mai 16. — Der et Esters 
teininger fra Sosia, Bulgariens Ho- 
vedstad, om, at der har væket et fors- 
særdeligt Oprør der. Den tyrkiste 
Legation stenedes og det tyrkiste Flog 
blev halet ned rg trutket omtring j« 
G.adesmudset s 

Flere Mennesier drehtes deriblandh 
Gtekoss, forhenværende Premierntini- 

s 

! 
l 

Oprør 1 Bulgarrem Ren-i 

Eiter-, og Clarcitoff, forhendcereiwe Un- 

ldervigninggminifter. 
Sultanen pønser Pan Herd-n 

Fransk Landvinding Pa- 
ris, Mai 15. —- Geniil og Joallond, 
Forerne nf de for to Aar siden offendte 
frnnste Ekspeditioner til Mellein--21fri- 
la, er lommet tilbage og er Dagens 
Løver. De har afsluttet Traktat met- 
Sultanen i Tchad Soin, saaledes at 

Effrantrig faar Kontrol over den veilre 
Bred of Tchad, det saakaldte Zänder 
Distrikt. Landet er yderst frugtbart, 
rigt paa lsilroner, Maj5, Ris og Da- 

delpalmer, og Rlirnaet er sundt. 
Saintidin ined Gentilg og Jonllnnds 

Tilbagekoinft tommer der Efterretning 
im zicmtejn Robillot, som komman- 
derer den i Zinder Distriktet efierludie 
Troppestyrle, at han har underkuer de 

Jndfødteg Opktcind mod Afstaielsem 
og at der er fuldstcendig Fred i de: store 
Distrikt. 

Der lan dog ventes en alvcrliz spro- 
teft frei Englands Side, en In, »Mi- 
oelse af anshodnisagen 

i 

i 

Fransl Nigsrei. Paris-is 
Mai Ni. --—— Det franfte Sena. vil ef- 
ter al Sandfynlighed alter vlive sams- 
inenlaldt til som Riggret ei bebandle 
en .f)øjforræderi:Scig. Marqnisen nj 
Lux-Salnce5, en velbelendt Ro:)nlisl, 
finden Medlem of Depnterettnnnnerei 
er vendt tilbage, tiltrods for, at bank- 
Lnndgforvigningstid ille er ndlnbeL 
J Januar 1900 blev han donti iil lss 
Platz Landfllmtighcd for Deliagelfe i 
den vidtforgrenede Sainmensværgelse 
mod den repnblikansie Forfuining. 

TilGrænfen Køln,Maj15. 
-— Den tnfle Stnrse langs« hele den 
russisle Grcknfe vil blive forftasrtet, saa 

»den kommer paa Hojde med den rus- 
fifte Grcrnfestyrie. 

-— 

Dei indreknngland Berlin, 
Mai 1:’-. --— J »Lotalanzeiger« med- 
deles frn St. Petergburzn ai den revo- 
lntioncere Bevcegclfe fpreder sig over 

Oele Rnsland, og at Arresterne i sank- 
me Grad stiger. Der var 400 i St. 
Petergburg i forrige Une. 

Det anjages, at der i Berlin find-es 
en Revolutionskomitc, som ndfendcr 
Wasser as revolutionære Flndeskriftcr 
til anland 

Fllipprflred i Italiens 
kllony Mai HI. — —- Ti Hnse i Lands-T 
linkn Vlcerknzn er bleven tadelan ved « 

Klippe-sind Der er fendt Sold-site- 
Iil Ulntkesflcdet for al hjcklpe iil ined 

lldnrnnninncme. Hvor man-Je Der 
lslcv begrannc nnder Stil-del, two nmnl ille, men l-? Lin er nlleredc trnlne 
frem. 

l After .L nnnergnnr. Liin 
Don, Mnj Isi. -— Foranrgnvlinkurn I. 

Indien » sinnst nldeleg feil, on Wirt-l 
ninnen her-as sales allerede ftasrlL Lordl 
Wenige Hainilton, der er Minister fcr 
Jndiem sngde i llnderlntfet i Dan, et 
der allerede er LHLWU Person«-r, sont 
modtnger llnderstøttelfe, on dct Innnlle 
forudseg, at Anlallet hurtigt vilde fli- 
fle. 

Lordeng Meiiiiin. London, 
Mai 1:"-. Premierxninifler Saliiz 
dum, som lige er vcndt tilbage frn 
Franlrig, holdt Tale ved en politist 
Bnntet i London i Garn-, og laqdc 
sckrlig Vægt paa de Fordele Kriqen i 
Sndafrila allerede havde og fremdeleci 
vilde yde Laut-et 

Før slrinen var den Opfatning ran- 

dende hele Verden over, at Englands 
Stierne var dnlet. Nu havde Verden 
fnaet sc, at England lunde gennemspre 
sine Planet og ejede Fortidens Stor- 
daadgaand. Landets Stilling varl 
del-for silrere, og mere respelteret nu,l 
end spr denne Krig. 

Denne Lordens nforgribelige Me- 
ning er han vist ene om at dele. 

Erfatne og forstandige Mødre, gi- 
ver deres Born »Noch) Mountain 
Tea« en Gang i denne Manna-, det vil 
behare dem stifte. 35c. Fabrikeret af 
»Madison Medicine Co.« Spørg De- 
tes Apoteker. 

Sidste Nyt 
Seel-ist Hofflane;lc. 

London, Muj 17. -—- Alle de ento- 

pceiske Forstehuse er Ineget indignerede 
over Folgerne af den belgiste Rong 
Alexanders Ægtestab med en Rvinde 
of Folkei. Nu hat han faaet Straf- 
fen — trenler Inan. —- Det var Aug. 
5. 1900, at han blev gift med en Offi- 
eersenke, og i Februar blev det meddelt 

Follet, at der lunde ventes en Tron- 
arving. Glceden var lige saa stor sorn 
almindelig og alle Serbere hat vcercl 
med til at samle Nationalgaver i den 

«ventede Anledning. 
Czaren fik dog Nys om, at Dran- 

ning Draga — saa er henbes Navn —- 

stulde have narret Kong Alexander, og 
sendte etL tra ForespørgfeL Og nu er- 

klærerirk Lceger, heutede fra al Verdens 
Mantel-, at enten lider Dronning Dra- 
ga af anteri eller ogsaa har hun med 
Vidende og Villie narret sin Gemal og 
sit FolL Der er slet ingen Udsigt til 
nogen Llrving. 

O-——————--—- 

Bigam·-Sag. 
Omaha, Neb» Mai 16. —— Edward 

Borrett er arrefteret for Bigami. Hatt 
lmvde med kun 90 Dages Mellemrum 
ægtet to Sestm uden at gøre sig Ulej- 
liqued med Stilsmigse 

De to Piger er meget velhavende og 
Grunden til Borrettg Ægtestab var 

tun at faa dereg Privatformue over- 

fkreven paa bang Raum Derfor regte- 
De han først Julia Ezzels i Council 
Bluffgq hun opdagede hanö Plan og 

,rejfte hort. Jmens cegtede han hendes 
Bester Alice, uden at ophceve Ægtesta- 
»bet med Julia. 

Men heller ilfe Llliee vilde bide Paa 
Firmen. Sau maatte Edward Bor- 
retth Broder gifte sig med de to Sw- 
streg Moder —— men heller ikke hun 
vilde tilslrive heim Penqene. 

Endelig bar Politiet faaet Nyg om 

Sagen, oq Bedragetne faar deres Del- 
fortjente Straf. 

——-———CO-———— 

Frygtklig kllkine-Etsplosion. 

Furmixmkon, W. Va» Mte M. —- 

Lked en Etsplosion i Georgeg Creek 
Mul- og Jemlmnetmnpagnis Mine- her 
ved Bnen blev 9 Mennesker dtæbt, 3 
livgfurlig saurede og mange andre 
frugtelig forbrændte. J alt var der 
40 Masnd i Gruben, og Kvinder og 
Born staat janlrende deromtring. 

Aarsanen til Etwlcsionen spch i, 
at en of Vlrdcjderne mode dauert en 

tantdt Fattel ned i TUcinem 
swsk — 

Sporvoxnn Streiten 
Nieman, N. Y» Mai !7. s-— Der er 

iike Imaet nogen Odercncskomft Inelletn 

Sporvogngselfhwet on Streiterne, men 

Vnen hat paa Grund as Ujkilitcereth 
Elkanttjeneste on en vedholdende Regn 
Mut rolig. 

Den fanrede Købmand Leroy 
Smith er dem af sit Saat. 

Moder mellem Les-eine puu brgqe 
Sider forblev resultatløst, fordi Sel- 
stndet ikke vil love at nfstedige de an- 

detftedgjra heute-de Arbeit-en Her- 
over ventes nn alvorliqe Ilroligheder. 

Selfkabet erklce1«er, at Byen ikke kan 
fratage det Bevillinqen, da det nu selv 
ejer selrse Sporvogngliniem 

COH 

England og Tysilaud. 
London, Maj 17. s— Den 4. Maj 

forefaldt ved Tien Tsin en Begivenhed, 
fom nu scetter Englænderneö Sind i 
adskillig Ophidfelfe. Den paagælden- 
de Dag blev der af den tyste Vagt, der 
stal vogte Broen over Pei Ho, lige syd 
for det brittisie Landomraades Gram- 
se, studt poa den engelske Baad »Ewo««, 
fordi denne havde stødt paa Broen. To 
af »Ewo«s Mandsiab faaredes. 

Den tyste Kommandant hat givet 
Fortlaring, men Englandetne er ikke 
tilfredse med denne, idet Tysterne tun 
lovede, at »vi stal aldrig gste det 
mer« , 


