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AmerikaW 
Fra Washington 

For Tit-en et der i Washington en 

Mand,(som hat prøvet Stæbneng 

Omskistelset. Han heddek George 
Burn5, og er een of »Uncle Sam«s 

garnle Botman Hans Hjetnefkal be- 

staat af en Solvplade, og han hat 
inistet «’ Ben. Han var med i Reigen 
1861——-65, og hat to Gange bespgt de 

notdlige Religioner. 
Han hat ogsaa mistet ndftilline Mö- 

ben, og en Lugle hat tanet Plabö i 

chetheden as Dienst 
«- yc is- 

Firigsksepnktemcnjet faxtxler en ilsns 

streret Historie over den spaitftnmeris 
sanfte Krist. sont, nnak den bliver fert- 
rig, vi btive een af de bedste Regeringss 
1ldgavek. Ten Vil omfatte alt, sont 
lkenhører under Reinen Billederne vil 
blive 1«-13, on vjl blive indbunden 
i tronologift Orden. 

·- -e si- 

Tien spanfke Krndser »Ran Mer- 
(ebeg,« vil bljve omdannet til et Leer- 

lingestib for Landfoldater. Raar det 
er fcerdigt, vil bei pfeblitkeligt blive ta 

net i Btnq Dennc Ktydser vil blive 
det føkste Stib, tale fra Spanien sokn 
vil note Tjeneste i Te fotenede Etateru 

Flaade 
st- sk i 

Tet sei ud til, at de meft sinnen-, 
gende Mann paa stuba vil soge at 

nominere Thomas Estrada Palma as 
New Yort fom deees forste Preefident. 

Mk. Palma et en Eilig og heederlig 
Mand, men hang Evner er itte saa 
store. Han er meaet populasr, men 

Polititerne mener. at lmn et den rette, 
da de trot, de tcm faa stor Jndslydelse 
iaa dank 

is- es «- 

Te foreniede Ztatee ei ved at sen-he 
eet tusinde Leerere og Lasterinder til 
Illmnillm og Lssicerernr. fom ital for 
ge for deres Junge-Mc er meet-ed m 

san grim Haar paa HoVedeL Treu-J 

wrtftidene er itte fim behagelige, som 
tltacsingerslidenh og Lmerinketne er 

meqet sordrinxigfulde." Tet verrste er 

mnaste doti, at mange af dem vil meta« 

ste blive nift inken Vlaretg quaiig, 
ogsaa maa andre senkte-J for at optage 
dereg Gewinn. Sau til det inen tom 
me en haard Tid for TransportLisfi 
cererne. 

»Id
- 

k III O 

For en Tid siden san det nd, som on· 

Prassident stiofa as Litepubliten Argen- 
tinn oilde tomme i Beleg til De for. 
Staterz men dette er opgiveL da den 

argentinste Rongreg et samlet, og vil 
væte det hele Sei-innerem san Prassi 
dent Ruf-i maa vie sin Tid dertil· 

si- e· se- 

Bonlerneg Feste-gelte i Syden give-e 
osJ et lille Billede paa dens materielle 

«-- -Udvitling on Velstand Siden den 
Mde Mart-z litt-« er der bleven or- 

ganiseeet 1853 nye Bankkr, fom tontro- 
leret en Kapital af 87,248,000, og 
som hat henlagt 81,sc54,000 i U. S. 
Obligationer for at faa Lov til at 

udstede Papikgpenge. 
«- sis « 

Alle de ftivillige fra Filippinerne 
vil blive hjemsendt for den lste Juli, 
og den tegulasee Heer vil san komme til 
at bestem cif 7(;,«»0 Mand. Dette ti) 
der mod en snarlig Afflutning af Rei- 

gen, og den hat disselig varet alt for 
lange. Nu staat tun litbcge, at dc 

Menneflerg Blod« som hat flydt, tan 
blive betalt med Filippinernes Und-c- 
iuelsr. 

si- - ·- 

Juni Z. —- Aabinettet tmder sam- 
tnen i Morgen, og da vil maaste 
Spskgsmaalet om en etstea Sections 
as Kongressen biiver afgjoet. Der er 

delte Meningee blandt Stadium-neb- 
Iemmeene. og MeKinley nistet itte at 

jage hele Ansvaret. Kkigsminister 
steht teenlek, at en etgtea Session er 

ntdvendig; detimod menet Zustimm- 
ntßet·»Attoeney General«, Knox, at 

e er ntdvendig, ja, at det Use- 
Tstem i Naeeesttegee, at sammenlalde 

-- den. Pecsidenten hat eaadfstt sig 
, 

T kwd dem; men de lau ltke komme til 

.«
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»
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noget afgørende Resultat, da de andre 
Kabinetsmedlemmer er noget passive. 
Havde de pksvet paa at ftifte For-lia- 
maatte et faadant absolut være Fol- 
gen; men de got det itle. 

Ftriasminifteren har haft meget med 

Filippinerne at gøre, on dekfor, menerl 
han, burde hans Ansluelfe være gast- 
dende, fom de andre bin-de folge. Som 
Loven Udlozaaeh fastholder JustitJ-! 
tninifteren paa sit Standpunkt og hvad 
ftal stattels Mcslinleh geke? Maafte 
faar Foltet Lov til at afgøke det. 

Washington, D. C» R. Juni. — 

Undcr Diskussionen anaaaende Riege- 
rina for Filippinetne tan det have fin 

Interesse at lcegge Mcetle til, at de 

famlcde Toldindtægter for Dem-e i Fe- 
bruar var 81,455,k359, famtnenlignet 
med PJCZJWZS i Februar 1899 ua 
8572sl,()24 i Februar 1900. For-gel- 
fen over 1900 er STTItLLtItS eller over 

lW Procent, og For-gelten over 18921 
et JRSDZAUL 

Det viser sig faaledes. at Regerin: 
gen-Z Fagmcend hat haft Ret, naar de 

hat fokudsagt, at Filippineme i Freiatz- 
tid vil være i Stand til at tlare sme 
ossentliae 11daifter, oa endda have et 
pamt Loerslnd i Statstagsem 

—-..———-.-..-————— 

Fugen Akbcjdcrfoteningcr 
i Sydeu. 

Vltlanta, No» Juni 4. — LlrlIeider 
ne i Ehr-sen er ittse oraaniseret paa en 

faa qoo Mande. som de i Norden. 
Tet bar onsaa fine Folget-. Udenior 
enielte store Brich findes der siet inacn 
llnionek, og alt blioer ajort fra Eier-s 
neg Side til at note Unionerne saa 
npoimlakr fom del ninlia. Te vil end 

itte give saadanne Mcrno Arbede 
som tilhoker en Union. 

Paa denne Ellcaade berstet ArbejdH-. 
nimmt-, on te taaer onsaa alle Forde 
lenk, reaulerer Lonninaerne ca Ae 
bcioetidm fom de sinke-I bedfi. Bor- 
nene maa arbede i Fatsritterne Sto 
lerne blioe forsøtnte, oa i nenne usnnde 
Vltmogfasre tilbrinaer Bornene deresfs 
Barndomglio Mesnltatet er, at de 
dliver uvidende, svaaeliae, oa dereis 
Lin-I- og Handlekkaft ødelasaaeS. 

Arbejdgaioerne have indtil Dato 
forhindret al Ilnderspaclfe fra Sta- 
tan Side; men det et at hande, at 

Tlceacrinaen oil faa Øjnene oppc, on 
foranftaltede meaet notwendige Fotan 
dringet-, saa Arbejdstlassen tan on 
man nnde dedre Rothold 

Bootes Washington got meaet for 
Arbeit-erne, scerlia for Regeln-ex og der- 
for hat han ostaa onndet dereH sites- 
lialied Befoaer man en Negerfamilie 
i Enden, og Talen er am Booter Wa- 

shington, maa man hnfte at kalde ham 
»Prose5sok« dersont itte man vil føle 
decm Biede, da de snneg at ,,Mr.« e: 

for sisnpelt. Paa denne oa lignende 
Jliaader faar man indeliae Beoiger 
paa, at de oiktelig elster nenne Mand. 

———-.—0—.-—-—s——— 

Filippinet-Sporgsntaa!ct. 

Washington Juni 4. —-— Ved Be- 
anndelsen af nekste Maaned vil Filio 
pinerne faa cioilt Stim, i Overensv 
ftsennnelse med Filippinergskomntissim 
neng Udtast. Og saasnart Ren-etwas- 
maftinexiet derefter et kommen nogen- 
lunde i Orden, vil den nye Filippinek- 
Toldlov blive fortyndt, folgende det 
Udtaft, som allerede fortlaa inden den 
scdste Hojesteeetskendelfr. 

Regeringen her hat ment, at der 
itle var nagen Etsttasession nødig, da 

Forholdet med Filippinerne itte er 

ganste det samme med Poe-to Nico. 
Thi stdstnasvnte havde De foceneoe 
Stater i fuld Besiddelse, og der kunde 
der altsaa vcere ordnet civilt Styre, 
medens Filippinerne under Militcw 
styre ikte kunde fortange et almindeligt 
Toldfoehold. Det hsjefte, man festse- 
rer er, at Regeringen tan komme til at 
betale Tolden tilbage til Ktbmeendene, 
indtil der indfstes ktvilt Styee. For- 
svrigt hat Ptæsidenten efter Spoonets 
Lov en ret betydelig dnstemyndighed i 
denne Sag over Filipptnernr. 

De tusinve Tiug. ( 
Molkriilsjalleri indviet. 
New York, Juni 4 --« LIJZaleris Gal 

leriet ,,.«all of Fame« blev højtivelkg 
Iindvict sibste Torsdag Adslilli ge 
fienimqenve Wrwnd holdt Taler i DJ 
gen-J Vlnledkiinq, og iblandt dein man 

ncevnegs Chancen M Deipew. Hin 
fremhærede at England halt-de sit West- 
minster Abbey, hvor Englands Stor 
mernd fil en vrkryig Plad5, og De for 
Stater havde mI ogfaa faaet et Sied, 
hvor De tunde hædte Landetg vcetdigc 
Sonnen Dei er heller itle mere enck 
rimeligt, at vi maa hædre dem paa en 
saadan-«.I.llaade. Derefter blev Male 
rierne Zf følqende Mtend affløredz » 

Washington, Lincoln, Webfter, Ironi- 
lin, Jefferson, Clay, Adams, Grant, 
Riemann Lee, Marsham Kent, «3iory, 

l 
( 
( 

( 
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Bucher, Einerss« o sp«s1tb12»rne. Long-’ 
fellow o. a IF Ep« » ne over- 

vætede Hajiidz TO Es IF E; ·se5sen 
«- - P - - « 

var ineget n- ä ...·0 » z -,:. 1 
« As -· D 
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Pc1111,«J)iiiig :: III Z E; « Jli for-fielil Un 

lige medici» ger, represer- 
tcret ved no Z g Z ) Dellegater, vilH 
komme til s« »Ihr Aargmøde i ZU 
Paul i denne llge. Sud af dein vil 
allerede blive fcerdige tned bete-«- i Mor- 

1 
Fell. 1 

Lidt snebig. London, fl» 
Juni. Winan til at Ambagsadør 
isliaote bub om Jnstruts angaaende 
llditedelse as Pag til en Filippino --—J 
itle til to var at Denne, en nng 
Mund ved Navn Felix Versoth sont4 
nctop bar fuldenbt sin Uddannelse i 
England-, hocrtil hatt tont før Lpsinnsz 
ben, dlev ttrcesenterel af Dr. Jtirndo,s 
en Spanier, sont link fttnqeret fo"n" 
lslies ior Filippino Jnntaen i LondonJv 
Jurado tcentte ttttttttligvig, ut linnl 
ftttlre bringe Lenniionen til et nasntc 
Pia-J, m faa et quitationgtnidoel 
Hans listige Plan mislnitedesz imid 
lertid, for Veriom nslanbe Lttdizihestk 
ed til Te forenede Statt-r, on fit sit- 
Pas. Hatt er paa Vejen tiltmgc til 
Manna - 

I M o r d. Kansas Cim, Mo» Juni 
It. isn Ujiordfttg, som vaktler meztens 
Litniærlsotnhed, er ntt for Retten i) 
Kansas Sim. Luln Print-e Rennedn 
tnttrdede sin Mand, Philiv H. Renneth 
Den lu. Jan» efterat de havde vorset« 
gift en Mannen stennedn ltnvde itte: 
levet nted henDe on ltavde nnlant Zone-E 
maal otn Etilsztnigse da hatt fande, .1t« 
«.Ic’rs:«. Kenner-Ins Futter on to Brøbre« 
liavde tonnget liant til nt regte hende. 
Dei vor, da httn opdtnicde, at beweg-. 
Mann linnde anlagt Søxigmnal otn 

«3tili.·-ttii-.««se, at hnn gil til lmns stun- 
tor, støb on dmsltte limit. Søkiginaal 
er oqsaa anlagt ntod heitth Feder en 
Brødre for Satntnensværgelse i den 
Hensint at drasbe Kenner-n 

Mes. stennedtx sont tun er 25 Aar 
gl» viser ilke nogen Anget over sin 
Fotbmdelse, og tnorek sig ndtncertet, 
lsver Gang hendes Brot-er Albert, sont. er Musitter, koinmer ind i hendiixs 
Celle og spiller for hende. Denne Bro- 
der og Faderen blev losladt mod Kaus- 
tion, til deres Sag totnniet op; tnen 

hun on hendes Brodes-· Williant fit itte 
Lov til at stille Kaution· Williant 
flog Rennedns Bruder overend-e, da 
denne vilde asvæbne Mrs. Kennedy. 

UdaadafRøverr. Beautvort, 
Tex» Juni It. —--s Jasper, Countyscedet 
i Jaspee Couniy, et nedbrcendt· Jl- 
den blev paasat af Revere, som paa 
denne Maade vilde stjule deres Plini- 
dringer. De undkom da det begyndte 
at beændr. 

Lige set Branden blev Pengestabets i Countykassererens Kontor samt 
Posttontoeets Pengeslab sprengt og 
plyndret. Andre Siedet er maasle vg- 
saa blevet plyndret; men dette kan man 
ille vide med Sillerhed. Hvert enefte 
Foeretningshus og mange Beboelseö- 
lejligheder brændte. Staden auslaaes 
til 8100,000. 

Ei pubsigt Trcek sra Kahn. 
have-Im s. Juni. —- Man faar nu 

Bished fer, hvad man hole Tit-en hat 

sorinodet, at det var ved Kneb af de 
,,vmttisle Polititete«, at de konser- 
vative Dselegatet i den tonstitutionel- 
le Konvention blev fotledet til at 
itemme for Beslntningen nngaaende 
Blatt-J Amendnient. CivilguvetnestU 
Quilez sottcellet, at han, for man nil 
til Afstemningen, sonde, at han vildek 
ikte stennne for stoinitemajotitetensI 
Jndftillina, da han ikte ttoede, at dent 
arnetitanste Regeting vilde dære til-I 
sreds tned alle Fortlatinaetne og Mit-« 
drin-gerne Komiteen svatede hain 
imidlettid at den havde den anierilan: 
slc Reaktian Tilsagn onl, at den dil- 
de vedtage Komiteensz Miijotitetsinds« 
itilling. Quilez vil i Aften, da der 
ilxil vcrte Mode, winkte Koniitecn til 
at dpqive sin ,,Hjeinmel«. 

tsj uhhggelinthtd Kein 
ins Gitt), Kans» Juni ti. Linet af 
Essig-. W. H. Ftlensztnire lilev fnndct 
Ignst hendez Hjem i Holtnn i en lsttøfL 
tildæklet ined stviste on littene Altar-. 
den et attestetet. Der et Mcettet of 
Eini, idet Bnghovedet et lnnst. Man 
trot, at Lin-et hat ligget der siden den 
ilsde Mai, da hendeis Mund fotsdandt. 
Jil sine Born fortalte han, nt dereö 
Medet Vat tejft paa Besen i Tera5. 
Etnete fortalte han dein, at hun var 

ing, hvdtpaa han rejste bott. Fiott 
eitet sit de et Telegtam fta en ftemmed 
Mand i Texas om, at detesz Moder 
tin ded. Te hadde sør hast Mietnnte 

lorn, at itienlt var saa tigtin nied Mo- 
detensz Aftejse, og da Telegtannnet 
t0m, blev denn-: Migtcinke bestntke:. 
Te begnndte at søge eftet hende, og de 
sandt ogsaa Liget et Stytte sra detes« 
Hieni. 

Da Mr. Klensmite blev artesteret, 
var han paa Jetnbanestationen i stan- 
sasz Nin on dentede paa et Toa; hanl 
fande, nt haan Besteinmelsesjsted Vnti 
Hdltom ! 

Han dilde søtst intet fixie, da hnii 
fit at dide, at han vat ntteftetet paa 
ljtigstante fot nt have tnntdet sin Hu 
ittu. Mentilsidst etllætede han, nt 
dar-S Hufttn hnvde dtasbt sig den the 
Elltni Den folgende Morgen hadde han 
fnndet hende brennende sta en as Bjæl: 
tctne i dereg Lade on san havde han 
lkiatet Liget hen til Grøsten oq begra- 
vet det. Mk. Klensinite nirgtet, at 
lmn hat nmtdet sin Hintern Han ind- 
tnnnner imidlettid, at de ofte irrt-ite- 
de, inen at hnn sont oftest sit sin Vil- 
lie stem. Til Vøtiiene sortalte han, 
at lnm dar reift til Texas, on Tele 
grannnet otn hendes Død hnvde hnn 
sendt til dem, siget han, sotdi de itte 
stiilde san at vide, at hun havde drce;»t« 
fixi. 

Mr. tilengmite et en tust Farmet, 
48 Aar gl. on en nie-net nvidende 
Mand. Han er sodt ncet Halten on 
liat lsoet der liele sit Liv. Hang Mu- 
der en Sestende bot ogsan det. 

Tet hemmelighedssnlde Mord pna 
Paul Swetlicl, en Brodet til den 
inntdede Mts. Rlengmite, som blev be- 
gaaet i 1892, et igen totnmet paa Tale- 
Swetlicl var assntetet fot WWMU og 
silensmires stnlde have Psengene, hväHI 
lJan døde. Nu ttot man, at Mens- 
mite hat innrdet Smetlict, on at hnns 
Hnsttn havde saaet dette at vide, og saa 
fandt han det bedste vat at saa hende 
bott- 

Fstu MrKinley blivet be- 
dte. Washington, Juni It. ——— Fru 
Meninlens Læget hat i Dag samtnen 
nied Dr. Willicnn -Oslet, tiltaldt fta 
Baltimote, oplyst, at det et Haab om 

nt Ftu Mcstinley vil komme sig. De 
siger, at hendes Tilstand er saa got-, 
som den under-Omstændighedetne tan 
væte, og at det itke er nogen øjeblikte- 
lig Fette for, at hun vil dø. 

Præsidenten blev sttats mete livlig, 
da han sit at hete, hvad Lcegetne havde · 

sagt, og tog sig en tott Spadsetetutl 
ncet det hvide Has. I 

J n d i a n e t n e paa Resekvatione 
ncet Topeka, Kans» et begyndt at ødess 
lcegge Saloonet ltgesom Mus. Nation, 
men paa en anden Mande. De hat 
stotmet flere Saloonet i Mahette, en 
lille By ncet Resetvattonen. De nd- 
jager Salponejetne med sine Øtser og 
dritter derpaa alle-de fcydende Sagen 
sont findet t- dem. Pettawattamte Jn- 
dtcmeene klagt pag et Were Keinem-in 

end de andre Jndianere i Kansas-. De 
bed, at det er en Forbrndelse at scelge 
dem berufende Sager, og da næsten 
hvct eneste Saloonværi i en Omlredg 
af 20 Mil hat folgt dem Brcenbevin, 
saa er de i Jndianerneg Vold. 

El Inærlseligt Ægteflals» 
Cincinnati, O» Juni Z. -— Ei Pnr 
unge Fall, som tilborer en m) stiften- 
kerfk Forening i Cincinnaii, hat nylig 
holdt Bryllup efier fcere Regler. DI- 
reg Navne er Frederick Feder-le cg 
Mifg Mariha Seaman. De forpligq 
iede sig begge til at leve ei arbejdfotnt’ 
Liv, at Manden ftratg fluldse agsurerr 
sit Liv til Fordel for Huftruen, og at 
be itle fiulde leve i Kin; men hvis dette 
ilte kan undgaiics, man de stilles. Beg- 
ge lovede, dersom de fik Børn, at op- 
drage dem i den im Fokeningss Lære 
on1, at der ilte er nogen Gab til. Detle 
er i Sandhed sørqeligi 

K o p p e r. Tre Dødsfald af stop- 
rcr er indirusset i Omegnen af Ethan, 
S-. D. Mrg. Jane Berry, hendeg Sei- 
sier Mrs. Edith Meyers og dennesz 
Warn. Slægtningerne lunde ikke fu«-. 
Hjcklp til at begrave dem, saa det 
maatte gørseg oni Ratten, da de ilie fit 
Tilladelse til at begrave Ligene om 

Pagen Sngdomcnen fpreder fig nd 
Jover Landeiz i Byen er der ingen Til- 

jfcelda 
For Vidstnskabeik New 

Wort, Juni J-:. — Det nylia inwer 
rerede ,,2)ioctefeller Institute of Medi- 
cal Research« skal beaiindeg samtidig i 
de patalogiske Laboratorier i et haiut 
Dusin af de Forscnede Stateks Univer- 
siieter samt i et i Canada og tilliae i 

Sunbhedgvæsenetg Laboratorium i 
New York. 

John D. Rockefeller bar allerede ai l vet WWWUH til Dette For:taaende, 
men vil give meaet niere. De Univer- 
siteter, bis-or en iaadan Afdelina Vil 
biive oiiettet —:r: meam Jvling 
.thopkiii;s, M ichiaan, Cliicaao Da Penn 
snlvania llniversiteter saiit Mcbjill 
Hospitat i MontreaL Ganada 

Det forste Vlrdejde ital være en 

arimdia Underspaelfe af Landets Mass- 
tsxforsmiiiik1. Batlerioloai vil natur 
ligiig viere det vigtigste. 

Ei aabcnt Brev 
l 

fra Pastnr F. A. Hairifmi i Ratsibe 
N. W. Ten ine Juli Wut-. Dr. Pes- 
ter Fahrne1), Uhicago, Jll. sitt-re 
Broderl Dereg ,,.8i11rito« ljar hjulpet 
niiq sasrreleg mein-L Jea blev sna i 
Februar sorriae Aar oa maatte holde 

imia i Hufei i 7 Nach Jea taadspnrzi 
te en Lasqu der sagt-c, at jeg bavde 
Vlstina Hatt aav inia en Medicin, 
som, niedens den viftnok aav niia no- 

aen Lindrina, doa itte naaedc Eva 
dummen-J Scede Jea hostede baade 
Daa oa Nat og hadde svcere Sinertct ·. 
den nedre Del as Maven oa Sidernxn 
Der var eafaa en Hiroelse i Siden, 
større end inin Haand. Endvidere var 

jea saa svag, at jea nceppc timde stmi 
paa niine Fehden Omtrent paa den 
ne Tid læste jea om Deres ,,.Kurito« isi 

sendte efter en Prøve, sont jsea Naniw- 
te at hinge. 

Jea er nu i Stand til at udføre Ar- 
bejdet i mit Distriit. ch præditer to 

Gange hver Søndag oa er Leerer i to 
Bibeiklasser. Jeg føler mig vel oa 
hat inan Hoste, medmindre jea bliver 
sortølet. Smerten i Mai-en og Si- 
dserne er forsvundet. Jea trot, at med 
Guds Velsignelse Detes ,,.5euroio« bar 
reddet mit Liv. Deres Bruder i Krista, 

F. A. Hartison. 
Dr. Peters »Kuriko« hat vceret an- 

vendt med aldrig svigtende Held i Be- 
handlingen af alle tonstitutionelle 
Sygdomme Scelges direkte til Fol- 
ket gennem Lokalagenter eller Fabri- l 
kanten, Dr. Peter Fahrney, 112——114 
Sa. Hoyne Ave» Chicago, Jll. 

Prima dansk HvidtoL 
giiigit vq user-nisten at bedfte Malt oq Dunkle beim- 

i I 

gut-ei t pag Extkakt, et find-les velimaqende on how- 

mslnveltiilet at Lager for neweivaqe, for blodtottice 

passierte-un tin- Iss spie, iom em- 
ek eneite iuiide us note-we satt-h sont me et 
MI bestens tli deteneste dim e dumm-sey qetttsms 

em- most-im- ask-eisi- « 

Bello cis-· Bkowtns Do» 

I Udlandet. 
Bock-te oppcr sig. 

Cagclfke Nedcrlag. 

f London, Juni 4. —- Krigsministe- 
riet her i Aftcn offentliggjort folgende 

Wieddelelse fra Lord Kitchener, date- 
ret Prætoria, Juni 4. 

Hvig man efter Scedvane kan gaa 
ud fra, at de senqelfte Rederlagstele- 
grammer altid sonnilder Sagen bew- 
deligt, fer Det i Folge disfe Medbelek 
ser endog meget slemt nd for Englcen- 
Lerne: 

« 

,,Jamegtown i Kapkolonien overgav 
sig til Boertommandant Kritzinger om 

Morgen-en den 2. Juni. Fægtningen 
havde var-et i 4 Linien Byvugten og 
De bofiddende frivillige blcsv overmand- 
Ide, inden vore »forfølgende« Koch- 
ner tunde naa derop. Bote Tab var 3 
Drcrdte og 2 saurede (??) 

Jøvrigt mieddeles som sædvanligt, 
at Boerneg Tab naturligvis Inaa have 
Vceret større. 

Sitkert er derimod, at hele Byen 
blev plyndret, meng den fangne Gar- 
nison fit Lov at gaa fin Vej tgen. 

I- S- L 

Teite Neberlag tan doa ikle i Be- 
tndnina maale sig med en Begivenheo, 
der forefaldt oppe i Traiigvaal et Par 
Tage før; den viser, at Enalcenderne 
absolut tun kan klare fig, livor de Lan 
have -:-n overvceldende Majoriiet, og 
saa er deres Tab endoa meget siort. 
Om denne forfcerdelige ziamp meddc- 
leg der officielt. 

General Dixong Asdeling var ved 
at drage over Distriitet for at faa 
Vagtpofterne besatte. Da blev den 

pludselia angreben as en Boerhær paa 
ILW Mand under Rommandant 
diemn 

Bestrne kam saa tat ind paa Eng- 
la-iiderne, at der ved forste Salve 
faldt ZU Englændere 

Nu ajaldt dct ta Kanonen som 
Englasnderne farte med sia. Dei en- 

gelflss Hestfolt holdt tralig ud, men da 
der tun var en Tiendedel tilbage, 
Inaatte de overgive sig og Kanonerne. 

Men da Voerne Var komne Z Be- 
siddelfe af Butter Var den engelste 
Zinrte kommen sig af sin Fornndring 
over oei pludsellge Anat-eb. Og nu 

kam Turen til Boerne; de maatte atter 
give Slip paa Zeanonerne 

Af Lord Fiitchcners Beretnina om 

renne Begivenhcd frei-igaar det, at 
lsnalasndernes Stnrke ialte 1450 
TUiand med 7 Kanonen Boerne havde 
ligget i ,,Bagl)old« paa den nøgne 
Mart. 

Gnalænderness Tab opaivetz af Kit- 
cbener til: « Officerer og 31 Mond 
drei-iste, ei Officerer og 115 Mand 
faarede5, l Lfficer Da T Mand fangne. 

Hatt niencr, at 41 Voere faldt. 
——-.-..-—-——- 

Kinn og Magtcnic. 

Berlin, Juni 4.—-- Der er atter fore- 
falden Stridigheder mellein de allie- 
rede Maaters Tropper i Rina; denne 
Gang blev nogle Masnd drcebt ved 
Takti. 

J Anledning af denne Begivenhed, 
soni i øvrigt ilke meneg at iunne af- 
stedlomme videreUbeliageliaheder,Mag- 
ferne intellem, vil Grev v. Walder-Lee 
forblive nagen Tid i Feina. 

St. Petersborg, Juni 4. — Fra 
det officielle Telsegrambureau her med- 
deles, at diet famlede Mandeiab paa 
ragsifk Side under den kinesifke Krife 
hat vceret 31 Officerer og 682 Mand, 
faldne eller døde af deres Saar — et 
Antal, som for denne ene Magts Bed- 
konimende er meget betydeligt. 

Japans ny Ministerium. 
Tokio, S. Juni. — Dei nye Ministeri- 
um blev indfat i Gaar, Viöcount Kat- 
fura er Premierminisier. Undervizss 
ningsministeren, Kodama og Flaades 
ministeren Yamamoto er de eneste Mi- 
nistte, fom var i det fertige Kabinet. 
Det er maaste englng at Japans for- 
tige Minister til De lmnede Mk 
Mute-, fem den abefctte U « 

ITZH 


