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Untertha. 
Den stokc Streite. 

T ittsbutg, Pa» Aug. 2. —— Endnst 
man itte se Enden Paa den state 

ejte i Staalindustrien. Der hat 
sidste Dage stadig vætet holdt 

fetencer mellem Repræsentanterne 
begge Lejre, men der er itte b:- 
te Tegn til nogen endelig Oder- 
einst 

Essagforeningen lau ilte gaa ind pna 
de af Kompagniet stilledse Frei-g- 
gelser, cg paa sammt Tid synes 

« 

» » pagniet at vinde i Styrke, da der 

Her sig en Del Uro mellem Arbej- 
s- En Del af bis-se er ille tilsredse 
sted den Vending, Sagerne hat tagen 
sde havde haabet paa en snaklig Seit, 
pg nu et der netmest tun Udsigt til et 
langtsvmt Redetlag for Arbejdernes 
Sag. 

Utvivlsomt vilde hele Akbejder- 
spøtgsmaalet lide et meget fsleligt 
Knat, faafremt denne Streite ile 
tan bringe nogensomhelst Fordel til 
de streitende Arbejdere, der villigt lider 
Savn og Nod for Kammekatetnes, 
Arbejdetnes Falles-sag. 

Eftek Forhandlingerne i Dag, lom 
der pludselig Telegram til Arbeit-ek- 
pattiets Reptæsentantser, og som Folg-te 
deraf er de afrejite til New York. 
Grunden til denne pludselige Afrejse 
et ille bleven ossicielt belendtgjott. 
Men man synes at vide, at det banger 
fammen med, nt Preston paa Kompag- 
niets Vegne hat meddelt, nt dette tun 
vil distutere Lønspstgsmaalet pcin 
Grundlag af Tilbudene for 8 Ugck 
siden, d. v. s. under Streiten. 

Er denne Gisning totrelt, fotftaat 
man, at der vil blive enten hurtig 
Fred eller fuldltandigt Btud med 

hamp paa Liv og Dsd mellem de 2 
« Partien 

Og endelig Beflutning om Fred ellct 
sskrig vil sandsynligvis udgaa fra New 
York i Morgen, Lstdag. 
T Saaledes fortlates den pludseligc 

En Del Staalvæklet hat Azentet 
de efter Negekaebejdere, og der ital 

llerede vcere en Masse as disse i Ar- 
«ejde, mens Negke i Hundkedvis flos- 

es til Stationet i Alabama i Haab 
im at lunne faa en Anscettelse og Ina- 

edes bedre deres Kaat paa det gan- 
ige TidspuntL 
Slal Streiten fortsættes Under 

itrere Sternum-, vil det utvivlsomt 
smme til Voldsoinheder mange Ste- 

En ny By. 

Fort Sill, Okl» Aug. 2. ——- Der er 

Judt en By paa 10,000 Jndbyggere 
fom en Padbehoi. Deus Navn vil 

live Latvton, Otl., den ligget umids 
lbaet udenom det med samme Navn 

» 
ndte Fort. Folt er jo hurtige i Ven- 

ngen hertillands -—- og scasnart de 
dste af de lylkelige 13,00() Lands-- 
te var bievne raubte op fra Tribunen 
El Reno, samledies stote Flotte af 
ejsevogne — og Toget satte sig t 

Jung tyd paa. El Reno, der til i 
aar havde omtting 40,000 Gesteh 
nu sde spm soeben. 
Men samtidig er Lawton volset op, 

aa det forstaar noget. Regel-tagen 
r jo udvalgt 3 Punktee til Bot-lad- 

Fet, nemlig Anadarto, Hobatt og 
awton. 
Men Folk t Almindelighed synes 

k· dst om Latvton, vg den et nu for 
jebltltet befoltet af 10,000 Maine- 

J er; hultet til bultet hat de spgt Plads 
-;- il Fktluftslejee, og ventet nu paa, at 

Esset fastfatte Salg at Byggegeunde stal 
okegaa d. S. August. 

Byen hat allerede 400 Fortetntngs- 
2- le (ellee Stute ptn man vil) deri- 
-laudt et Kolontalsiema og en Avtsz 
g 3 Gader et alletede udlagtr. En 

-· attonalbant er projektetet og Sptll.·- 
ute under enhvee Form gse glimeende 
g asbenlys Foreetning. 

s For at gste det malertste Billede 
uldfteendtgt hat 1,000 Comancheani 
aneee opstaaet dete- Telte lige ved 
yen. 

De tusmde Tini-. 
Piaes Heltedaad. Dsn 

1 F aatige Lutie Wiley i Sheldon, Js»,1 
reddede en as sine yngre Legelanime- 
rater, Winefeed Basfett, fra at drutne. 
En Del Srnaapiger var ude at vade 
i en Creel ncer ved Byen, da Winefred 
faldt ned i et dybt Hul. Lutie Wil.-y 
var endnu paa Strandbredden, men 

ftyrtede sig i Vandet og fil grebet 
Winefred, da denne sank for tredie 

Gang. Hun holdt Winefreds Hoved 
over Vandet og fit de andre til at 
danne en Linie ved at holde hveeandre 
i Handerne og fil paa den Maade den 
lille Pige i Land. 

FtaFilippineene. Manila, 
Juli 81. —- sztnani Crcft af 190e 
Jnfanieri med en Afdeling beredne 
Macabeber havde en Kamp med 60 
Jnfurgenter i Cebu. Syv af Instit- 
genterne faldt og 13 toges til Fange. 
Resien flygtede. To af Crofts Trop- 
per blev let faarede. 

Filippinertommissionen hat vedta- 
.get Manilas civile Thurm-, som strals 
trader i Kraft. Statten for Jord- 
ejendom er sat til 1 Procent til 1902, 
san forhojes den til 2 Procent. 

Den lfte Aug. aabnedeg alle Tel- 
gra,f- og Kabellinier til almindelig 
Afbenyttelse. 

Manich Juli HI. — Kaptajn Staf- 
ford i Santa Cruz, Provinsen La- 
quna, meddelkr, at de fra Regnsiab5: 
føreren fcr negle Daae siden stjaalne 
PTW er fundne uwrte, henlagte i en 

Kasse. 

Dnr Fad. Den fire Aar gamle 
Edwin Esiilson fra Seattle, Wash» 
lwis Feder paa Sonnens Begne for 
nogen Tid siden anlagte Process itned 
Notthetn Pacisic Banen, er bleven til- 

stendt en Stadeserstatning paa 11,- 
000 Dollars. For et Aats Tid sideii 
spasetede Dkengen med sin Feder 
langs Railtoad Avenue i Seattle, da 
han sit fin ene Fod fast i Klemme i et 
Stiftespor. Fadeken forssgte at faa 
Foden los, men inden dette lyltedes, 
tom et Trg farende hen irnod dem mcd 
fuld Fari. For at frelse Sonnens- 
Liv maatte Faderen boje hans Legeine 
ud fra Spani, medens Toget brufte 
forbi og affiar hans Fad. 

Califotniag Folletai. Af 
ten i Flor afholdte Foltetcklling frem- 
gaar det, at 48,9 pCL as californias 
Foltemcengde er bosat i Bt)erne. J 
Oregon udgør Bybefoltningen 27,6 af 
fiele Statens JudbyggerantalF i Wale 
ington er Forlioldet Ik7,4, i Jdaho og 
i Nevada 1s),9 pCt. Disie Procent- 
angivelser indbefatter imidlertid tun 
Beioltningen i Byet med over 4000 
Jndbvgkiekr. Hvis de mindre Btycr 
itulbe Iiiedregneg, vilde Procenten if 
Btibefollningen blive betydelig ftørre 
end ovenfcr anqiven, særlig i Wash- 
ington, hvor det vtimler nicd Smar- 
bl«,er, met-eng Landbefollninqen, nnd 
Undtogelse of i Statens Istlige Del, 
er paafaldende forfvindende. 

KulturenåFremtrcengeik 
Ottawa, Canada, August 1. —---— Der 
vi! btivc nat-net direkte Teleqrafspp 
bindelse mellem Ottowa og Dawson 
City i Dag. De fotstellige Settioner 
af Linien, sont i den nætmeste Frem- 
tid vil blive fammentnyttede til et 
System, et: Afhcraft til Qnesml 
220 Mil, Quesnel til Haselton 400 
Mil, Haselton til Telegraph Crcet 350 
Mil og fta Atlin til Datvson City 
570 Mil, i alt 1,754 Mil. 

Statsgældens Aftagen. 
Washington, D. C., August 1. —— Fi- 
nansministrriets Mannedsopgave cvcr 

Statt-gelben visit-, at den Al. Juli 
var GEan med Fradkag of Kontant- 
beholdningen i Statstaösen 813,169,- 
179,339. Den er i stet af Juli for- 
mlndstet med 82,928,657. Den ten- 
tebetalende Geld er 8985,476,600; 
Geld, hvorpaa Renten et vphsrt, 
81,400,820; Fotpligtelfer for Pupip- 
penge i Omlsb 8382,302,450. l 

Statstassens Kontantbeholdning 
beltod af: Guldreserve 8150,000,-: 
000; Jndlssnimsfond 8773,991,689; 

« 

almindellge Fonds M.389,225, ialt 
81,186,300,994. Udestaaende For- 
pligteller 8858,974,117. Netto Kot-A 
tantbeholdning ss27,368,876. l 

III-» HI- jk is »Ist II its-JOHN 
? Danik-Anicrikanfl«. 
F 
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Amerikanere i Danmarld 
Et ameritcmst Rejseselftab, bestaaende 
af 24 fienrige Ameritanere, antom til 
siebenhavn d. 17. Juli. De tog indJ 
paa Hctel Angleterke, det finefte Wem-! 
matt. 

LE.
 

D ø den n æ r. Louis Heldina, en 

danst Arbejder i Racine, Wis» havdez 
nær mistet Livet i Mandags Eiter-; 
midda«q, idet en Kloat Grpft stred sum-; 
men over ham og fuldftændig begtave-j 
de hom, og det maa, i Flg. »F A.«, 
næsten betragtes iom et Mitatel. It. 
non ille blev dræbt paa Siedet, efierJ 
som han laa i en sammenbsjet Stil- 
ling med 3 Fod Jord over sig. Da 
han blev gravet nd efter 15 Minutets 
Forlsb var han i en meget forlommen 
Tilftand og en Del forslaaet, men han. 
hat-de intet Benbrud lidt og lom vi: 

hurtig tillaldt Lægehjælp snart til1 Samling igen, faa at han i Pairouikl 
levognen kunde tøres til sit Hjem Dass- 
Bant Str. I 

— I 
P a a B e s ø g. Protumtor Elholm 

i Racine, Wis» hat i disfe Dage Ve-l spg af sin Fcetter Ot. Alfred Hansen1 fra Rostilde, der er draget over Atl.-ns-1 terhavet for at hille paa Slceqi ogi 
Venner og samtidig se Amerika mai 
nær Haand. HI. Haner er, i Fl. ».«·5( 
A.«, Eier af Rogtilde HalmvareiFaiY 
brit, der gar en ltadig stigende For-! 
retning, lærlig med enqelfle Fabri-; 
lauter, der benntter flettede Illsr 
spundne Halmbaand til Jndpatnisa 
og Emballage for Ubstibning af beses- 
Fabrikata. 

D- ø d s f a l d. Niels Rasninszsexi. 
i Racine, Wis» almindelig tendt un- 

der Navnet Robinson, afgil i Son- 
dags ved Dsden i sit Hjein ude i Lake- 
siden i en Aldet af 37 Aar. Dei-ZU 
aaksagen var Ktæft i Moden og han« 
led forfaerdelige Smerter. J 6 Ugers 
maatte han opholde Livet ved Meditns 
menter og Band, efterfom han itte. 
lunke tage anden Næcing til fig, vgl 
den en Gang traftige Mand, hvis 
Vergl var 200 Punv, var for sin Død 
soundet ind til 60 Bund, og var bog- 
itavelig ikte andet end Stind og Ben. 
Han blen, i Fl. »F. A.«, plejet paa 
det omhnggeligfte til det sidste as fin» 
trofasie Hustru. ! 

B r t) l l u p. Or. Oscar A. Schei- 
tel, der i mange Aar opholdt sig i Chi- 
cago, bleo den M. Juli i Sollede 
Mitte paa Siælland viet til Fru Em- 
ma Kroeschell ligeledes fra Chiro- 
go. ,,C.-P.« ! 

i 
H j e m. Dr. Niels Jolmsen fra! 

Chicaaa reiste samtnen med fine to 
Sonner i Titsdaag til Danmarl paa 
et to Maanedetg Man Føkft i Be- 
cmndszlsen af Oktober dil Doktoren das- 
re tilbage i Chicago ; 

D a n s l m e d. Ingeniører, der i 
den sidfte Tid har vcrret beftceftifiski 
med meaalinaer oa Beregningek for 
den projetterede Platte Niver Ranai. 
siges at have tilendebeagt dette Arbei- 
de, og Kannleng Anlæggelie er nu fil- 
ket. En af de lebende Aandek i dette 
Kampeptojekh J. F. Haner af Fre- 
mont, Neb» er Dansl, erklæker »d. d. 
Pioneet«. 

Guldbrnllup. Et daan Wa- 
tepar i Chicago, Paul Christener og 
Husttu, fejrede i Lsrdags deres Guld- 
bryllup under stor Deltagelsr. Chri- 
stensen, som er Smed as Profession, 
blsev født i Stunde-barg i Aatet 1826. 
Han deltog sont Soldat i den dansl- 
thste Krig 48—49—-50, og lom til 
Amerika i 1870. Lordag Aften havde 
Selstabet »De danste Baabenbrsdre«, 
som Christenien et Medlem af, en Fest 
i »Dania hall« til Æte for Gulder- 
deparket. Præsidentem Peter Vahl, 
holdt Festtalen og dereftet fulgte en 
Rette Staaten vel motiveeede of 
Dcßerrer Saaebh, S. Strensen og 
Sperrk. 

Begge de gamle er raste og rsrige, 
og hat i Fl. »d. d. Ptoneer« den Glas- 
de, at alle deres fern Born er bosiddeni 
de her i Chieago. 

M o r d. To Arbejdere sra Chiar- 
go, Yiiels Petersen og Benjamin An-- 
tizrsom Ver var undervejs til St. Paul,( 
Minn., sor at sage Akbejde ved HveJ 
dehøsten, blev sorleden Asten plyndreoe 
as to Landstrngere, i hvis Selslab de 
havbe listet sig ind i en tom Fragt- 
voqn Dei slete i Ncerheden as Belle 
Maine De to Banditer flog løs paa 
Petersen til han tabte Bevidstheden, 
wen Andersen slød de og kastede ham 
bereitet nd as Vognen. Man fandt i 
Morqu Andersons Lig ved Velle 
Plain-. Hovedet var siilt fra Krop- 
Pen, idet Liget var faldet under Hjus 
lene. 

SindsforvitteL Oalland, 
Ja» Juli 29. — Robert Hausen, en 

bekendt Former her paa Egnen, blev i« 
Dag fort til St. Bernatds Hospital i 
Cauncil Musik-, lidende as Sindsfors- 
vitring. Hans Sygdom ytrer sig mer- 

mest som Tungsind, og desuden ncertr 

han, der er meget vclstaaende, den Tro, 
at han er ruineret og vil komme til at 
lide Nod- Den stærte Varme sial have 
paaiørt bam Sygdommen, men det 
haalpeis at nogle Maoneders Ophold 
paa Hospitalet vil lzelbtede hom. 

D ø d H s a l d. J Folge Telegrasn 
til ,,Bien« asgik Christian Titus-mus- 
sen, der er født i Roslilde, ved Døden 
sorrige Torgdag i Fresno, Cal. 

Stilsmisse. M. L. Peter-sen- 
i San Franciscm Cal» sit sorleden be-! 
villiget Stilsmisse sta sin Hustku 
Louise. De blev giste i Danmcrrt ij 
1888 og tom til Calisornia i 1893.» 
De l-:-vede lnlleligt sammen, til Peter- 
sen for tre Aar siden rejste til Alaska. 
Selv medens han var der oppe, nd- 
vetslede de tcerlige Breve, og Petersen, 
der havde niiddelmaadigt Held med sig,» 
sendte hende regelmcessigt rigselig med 
Penge til at leve for. Konen opferte 
sig dog ilte spmmeligt,s mens Mond-n 
var dorte, og da hun i Fjot sit Tele- 
gram sra Seattle om, at hendes Mand 
vilde vcere hjemme om et Par Dage, 
paltede hun hastigt sit Tøj samtnen vg 
reiste bott, Rygtet fottæller i Selslab 
med en Italiener. Saa da Petersen 
kmn hieni, var But-et tomt, Fuglen 
sløjet. J et lortsattet Brev mevdelte 
hun Monden, at hvis de for 12 Aar 
siden hnvde opdaget, at de ilke passede 
for hinanden, vilde bei vceret langt 
bedre for begge. Uden at sortlare sixH 
ncermere udtalte hun, at hun for sitl 
Ver-kommende nu troebe at have fun- 
ket Lyltm Jngen ved, hvad der erl blevei af heade- 

—-— i 
Fortetninasrejse cndLt 

Mr. Charleg C. M. Loessler, en be- 
tendt amerikaan Farretningginano, 
smn i over et halvt Aar hat opbotat 
tin i Siølicnhavm vendte den 12te 
Juli over Breinen tilbage til New 
Wort. Mr. Loeffler, som under sit 
Lahold bar lckrt Danst on vundet fiq 
inange danste Vennek, -:r en nf Hoveds 
mændene i det store ameritanste Tr-: 
tmtskompaani i New York; dette enor- 

mc Kompagni har i Fl· »C. P.« for- 
nden sine 50 Fabriter og Varebnse 
rundt om de For. Stater ogsaa Fa: 
driker i London og Dresden fami i 
End Afrika, Japan og Australien 
Dei store Kompagni vil nu ogsaa op- 
rctte Fitial i Kobenhavnx denne Filiat 
ftal foreftaaes af en Dantter. Or. Ab 
fred Ehristenfen, sont i over 20 Aar 
hat boet i de For. Stater. 

Død af Gift. H. Lorentzen ng 
Huftru, Racine, Wis» havde forleden 
den tunge Sorg, at miste deres lilleI 
l« Maaneders Barn, der kravlede on1- 

tring paa Gulvet og ulytkeligvis sit 
fat i en Kop med Fluegift, som Dei 
drob Da Moderen opdagede Ulytken, 
gav hun Barnet Mrle at dritte og til- 
talvte hurtig en Lage, men Giften 
havde aller-de virtet og Barnet døde i 
Lobet af Natten under storc Smettet. 
meddeler »F. A.« 

Mormon dad. En af de meft 
fremraaende dansie Mormonet, Johan 
F. F. Dorius i Ephraim, Utah, er af- 
gaaet ved Døden d. 18de Juli. Han 
var fsdt i Knbenhavn i 1832, blev 18 
Aar gammel Mormon, missionerebe 
nogle Aar i Damnart og Not-ge og 

l 
tom i 1857 til Utah efter i 13 Uger 

at have vandret gennem Ørkenen sam- 
men med sin Huftru. Han deltog i 
Mormonernes Kampe mod de For- 
enede Staters Tropper og hat« flere 
Gange været sendt til Standinavien 
fom Missioncer. Han efterlader sig 
Hustru, 19 Børn og 48 Bøtnebøtn; rsz 
Børn er døde for hom. j 

Arving i Fængslet. En! 
danft Mand, Chr. Hansen, modtogj 
forleden i Arrest-en i New York, html-» 
kzan hcnsidder anklaget for Tyveri, 
Meddelelse om, at han var blevet Ar- 
ving til en Trediedel Million Dollarg» 
cfter Fadeken, der btev FortetningT 
fom Bygningsintreptenør i DanmarkJ 
Det er 20 Aar fiden den heldige Ar-; 
ving løb bort fra sin Familie, fortoel-; 
let ,,Danebrog«, Ottern-Im ( 

Forste Prcemie. Paa Udstil-- 
lingen i Calgary, Canada, sit vor 

Landsmann M. Marter, en af Do- 
minion Regszringens Mejeri:Super-» 
intendent speciel udfat første Prcemiej 
for bedfte Meint-Sinon 

A n sce t te lse. Sigurd PedersenH 
en Søn af Pastor H. F. Piedersen,! 
Tyler, Minn» v; P· blive LærerY 
ved Nyfted Højstk »rein-asia. Si- 
gurd Wederer hart-! Sommer taget 
Elfgangsekgamen fra Manlnto Nor- 
malflole. Hans Fug vil nærmest blive 
engclsk Sprog og Litteratur, Amerikas 
Historie, »civil Government«, Bong- 
ring og Regning. 

En sinds-sng Selvmorhl 
En bekendt danst Mand, Christian 
Nielsen Drey:r, tidlisgere fra Daum- 
broq, Nebr» begik forleden Selvmord 
i Pomona, Cal. Dreher kom dertil 
fra Dannebtog for nogle Mauneder 
siden med sine to Sonnen Morris og 
Alfrsed, henholdsvis 11 og 9 Aar gl. 
Han var velftaaende cg løbte en 

Orange Montag-, som for en Tid 
fyntes at optage alle hans Tanker. 

Han tunde ikle finde sig i at bo i 
Nebraska, fiben hans Huftru var død’ 
for 8 Aar siden. Heller ikke i Cali- 
fornien gil kct for hamz han blev til- 
sidst sitidsfyg af Sorg, altid rced for 
ftjulte Fjender. Tilsidft tog han 
Gift forleden Dag og døde 3 Timer 
efter, 52 Aar gl. 

Tilbaae fra Danmark. J 
Folge indløbet Brev vil Tastor E. LI. 
Jensscn oa Familie tiltkckde Tilbaae 
reisen fra Datunark til Racine den 
12. August. LouisJ Peterer oa J. «?l. 
Valentin vil gøre Selftab med Pra- 
sten. 

Pststor Jenseit vil vaer bjemme i 
Racinie til VJienighedens 5s):Aars Ju- 
biltcumsfesi. 

II lnltestilfælde. Hastiiias, 
Juli 2(). Hans Andersens 12-aariae 
Søn fil i ltjaar sit ene Ben brcellet paa 
to Steht-n Paa en eller anden Maa- 
de bavde tan faaet Benet ind i Hjulet, 
meng- han var ude at tote. 

D an sk K u n s t. Den nye Re- 
aerinagbngnina i Detroit, Mich» vil i 
Fla. »R P.« blive forsynct med et 
itort Unmut der er lavet af en dansk 
Mand, Fabrikant Niels Johnson, 
Mauiftee, Mich» sum hat fabrikerci 
Ure til manae Regeringsbygninaer 
rundt om i Amerika. Mr. Jolmsrn 
er nu 62 Aar gammel og tom her til 
Landet i 22 Aars Alderen. Han var 

oprindelig Grovsmed, men tastede sia 
snart over Urmageki, som han dtiver 
efter alle videnftabelige Regier. HJn 
er desuden en dygtig Astronom, Med- 
lem af to aittonomisle Selstaber og 
Medlem af »American Society for the 
Advancement of Science«. Mr. John- 
son ejede i over 25 Aar et stort Jem- 
støberi. Dette afftod han for nogle 
faa Aar siden til sm ældste Sen Au- 
gust Johnson. Mk. Johnson hat givet 
alle sine Born en glimrende Uhr-an- 
nelse. For August Johnson ovettog 
tin Faders Forretning, var han i to 
Aar Jnstruttør i metanisi Jngeniø1- 
videnstab ved Delaware College. 

Gamle Johnson bestceftiger sig nu 
udeluttende med stote Urvcerter ng 
Astronomi. Han hat i sit Dosen-ate- 
rium i Manistee tre Ute, tom itte va- 

rieret indbyrdes et Sekund om Maa- 
neben. 

Udlandet. 

Chambcrlaiu og Bocrnc. 

London, Aug. 2. — J Underhufet 
fandt der en Diskussion om Bock- 
spørgsmaalet Sted i Aftes. Sir 
Henry Campbell-Bonnerman angreb 
Regeringens Politik, som jo intet nyt- 
tede. 

Chamberlain forsvarede den og 
meddelte, at det telegrasisk var paalagt 
stitchener at meddscle Boerne, at alle, 
fom ftød de i engelsk Tjeneste vaerenve 
ubevæbnede indfødte, Vile faa sam- 
me Straf, om Englænderne fangede 
dem. 

It L I 

Krüger hat bencrgtet hele Sagen. 
Han anser den for et engelfk Opfpind. 

III Il· Il- 

En undertrykt Meddelelse fta 
Standerton, Transvaal af 7. Juli 
hat nu set Dagens Lys. J Folge den 
bar Walter Kitchener vceret til Møde 
med Botha og De Wet og overbragt 
dem et Telegram fra Krüger, saule 
dende: Botha, De Wet, Delatey, 
Ster vedligehold Kaum-ern Haag, 
Aug. 2. Det er endnu ikke bleven fast 
beftemt, om Præsident Krüger vil 
bespge de Forenede Stater. 

..—.—.-«.-— ————.. 

steigen i Sydafrika. 
Lorenzo Marquez, Aug. 1. — En 

Boerkommando med to Kanoner er 

gaaet ind paa portugisisf Territorium 
og hat slaaet Lejr ved Guanet3. Der 
er 500 portugisisle Tropper her; 800 
af dem er færdige til at gaa til Gua- 
net3« hois ikke Boerne overgiver sig. 

London, Aug. 1. — General Kit- 
chener meldet, at 200 Boere angreb en 

Patrulje af det frivillige Rytteri i 
Ncerheden af Dom Floden, Orange 
Niver Roloniem Patruljen sloges, til 
dens Ammunition var opbrugt og tre 
Mond saaret; faa var de nødte til at 
overgive sig. Boerne skød de indfødtc 
Spejdere og en af Englcendern-:, som 
de fagde var fra Kapkolonien. 

French meldet, at han hat faaet 
et Brev fra Boerkommandanten Krit- 
zinger, hvori Unne siger, at alle Ind- 
fødte, som er i Englandernes Tjeneste, 
oil blive studte, enten de er bevcebnede 
-:ller ilte. 

London, Aug. 1. — J Underhufet 
i Eftermiddag oplyste Lord Stanlsy 
Paa Finansminifteriets Vegne, at 
Krigsomkostningerne for Svdafrila 
fra 1ste April til 81. Juli havde været 

B178,750,000. 

Afganistan Spørgsmaa- 
lei. Mostom, Aug. 1. — J Folge 
Telscaram fra Kaval, Afganiftan, ex 

Emireii alvorlig fva, og hang høje Al- 
der am bei overordentlig tvivlfom7, 
om lian kommer fig. 

Hang Død vil utvivlsomt fremkalde 
liamp om Tronen, oa Russland ng 
England lan da næppe undaaa at 
blive draaen med ind i Siriben. 

Saa blinkt »Jndi«:n-Spørg5maa- 
let« brckndende for Alvor. 

KriaZ Konstantinopel, Aug.1. 
Der forefalder idelig Sammenfird 

mellem de ferbisie og iyrliste Grcensek 
kracht Dei serbisle Falk er meget 
ophidsei og farlangek HEin over de 
tyrkifle Slccnbselsgerninger. 

H vorl)en? Man spejder seng- 
steliai efiet alle Tegn i vore Dage. Nu 
meldes fra Hongkong Aug. 1. De 
engelsie Krigsflibe Pigmy, Eclipse og 
Daphine bar pludselig indtagei Kul 
oa Amsmiiion ca afgik herfra i Dag. 
Deres Befiemmelsessted er ukendt, og 
Flaademyndighederne afslaar at give 

IOPlysninger. Man antager Miit-ler- 

I tid, at de er blevei beordrede nord paa. 
Til Ruslerne mon? 

Nordpolen sial naas. —- 

Vam Norge, Juli Bl. —- »America«. 
Baldwin-Ziegler Ekspeditionens Flag- 
flib, som afgil fra Tromöø den 16de 
Juli, anløb her i Gaat og afgit bi- 
reiie til Cape Flora, Franz Josefs 
Land· Baldwin sendet folgende Far- 
vel til de Fotenede Stater. 

»An vel. Vent, at vi gst vort 
Bei-sie Vi vil hædte vott Flag.« 


