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Amerika I 
Den ftorc tccslr. 
tsburg, Pa» Ang. St. —- J 

gen tages altsaa dct cndelige 
dt i Eporgitmaalct um Gene- 

cjken. Hviø Etaalringen ikke 
aaet ind pna Fagforeningcne 
sugende scncft Lørdag Nat 

2, vil de 150,()00 Mund neb: 

szc Arbeit-et ( 
dtil nu cr der ingcn Tcgn til 
s, mcn her i Byrn must nmni 

stedse Tvivl om, at dct itall 
« Brig. 
ormanden for ,..lmcr1mn »e- 

stion of Labor«, Mr. Gomperg 
I z hele Tage konfcrcret mcd 

alarbcjvcrforeningetw For- 
d Mr. Schaffen og i Tag, 
dag er dcr cndelig fluttet Zion 

tsaalcdes at Federatiunen vil 

j Staalarbejderne baade fysisk 
moralsk Undkrftsttclje i den( 

kommende Strid. l 

taalringen bar tilsyncladcude 
det lidt i die-se Tage-, da den 

» faaet cngageret en Mccngdc 
,ke-Fagforcnjngsarbcjdcrc i sinc- 

dritten 
ii Mcn nu faar man fnart at sc 
·em der er stcrrkcst. Jngcn af 

s rtcrnc vil viere den forftc til at 
klc Haand til Forlig. 

———-- »w- -«——- 

Tcn mellemainktitanflc 
Mist-. 

skaihingtom Aug. R. —- Pan 
: nnd af den briftiike Tilstand og 

spcrndtc Forli-old mellem Vene- 
la og Columbia, llar de For-e 

e Statt-r surledeti icndt Ranun- 

den ,,!Ulachias3« til Columbia, 
i Tag gav Marineininisteriet 

«aliiig til Slagskilict »Wiscon 
«om at gaa til Ean Fraucigscu 
derfra at verre rede til at gaa 

Panama. 
kiilde Situationen blive fare- 

eitdc, vil den nordatlaiitiske 
ade blive beordret tted til Co- 

« bla. 
sie-geringen lter er fast beste-tut 

· for eiihver Prio at liolde Pac« 
en over Landmaqu ftildstcctidig 

» 

T koste l)vad, dct koste vtl. 

If II O 

anama, Ang. R. — Tuget ira 
ama til Columbia sibste Tiro- 
«blev om Moment-n staiidiet 

tatiotten Mtchiu og Regt-ritt 
Embedszmcend blcv as Spra- 

j forte dort. 

fr bleo ikke affyret et eneste 
It 

s re Attierikanere, der var paa 
reife paa Grund af llroligl)e- 

s e var paa Teich 
ssr Fremtiden faar alle Toge 

anama cu Vogt paa 50 Mund 

O I s 

H illemstad, Curacoa, Aug. 9. —- 

en venezuelauste Regering met-tx- 
, at der hat fundet et nyt Jndfald 

d af Columbianete i Gaat Mot- 
— og deemed et der givet Ktigs- 

ag. 
M I I 

ashington, Aug. 9. —- Sagen er 

lett meddelt her, og Negeeingen 
disse Dage fuldt optaget af den 

,mametilanste Situations Udvik- 

"Det store Gnldtyveti. 
"n Francisco, Cal» Aug. 8. — 

let hat atreftetet en Mand ved 
»Amt« Numme, som ee mis- 
fot Meddelagttghed l Rsoeriet 

z lby Smelting Wort-. has at- 
s ved Verset for 6 Ugek siden, da- 
nedlagve Arbeit-eh foedl han var 

» hatt boede I en hytte en halv 

Mil fka Smeltevætket, og det siges, at 
han itke havde Metet hjemme fta Spu- 
dag Affen indtil han blev ernster-et 
Politiet hat forhvrt ham grundig. Det 
vil ikke formlle noget am, hvad det 
bar faaet at dive, men erklæker, at det « 

et Paa Fotbrydernes Spot. 
Det siges ogfaa, at man hat nogle 

af de Mcknd, som nu arbejder i SMA- 
teren, mistcknkL Politiet venter sit 
lunne foretage flete Arreftationer vm 

ganske fort Tib. 
Der er opftillet ekstta Vogt i Nu- 

bolaget of Verket om Ratten. 
Man antager nemlig nu, at Rever- 

ne hat ssjulf Guldet i Narbedem Te 
tun umulig have naaet Havn med det. 

Kompagniet a:f«·!aar Guldets Vætdi 
til 8283,000. 

Rovetne man have haft god Hjæm 
eg selve Rovmaaden viset hen til dyg- 
tige Mekanikere. 

De tusmde Ttng. 
Lin aod Stolereform St. 

I Paul, Mino» Aug. 8. — Stets-note- 
Ituperintendent Olfon vil til Efteraai 

tet forter at flaa en Del mindre Di- 
strittsstoler samtnen til en Stole, san-— 
ledeg scm forestrevet i den nne Lov om 

Etolevæfenet. 
Sum. thon rnener, at den nne 

Plan vil rcere til ftor Gavn Naar 
en tre fire Distritter flaar sig samtnen, 
tan der ofresz mere Tid paa hver titlasx 
te. Man tan da ogsaa holde to ellci 
tre Sauere- 

Valaet i Jowa. Cedar Ra- 
pidg, Ja» Aug. 8. -— Den republitan- 
ste Statgtonvention taldtes til Orden 
Fil. 11.15 i Gaat Formiddag Cen- 
trallomiteens For-wand Weaver, fo- 
restillede J. C. Davids fra Keotul 
som midlertidig Formand Han holdt 
en Tale, hvori han gav en Oversiktt 
over den politifle Stilling og de fort- 
liagende Spannen Blandt disse ncevng 

teS Bngnincien af Nicaraguallanajen 
sont en ndetnttende amerikanit Band- 
rsej. Forsantlänaen Viite vxd staunen 
de Bifntd, at den deltc Taler-eng Op- 

t sattelte. 
« 

Den ferfte Afftcntning i Konven- 
Jtionen i Tag viste, at Cumniins ran- 

»dede over 845 Steinmer mod Tit-J for 
den forenede Opposition Nominatio- 
nen for Guvernør var herved asgjort. 
Herriots Tilhcenaere var aaaede over 
til Cummins og saaledes oandt denn-: 
en let Seit. 

Nominationerne havde folgende Ub- 
fald: Gut-ernten A. B. Euminins; 
Vicegnvernpr, John Herriottz sprieße- 
retgdonnner, S. M. Weaver; Jernba- 
netocttniissær, E. C. Brown: Stole- 
snpe1·intendent, R. E. Barrett. 

G am m e l G a- l d. New York, 
Aug. R. ---- J 18052 tom en Polst Ba- 
ron Ludvig Napoleon Demlitzsty her 
til Landet. 

Han var bleven forjaget hienimefra, 
fordi han med Napoleon havde delta- 
get i Reigen mod Rugland7 men han 
tog al sm tørlige Ejendotn med, hone- 
efter Czaten tonfifterede hans Godsee. 

Her i Landet meldte han fig sosn 
frivillig i Borgertrigen og stat veere 

falden ved Wildernefs. 
Sine Penge, ca. 8400,000, havde 

han overgivet Regeringen her at vogte. 
Nu tommer der imidlertid Krav fia 

hans Brot-erson, en russist Adelsmand 
pna 82,000.000, til hvilten Sinn de 
8400,000 med Reuter o. s. o. er loben 
op. 

Og Broderspnnen, hvis Navn er Lud- 
vig Jvan Demlitzsty bot paa en Land- 
ejendom ved Nitopol i Ruslandz han 
har ladet David Roctmon her fta 
Byen items-re Kravene, der eftet nl 
Sandtynliglyed er tigtige. 

Den afdsde Baron al tillige have 
tobt ftore Landsttætn nger nede i 
Texas. 

Sagen bliver nu Undetstgi. Bro- 
derssnnen vil gerne komme her til 
Landet. 

Dersom en Handlende for-langer 
eder til at tage noget »lige saa geht« 
tom Rocty Mountain Tea, fabrtteret 

:ai,-·»Madtson Medietne Eo.«, spseg 
han« om han ladet siere Penge. 

Spsrg ederi Apoteter. 

l 

Øllets Verdi. St. Loni3, 
Aug. s. — De hervætende Aktiecjere i 
det jubilerenbe AnheusersBusch Bryk 
geki bar sluitet Kontrakt med Pull: 
mannsVognfabrik om sen privat Jem- 
banevogn til Btnggeriets Præsident, 
Hr. Adolphus Busch, som for Tiven 
opbolder sig i sit Fckdteland, Tysskand. 
Vognen vil af de nævnte Attieejere 
blire orergivet Hr. Busch, naar hon d. 
1. Nov. gaar i Land i New York, o 

saa toter de hjem til St. Louig i den. 
Den fkal besiaa af Læfeværelse, Dag- 
ligftue, Sovegemak, samt Badeværsslsr. 
Dis Aktieejere fortryder not ikte paa 
OlleL 

Diamantcr og Skrifte- 
maa l. Cl)icago, Aug. 9. —- Man 
erindrer. at fornnlig blev der i 
Anderion, Ind. forøvet et betyde- 
iigt Diamanttyveri fra William 
Waibburn. Politiet kundc in- 
tet Spur opdage; men en vikz 
katolst Cliimgo Præst, Paftor E. 
A. Murpliy liar tilbagelevcrct Or. 
Waihbnrn næstcn bete Diamant: 
fanilingcn (for 8«,000) og paa 
Tyvens Vegtie lovet, at dcnne vil 
godtgøre Tal-et af 3 Tinmantringc, 
iaainart han kan tjene saa megct. 

Tet stete neinli·q, at en Tog kmn 

sen pæn, intelligcntndiccndc Mund 

sind i den katolskc Et. Maric Mitte-, 
ioq i Paftor Mnrphnø Skriftcftol 
bckcndte han angcrfnld hcle Inve- 
rict, samt overgav en Æfkc ntcd 
Diantantcrnc. 

» 

Pastok Mnrphy tclegmfcrcdc eiter 
Waihburn, denne kom, gcnkendtc 

Hinc Timnantcr og lovede ikke at 

iøgr Tyveriet opdagrt. 
Han fik heller intct at vide oni 

Mandens Nava; nien dcttc kench 
fnldt vcl of Pastoren, der iinidlcrs 
tid er forpligtct til Tavshed. 

T o b bcl tm o rd. Trnvrr, Ang. 
H. — J Tag fort-samt rn nlnchliq 
quitusnlnsd lnsrx en vrtkrndt Mund 

un .Lmstrn Mr. uq Mos. Robert 

liqgrr c kritjsk Tilstnnd paa Izu-Im 
talet, fkndte af en Llckrszhitchroch 
en Jærnbnnchnts Huftrtk 

Mrcu Hitchcuck var jalunr paa 
Max Robert ng skud Pan lnsndc i 
et Stonditori. Tcrcftrr lob hun, 
blcv forfnlqt as Mr. RudertF 
mcn stod san oqsaa ltmn 

Mordcrfkcn bltv arrcstertxe der 
skal innen Grund lmvc verret til 
lnsndcd Jalousi, Incn lntn cr incgrc 
iltrr as diamktcrx 

Nnt Viix Wtchitm Kan, Aug 
H. — Ton bekendtr Zaqfurer Jerrn 
Einmjon vil flntte herfra til drt 
nnanbncdc Land, Lklalwnm, vg 
bosasttc sig i Lan-ton. Totentaqu 
at lmn nasre rtHaab otn ved Hjaslp 
af Nebraska, Kansas Pupnljstrr, 
samt Texas Temokmtcr at knnnc 
erobre Errdet sont dct nn Terriw 
rintnø Dclcgat i Monate-Zion- 

Ter er io dem, sum altid, Incn 

aldrtg tan. 

! 
i 

Fariigt med Lov og 
Ret. Fort Scot, Kan» Ang. H. 
— Den snedige Præstctnand Rev. 
Torre der, en Methodist, var forlei 
den gaact ned paa en Saloon uq 
havdeforlangt op, hvorrftcr han 
meldte Saloonværten. 

Mcn Nævningskctten paa dcttc 
Lovlighedens Sted fandt at 

Præftcns Opsprfel var grutn oq 
dømte ham til at betale Sage-us 
Links-sinniger- Salovnværtenfri- 
fandtes —- imod Loven. I 

Den hjcelper unge Damer til at 
modftaa pludfelige og ufokmodede Til- 
buvs RystelseV dette er, hvad »Rosty 
Mountain Tea« hat gjort. 35 Ctz. 
Fabrik-et af Madsson Medicine Co. 
Spsrg evets Apoteter. 

Use-Wer of «D.mfleren 
sendet seit. 

Hist-Ei If Is- ist-·- ssscsis sek, sie-II; 
Danik-Amerikanfk. e 

I II III-TIE- f« L I-. « stät 
Reumerts Besø·q. Der sthir 

en livliq lille Fægtninq mellem de i 
Foreninnerne interesserede danfke Bla- 
de, angaaende Skuespiller Reumert5 

F VcspkL 
« Eua lcenge han travcde rundt frn 
By til By og holdt Oplæsninger, til- 
jublede de Rasmusfenfte Firlinger 
ham deres Bifaldz men just som Or. 
Renmert gik fta Borde i New York 
aav Fitlingerne ham en Overhaling 
for hans Krav paa Overiiuddet fra 
Foreningen »Dania« i Chicago. 

» Godt, at Ovetbalingen blev givet i 
«Minneapolis og ikle i New York. Or. 
Reumert kunde ellets have faaet Lny 
til at svare iden. 

Firlingetne siiilde io til at holde 
paa Abonnenterne i Chicago, nu da 
Or. Reumert ikke lcengere interesfere- 
de. 

Og »Dania« lmr affattet en Refo- 
lution imod »D. D. Pioneer« fordi det- 
ie Blad hat klandret Danias — i hvert 
Fald itke ret ttorflaaende Gæftevenlig- 
bed mod Hin Reumert. 

De Rasmusfensie Blade noerer 

maasle et meget fpagt Hand om at 
blive Foreninqernes Glorie-Organ i 
Siedet for ,,Pioneer«en. 

Nei, maa vi saa bede oin »Vin- 
ncer«en, den hat doq en iomifk Radi- 
lalisme oder fig, med Sparl og 
Speend til fiorten Sidet. 

Firlingerne er forbavsende ledelige. 

se 

Affkedigelse Georg V. 
Borchsenius, en Sen af Danfkeken 
Hon. H. Borchfenius i Baldwin, Wis» 
er ,,Clerk of Couet« ved Dommer 
Nones’ Retsdistkikt i Alaska. Han 
bar beklcedt forstellige Stillinger un- 

der Statsftyrelfen i Wisconsin og Re- 
gierinkien i Washington, oq om haniz 
Dygtighed og personlige Hæderlighed 
bar der aldtig berstet Tvivl. the des 
mindre fortanaer Dommer Noyes, at 
ban ftal søqe sin Afsted, da ban itke er 

tilfteds med, at Hin Borchsenius itle 
vil lade fig beuge til at fremme hans 
Jntetesfer i Rome. 

Botchfenius sagde Nej til Miteina- 
tionen, og Dommeren maatte indrømsi 
me, at B. var en dngtig og uegennnt-« 
iig Mand. Men det redder nceppe Hr. 
B. alligevel. 

G e n n e in r e j s e. Jnaeizior V.( 
Ltrtinnxker, der for noale Jhllaanedcr 
ikden tom lijem til Danmart paa Be- 
føa fra Zimmer-Um er med fin Frue 
reist over London til Merito City med 
Veto Gras Havnestaden. 

Dansle i Mexiio. J Mexilo 
er der itte manae Danfte, slkiver »Unt- 
lilndet«, men noale as kein, der bar 
flaaet sig neb ber, hat opnaaet aode 
Ztillinaer. Saaledeg hat Dannmrt i 
Sommer haft Besøq af en danst Mex- 
itanser ved Navn Olaf J. Olse!i. 
Oan er Medindelmver ai Det ftore 
amekitanfte Firma Mogleix Bowen, 
isoot Fc Co. i Mein He· Olsen .-r 

aift med en Metiianerinde og hat ved 

eaen Hjælp arbejdet fig op til den 
Stilling tan nu indtager. Hans Fir- 
ma hat faaet den Romigsion af den 
mexitanste Regerina at restaurete og 
udstnke et gammelt Palads i Byen 
Mexico, og for at gøre Jndkøb 
og opfordre europæisie Kunftnere til at 

tonturrere om Udførelfen, er det nu, at 
han hat niaattet gøte Reisen til Eu- 
ropa. J leenaere Tid har He. Olsen 
opholdt sig i Italien og Frnntrig, rg 
sorleden ankam han til Kobenhavsr. 
Eiter at have opfotdret ogsaa en daan 
Siunstner til at deltage i Konkurrenten 
og fet Byens største Møbellagre, begab 
vor Landsmand sig til Kolding for 
at se sine gamle Forældrr. l 

Pressen. Den norst-danstel Presseforening afholdek Aatsmsde i 
West Superior, Wis» den 18de, 14de 
og 15de September førfttommendr. 

»Du danstes Vej«. —- Naat 
det lommer til at sejle en Baad, staat 
Standtnavetne uden Lige. Kot-feile- 
ren »Columbia«, hvis Mandflab ade- 
luttende bestaat as Ysiett·«dnieen!d,r Dan- 
sie og Spenste, vandt en afgsrende 

Sejr over »Constitution«, under en 

Sejlad5, hvor Søguttemes Dygtig- 
hed blev sat paa en haard Prene. 

Men det nytter itte cnten Modpar- 
ten tommer fra Deer ngand eller an- 

detsteds fra; naat vore Spalte tr 

med, tan de andre gøre en Ko-vending 
on scette Kurer l)jem, figer ,,Nordifke 
Blade«. 

K o m fig. Lauritz Caritens i 
Chicago, der for ncgen Tid siden tom 
flemt til Stade paa en Miltvautee Ave. 
Sporvogn ved Stødesløshed fra Spor- 

ivejsfelftabets Side, er nu i god Be- 

kdring, men vil længe faa Men if 
;Ul)eldet· Selvfølgelig holdt han 
ISporveifelfiabet ansvarligt, og det 
ilyttedes hmn da ogsaa forleden Dag 
;at opnaa en Overenstomst med dettse. 
E hvormed begge Parter erklærede fig til- 
Hredsx He. Carstens Jnteresser vate- 

;toges med stor Dngtighed af Advotat 
IDitlev M. Frederitsen. 

TilÆventyr. Tre ungeTan- 
fle, Louis Hausen, Roar Hausen og 

Christ Krogh fra Racine, Wie-» entom 
i Sendags til Omal)a, meddeler »D. 
D. Pioneer«. chsen fra Racine det- 

stil havde de foretaget paa deres Bi- 
lcytler og trods den frygtelige Banne 
tilbagelagde de Vejen, næsten 600 Mil, 
i G Dage. De naaede itte Omaha di-« 
rette fra Racine, idet de nemlig stand- 
sede i Armume Iowa, hvot de hat 
opholdt sig i nogen Tit-. 

De er imidleriid ikte tilsinds i 
Fremtiden at foretage flere Ture of 
samme Stegs-, da Vejene i Amerika, 
sasklig gennem Jowa, itte cgner sig for 
Bicykler, og derfor hat de pr. Jeru- 
bane sendt dercs Bicykler tilbage til 
Racine. Selv stytek de Kurer ud i 

Edet fjerne Besten. J Mandags heu- 
vendte de sig til et hervaerende Arbejds- 
tontor, der udsendet JernbanearbeF 
dere til Wyoming, og fom saadanne vil 
de blive sendt ud i Besten, sor, som 
de bemcertede, at lære, se og opleve 
Æventyr. 

——·- 

H j e m. B. C. Nachriqu Wetter- 
loo, reiste i Fla» »Dann-« i sidste Uge 
til Buffalo for nt tage Udstillingen i 
szefyn on saa derfra at fortscette Rezk 
sen til Demnan 

Arreftcret for Jldspa»- 
sce t t e l se. Max Hummelgnard, der 
Var Portet i Lauritfen CL- Andrenseng 
Reftaurant pna Dodge Stich Omaha 
Nebr» er bleven arresteret fin mig- 
tcentt for Jldgpnasæitselse. 

J Mundung Morges Ved 4sTiden 
udbrød der i Flg. »D. D. Pioneer« 
Jld i Restaurationen Jlden var op- 
staaet i Kælderen i —- en Jsbokss. En 
Time for Jlden blev opdngs:t, saa Po- 
litibetjent Bloom, at Hummelgnard ti- 
gede ind ad Vinduet til Reftnitratio- 
nen. Da han saa Bloom, forfegteJ 
han nt undløbe, men blev Paagisebsen cnl 
arresteret. 

Slnp for Tiltale. En ung 
Lands-»Und i Hartford, Conn» Chri- 
stian Rasmusseih blev i Fla. »Conn.l 
F-ollebl.s« forlcden arresteret for a: ! 
have stjaalet en Pengepung af en Frat- l 
ke, fom hængte i en under Opførelse 
vcerende,Bygning. Rasmussen var 
tun 18 Aar gammel, født i Esbjerg, 
og kom til Amerika i September 19()0. 
Han havde lært Snedterhaandvcerket, 
men havde von-et arbejdsløs i 3 Uger. 
J Z Dage forud for Tyveriet havde 
han ingen Mad faaet, men tun nogle 
Æblet, som han pluktede i Hadernr. 
Eieren af Pungen opdagede straks Ty- 
verict, og en statp Forsplgelse paa- 
fulgte, som endte med, at Flygtningcn 
blev paagtebet. J Arresten bad han 
ftrats om Mad, da han ellers vilde dø 
af Hunger, og det Maaltid, man 

btagte hom, singte han med Graadi·q- 
hed. Han idømtes en Bade paa 87,I 
men Dommeren eftergav den while-I 
lige unge Mund Strassen, da Nøden 
havde tvunget ham til at stjcele. 

——-.OO-———— 

Tyven, den fmukle til Huse er kom- 

men, med mindre J putter ,,the pimp- 
les and blackheadö« i Lomtnen. 

Gpr dette, og llgn ikte et Skræmfel, 
i Aften, drik »Noch) Mountain Tea« 
og alt er i Glemsel. 

Forlang det paa Apotelet. l 

l Udlandet 
Engele Krigsfokclfc. 

London, Aug 9. — As en Parla- 
ment Meddelelse erfares det, at Rege- 
! ringen har givet Lord Kitchener Ort-te 
stil at udstede en ny Proklamation til 
3 de irigsførende Boere. 

J Folge denne Proklamation vil 
Englænderne betragte alle vaabenfø- 
rende Bocke i TransvaaL Orangefti- 
staten og Rapiolonistn som almindelige 
Oprørere, med mindre de overgivet 
sig inden 15. September —- og de vil 
da alle blive landgforviste, efterhaan- 
den fom man fanget dem. 

Deres Ejendomme vil blive heimi- 
tede til Hjælp for de Kvinder og Born, 
som er fangnse i Lejrene. 

Mcerkeligt not er alle Aftenbladene 
enige om, at Regeringens nye Foran- 
staltning er fuldt ud forsoarlig — men 

flere ytrer dog deres Tdivl med Hen- 
fnn til den Nytte, man kan denke beruf. 
Boerne har jo i Fordejen mistet alt, 
saa hvor fkulde de faa den Slags 
Hiertefornemmelse of nu. 

——--,9sk—-- ———- 

Fra Sydafrika. 
London, Aug. 8. »Times« gav i Ganr 

fremftudt Plads til en Meddelelse om, 
at Generalløjtnant Neville G. Lyttle- 
ton flal folge med Lord Milner til- 

bage til Afrika den 10de ds» og at 
det er mulig, at hcm tager Kommun- 
doen efter Kiichener, fom sial have 
Hoile. 

Aftenaviferne figer, at det, med Te- 
legrammet fra Simla for Øje, ikke 

snneg saa urimeiig, at det er i Jndien 
Kitchener sial tage sin Hvile. »Erns- 
ning Sim« mener, at Jndierne aaben- 
hart med Fordel hat ftuderet Boetnes 
Krigsførfei. 

II Il- It 

. London, August R. — General 
Fittchener meldet, at Beerne over-ra- 

stede oq tog en Gamison vaa 25 Mand 
til Junge ved Lodel Niven 

—- ..«0--- -.—..- 

Tunmark i England. Lon- 
don, Aug. R. —- Hikrvcerende Darstere 
arbeider for under Kroningsfestcn ts. 

»ns.sp:ste Aar at faa en Udftilling her af 
jDanmartsZ Frembrinqelfer paa Kun- 

stenLi oq Landbxugsth Ltnraade. 

Salisburnsi Planet. Pa- 
ri5,«AUg. 8. — Donnrer Casey fra 
Australien, fom var her paa Gennem- 

reise, ertlcerede, at det var tun paa 
.tonk1 Entnade indtrængende Anmod- 

ninq, at Saligbury famtnkkede i at 
blive stn.1ende sont Premierminister. 
Hnn vilde gaa af lige eftek Kronings- 
fe«;en. 

Frankrig og Sultanen.—— 
Villrfmnche, Aug. 8. — Den hervor- 
rende franfte Estadre hat faaet Ordke 
til at holde sig rede til at kunne afgaa 
med et Liebliks Varfei. Da Fahr-l- 
det mellem Frankrig og Sultanen nu 

er miere fpcendt end nogen Stude, an- 

tageg det, at det er med en Denn-Mira- 
tion i Konstantinopel for Øje, at Or- 
dren til Eskadren er givet. 

Den franste Udenrigsminifter Del- 
casse hat fortangt Pottens Svar se- 
nest 15. August. 

Ulytkr. Paisley, Aug. 8. —- 

Ved Heftevceddeløbet her i Dag faldt 
Tribunen samtnen, medens den var 

tcet besat med Falk 40 Verse-net lvoes 
ftedes. 

Tyfus i Kinn. Tiensin, Au- 
gust s. —- Der rasek en højst ondartet 
Tyfus blandt de tyste Soldatet fra 
Peking, og Dsdeligheden blandt dem 
er meget stor. 

Socialismen i England. 
London, August 8. —- Henry Mayers 
Hindman, engelsk Socialist i 20 Aar, 
hat forladt sit Parti. Dan alle-ten 

»J England er Socialtsmen mis- 
lyllet· Den engelste Arbejdeetlasse er 

ille tilstrcetkelig gennemtrængt nf 
Måssesplelfe og Klaöfehad til at site 
en Revolutionöagitation vitkninnguld 
eller malin « 


