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Amerika 
En bekondthbmtka Mund 

windet 
-——.—.- 

Lincolm Aug. Zi. -—- Jzklxn J. 
Hillilam Lincoln, Nein-» blev i Altes 
fimbet mykdet paa Gan-In tre Block 
fre sit Hiern. 

Don blev fanden af Sofføker Wal-: 

per A. Andetsen, des tor: i Foirscjen 
F- de hstt to Slud on Und us ils-Im- 

me Fodtrin. Oan tænklI ZU itle 
iiioete over Lyden, mcn fnislfatie sin 
Vei inthl hcm pcm Hiotncrt of G og 
«lT. Gabe saa en Mond ligge Don Dec- 
stenenr. Jtte en Gang det hatte banz 
·.I.Iiigtanle, lmn tasnlte ganste flnqkim 
at bei soemodentlig var en fuld 
Mand. og git igmn forbi, lin lange- 
Te botte blev hon opmckrtfom paa en 

liel Tel Blade og Mngasinet sttoebe 
tundt om, og han tom igen i Tan- 
tex om Stilkelfen pna Gaben, git til 

bis-ge oq saa til fin Forfcrrdelse enl 
Viodfttsm komme lrnbenbe fra Stil 
telfem ban bsjede sig neb, Monden 
lau med Ansigtet op oq qispede efter 
Betret; men snatt ephorte det sidste 
Livsteqn Hans itutevne Kleider og 
de ftroebe Papirer gav Vidnesbykd om 

en heftig Kamp. 
Ilndetsen gjorde Alam, og Polis 

tiet sendte stmts Blodhnnvene paa 
Spot; de satte ftrals as Sted ned til 
Noct Island Jeknbanen og lob for en 

Tid langs med Sporen faa man for-«l 
nieder Mordetne er kommen med bet. 
til Omahn gaaende Fragttog, der jufH 
pagsetede Lincoln ved denne Tit-. 

Den mykdede, der i sin Tid var et 

boit siattet Medic-n as Nebraska Les 
islatur,vak 45 Aar og hat boet i 
incoln i 20 Aar. han var vel anset 

on aglet dass-de sin Forretningsmanb 
on Bot-gen Man inener, at sinwelts 
ben Rovlnst var Motiv til Morden 

W— 

Negeke jagcde som vildk Tyr. 

Werke Cim, Mo» Aug. ZU. — Der1 
er, meb Undmgelse of ncqle foa Por- 
wret, itte en Weges i Byen i Tag. 

Motdet rao Misg Wildg hat i den 
Grab sat Folt i Raseri, at der naeftenl 
ifte fandteg Gen-nie for dereg Hex-nn- 
lnft. En hujende og bylende Stute 
snldte Gebetne og for 15 Timek holdt 
de tkolig ved deteg Arbejde at dtive 

enhver Reget nd of Byen og obelasqge 
faa meget of de jagedes Ejenbom scml 
mutig-L Fem Hase blev stukken i. 
Brand, og i et of dem befandt siq en« 
gammel 71 narig Mand, der Me» 
kunbe hjælpe sig selv up, fcm brasndte 

hatt inde. Frei mange andre Siedet 
tommek Meldinger om lignende 
Voldghandlinger, der bog oltid hat 
en eller enden Strendseisdaad af Ne- 

gere til sin Neupr 
J Charlotte, N. C» blev Lule 

Hough herngt af en Stute ophidfebe 
Borgerex senere blev der studt til 

als eftee hanö Legemr. Hans Mbtydelfe var Ovetfalv og foespgf 
Mord as en Mifs Keith. Hatt kom 
ind i heut-es Betelse, medeng hun 
sov. Dem stog hende med en Stol vg 
foespgte siden at skceke Struben over 

paa heut-e- 
Dallas, Texas, Aug. 20. —- Abe 

Witwen en Negee, blev beendt paa 
Baalet Kl. 8 i Aftes, tolv Mil fka 
Whitesboro i Gkays County. 

En Hob af 5000 Fakmere fotestod 
og var Vidne til Lynchningen. 

Wildnee havde vm Lstdag Aftenen 
antastet og myedet W. C. Caldwells 
unge 19 aaeige Hufen-, de havde tun 
vætet gift i to Maaneder. Man 
sanvt hende med oveestaaret Stkube 
og splittet Hoden 

Saasnari Fotbtydeken blev fanget, 
ftrsmmede Falk til fea alle Kanten 
Sherissea famlede sine Fle og sit des 

ncrwfte Milits til hjclp for om 

mutig at bestytte Jungen; men Fae- 
mekne var for mandsfteeete og tillige 
vel beveebnedQ 

Man beugte Negeten 20 Mit til 
Geeningistevet for han« Fotbrydelse, 
hau tilstod sin Streit-. Man lantede 

Thetis-K 
til en See-post, ital-lebe 

II pp omkring dsm og oveegsv det 
m one« .«----»««s««-J-e·« 

Caldmell, den mytdedes Mand, an- 

twndte Banlc idet hon bemreetede. at 
nu sprst tunde han tcenle paa at fove 
roligt igen. Den ulyttelige bsnfaldt 
om at blive studi; men det ncegtedes 
horn. J Folge Dienvidner bkasndte 
lmn i 21 Minutter. for DIden ind- 
ttaadte. Benene var aldeles op-; 
brændte og Resten af Legetnet mete« 
eller mindre fottullet. 

Det er med Gru» at man lasset 
baade om Forbtydelsetne og derei- 
Asstkasselse, den ene ladet i Umenne-· 
stelighed og Gkusomhed ille den an- 

den noget efter. Qg man tunde sti- 
ftes til at udbrnde: Hvotnoat bliverl 
drg Amerika et Land, hvor Lov og 
Orden l)etftet! 

—-—-...--——-- 

Staalftteitein 
Tct lidek mod Enden. 

«Zitt6:—b11rg, Po» Aug. 22. —-— Tet; 
fer ud, som om Akbejdetne taber Ter- ! 

mu. 

Med 100 Arbejdere, som Arbede- 
hemrne sit smuglet ind paa American« 
Tinplate Moll-me menet man i Dag 
at paabegynde Arbejdet der. Paa! 
flere andre Moller hat man gjort For-I 
betedelser til at begynde Atbejdet med 

JltesFagforminggmcknd, og til Nod-T 
for Akdejdeknes Modstand tommer« 
flete og flere nye Arbejdere til, saas 
Atbejdghemkne mener at lunne hab-E 
de sleste Mpllek gaaende i Lebet af’ 
en llge. Ptcesident Shasser ladet 
endnu forlzaabninggfuld Han part-, 
staat-, at han hat en Plan. der dil- 
btinge Streiten til en Krisis og win- 

ge Arbejdghertekne til at give eftet. 
Ovad Planen er, tiet han faul-hig- 
ftille med. 

Stillingen i McKeegpokt Aug. 22. 
Ali et i Ophidfelfe her. Arbejdetne 
fkygter for Steuebtcelleke og er fast. 
besluttet paa at holde dem borte med( 
Vold og Magt. 

De holdt Vogt omlring Fabkilterij 
ne oq ved Midnatgtid var der stete; 
Tusinder, der omringede Bygningen;» 
faa det blivet vanstelig for Stute-« 
brastterne at slippe ind- 

Joliet, Aug. 22· —-- Man siger, at 

Streiten vil viere til Ende her pna 
Mandag, og Akbeiderne vil falde til 

Føje under noget ncer de gamle Be- 

tingelser. 

De tusiudc Ding. 
Den siætligl)ed. As de site 

lmntsrede Læteee og Lieretinder, der 

paa de Forenede Statetg Transpott- 
daniper ,,J.t)om«.1s:s« icndteö til Filip: 
pincnie, lslcv itte mindre end Jä« Var 
forlovet om Bord. De mente forma- 
Dentlig, at man itte ital opsætte til 
i Momen, hvao der tun Cum-s i Tag« 
og qit til Kaptnjnen Ined Andragende 
otn at lade Slidgpræiten vie heleE 
Slnmpen med det samme. Hawai- 
nen var haardbjertet not til at næqte» 
Vlndtagendet til Tkobg for Pasdagosi 
geeneg dnbe Hcmne og Trudglen T 

De maatte imidlertid falde til stei 
og vente, til de tom til Honolulu,» 
hvoe ingen gcufom — llavtajn stil-. 
lebe fig i Bejen for de unge Hinters« 
Lyltr. 

Stndeetevet afenijrm 
Denver, Col., Aug. LI. — John Mc 
Gattin en Jagt- og Fisleri-L)psyns- 
mand fta Arizona havde i lang Tid 
vcmt foelvundet, vg ingen tendte ncJ 
get til hans Stæbnr. Nogle Miendi 
lendtes nd for at opspge ham og sandt! 
ham s— ellet retten Levningerne afz 
ham i Mongolian Biergene nat vedl 
Flagltass. han var bcgltavelig talt’ 
revet i Styllee, socn man for-moder» 
af en Bism, fom han hat pksvet atl 
drabr. l 

McClary hat vieret foespunden i» 
zto Maaneder., Han var en erfaren 
sog dygtig Jægee og lendte hver en 

Krug af den Egn, hvor han lenere 
forlvandt. En ftok Stute af hans 
Mauer hat gennecnlttejfet Bjeegene 

tot at sinde hom, lige siden han sor- 
fvandi. 

( 
Veiede 500 Bund. J New 

York vide den W. August en Mund 
ved Nam- craftut Lewit Don var 

delendl fom den lnllefte Mund i N. 
Y» idel hat-. vejede 500 Bund, og 
man bnvde Msje med at faa en Sig- 
lisle hurtig not, da den slulde lades 
efter Bestilling. Den var 6 Fod og 
9 Tommet lang og Z Fod og 6 Tom- 
mer beed. 

Lewig vejede i sin Tid 560 Pund. 

Guldgeavere i den oder- 
fte Nod. Tacomah, Wald-. Aug. 
21. « Tre Mernd, Guldspgere i 
Alaska, havde forladt deres ,,Camp« 
ved Clael Creel, on begin-et sig dem 
Vejen til Nome for at hente Proviant 

De blev imidlettid ftandsede ved 
Vorlage Creel, hdot Bandstanden var 

san hof, at de umulig lunde lomme 
over on mantte vende lilbage til 
»C:m1p«en med lun fire Brod. Snarl 
flap de imidlertid op —— dg, de lee be- 
gyndle Turen dumm« denne Gang ta- 
gende fotflellige Retningeex Inen den! 
opsvulmede Flod hindrede alter 

« 

Fremgangem de gik lang-J med 
Slrømmen i Hand om at finde Tom- 
mer nol lil at danne en Floade, hvil- 
let lylledessx men da de provede paa 
at lrydse Stummen paa den, viste 
del sig at Være unkuligL De maalte 
faa slcm sig til Ro, hvok de var, og 
lere as Rødder. Snegle, Fugleceg o. f.« 
v., hoin som helft de lunde finde. J 
22 Tage opholdt de Livet paa den 
Mande; san døde den ene, Geotge 
Hufton fra Cnnlon, Ohio, netop 6 
Ihnen for de blev fundne, og hans los 
Kommenden Jncl Huston og J. C. 
Thiem havde netop llaarel et Stnlle 
as Ligetg Laarmuslel nd oq var i 
Fætd med at tilberede del for et 
Maoltid, da de tilfceldigvig blev 
fundne of Guldgraveee, der var nde 
at sage om Guldlejer. De to lignede 
levende Steletter. l —- 

Modelletnes Moder be- 
svimer fornn Knnitvckrtet 
»F l li n n e n«. Bttssalo, N. Y.,« 
Aug. Il. lldenfor ttnnitnallekiet 
ved llditillinqen stunk et Billet-lum- 
qekntbejbe, »t« lfanen«, sont det hed 
der. Det er udiort efter en Beslfi 
velse ni Richard Hart-im Ewig-, sont 
formellen lwcrledeg hatt itkdte paa en 

tan Soldat, det- stod ved Siden ni en 

dcende stannnernt, sont vis!e fig at 

Vcere lmnH Bruder. 
Blandt dem, sont i Ganr ftod eq 

betragtede den lille Seene fka Culm. 
var MrS. Helen M. Bastard im 
Springsield, Mo» og da hun læite 
Jnitriptionem fnldt hnn besvimet om 

i Armene Pan de otntkinqstnnendr. 
De to Soldater var bendes Sen 

net, Artlntr on Walter Poetartn Den 
fortte var den døende Soldat. Den 
andert, Walten tnq Stabe Pan iit 
Helbred under Felttoget oa er nu nødt 
til nt leve i Oregon. Moderen er pnn 

Veer dertil on stnndsede her en Tag 
for lldftillinqens Stnld 

En Doktor forlader iin 
Familie for at pleje en spe- 
dnlit. St. Louis, Mo» Ang. 21. 

Dr. Lonts Anat-p, vmttiserende 
Læge i St. Louis, tog i Gotte Llfsted 
med fin Rone og sine 4 Born og vil 
i fleke Aar blive isolerct fcm Verden 
for at behandle on pleje Dong Gottg, 
den Kineser, som for to Uger siden 
blev befundet at date spedalst. Dr. 
Knapp Poatog sig frivillig det fase- 
fulde Hverv of Interesse for Viden 
stoben, idet han vil itudere den fokJ 
færdelige Sygdom faa grundig iotn» 
muligt i Haab om at finde et Middel" 
for den i 

Der vil blive opfort en fogning paa Karantasnestotionen for t.i 
Knapp og hans Patient, og intet an- 

det Menneste vil faa Adgang til Pyg- 
ningen Det vil tage fulde 5 Aar 
fst Sygdommen hat udvitlet sig til 
et atut Stadium; men under omhyg-1 gelig Behandling tan Patienten leve 
10 a 15 Aar. Foruden som Lcege vil 
Doktoren tomme til at got-e Tjenefte 
som Kot Dr. Knapp er 40 Aar 
sammel. 

« 

Tyvem den spukte til huse er kom- 
men, med mindre J putter »the pimps 
let and blactheads« t wLommen 

Ost bette, og tign ttte et Stromseh i Akten drtk »Noch Mountain Tea« 
og alt er t Glemfei. 

Festlan- det pas Updated M 

ZNIU OUDUXZU OOUD III O 

; Taktik- Amerikansk. H 
Hjemtomne Danmarks- 

qcrsten Louiå Peterfen, Racine, 
der fidft i Mai rejste til Danmark for 
at ovewckre sine Forældres Guld- 
bryllup i Rogtilde, venbte tilbaqe i 
Sondakkgx Han var i Reffefelstab 
over Lceanet med Paftor Jensen fra 
Emauss Hirten, der forblev i New 
York et Par Dage, og med Ubnnager 
Lange fra Sixth Str» der qjotde en 

lille Afstikker til Vuffalo paa Reisen 
Vest paa. John Pein-few tidligere 
Politicvef i Neenah var ligeledeg meD 

paa Taten frem og tilbagr. Mr. J. 
A. Valentin, der oqfaa hat vceret en 

Tut iTaI11nark, kom tilbage i Man- 
dags Affek. »s. A. 

Jens- Haufen, en LIE:aari-g 
ugifj Tanfker i Racine, der var ansat 
ved Northweftern Batieng Fragtftai 
jion uDe ved Junction. hvor Det var 

hans Bestilling at notere Numrene pac. 
alle afziaaenoe og indkommendeFragts 
vogne, vilde i Fla· »F A.« i Fredagiz 
springe pas et Fragttog for at tote 
ud til Latesiden, men snublede og fik- 
sin hojke Fod knuft under Hjulene. 
Hcm nettes til St. Max-US HofpitaL 
og Lasqerne mener, at Foben maa 

ankputereö. 

,,T)tacine-’·ltosten« striver 
om det sorestaaende litt-.- 
liae Jubilekum i Racine. 
J Daa for Zu Aar siden stistedeg den 

forste standinavisle lnttterfik Meniahed 
i Max-ine. Tens Aliedlecnmee var for 
den lanat ovekvejende Del Nordmcend; 
tln Dansternes og Sdenslekneg Antal 
var den Gang ikke syndekliat stort heri 
Vnen. Meniahedens føkste Prckst var 

Lle Andetsen, som betlcedte Embedet 
en Eltcelte Aar da eftersnlates af Po- 
stdr Mueller lsaaein der liaeledeg dar 

norft. lffter 20 ttlars Terle var der 

indtraadt saa manae Dansle i Me 
niaheden. at den valate en danst PrassL 
nemlia Adam Dan, under hdillen 
Nat-net foeandredeg til »L5maus evan- 

aelist lutlterste Menial)·;sd«, da nn Mon- 
«:itnticn samt ane vebtogez Efter 
en llalv SneS AarI Jdrløls skatraadte 
Adam Dan da efterfnlateg as Priesters 
ne biirtebera Lvngbl), Dahinten 
Hohn og E. H. Je:!ien, under lfviz 
entlaste oa dyatiae Ztnrelse Mehle1113- 
antallet er blevet starre end noaen 
Einde tidliaere. 

Xslllerede i Aaret Rka bnaaede Me- 
nikslzeden sia en lille Mitle, den var as 
Iras da beliaaende bvdr nn xfisll Bros. 
Vosnsabrit staat. Hei? stnttedeg den 
en Block gstliaere Da udvidede5. Dei 
uotxsende Medlemgantxil satte doa Me- 
nialleden i Stand til i 18703 at tunne 
lmaae sig en nn oa lanin større Ritte. 
den nuvasrende Unions Kirke paa 
Moicnd Ave-, en ruminelia, stilsnld 
Etenbnanina, prndet tned et højt 
Tasten, iwillen bar kostet Sitt,(p()sl. 

J Aarenes Lob er Racines Jndbna 
aerantal oatijrcenser udvidet betndelia: 
ten danste Besoltnina er staerit tilta 

aet og der viste sia esterhaanden Trana 
til slere Hirten De stætle Brndninaee 
tnellem de forstelliae iirteliae Retnins 
aek i Danmart hat oasaa hast dereg 

Estetvirlning paa denne Side as At: 
lanteehavet, hvad der har aivet sig Ub- 

slaa i Organisationen as den norste 
»BethesdaMenigl)ed«, StateSt., samt 
destdansle: »Jn1manuel« paa La Fan- 
etle Ave, »Bethania« paa Silver St., 
da »Vot Frelsees« paa 12th St. Dis- 
se Menigheder betjenes for Tiden ben- 
holdgvis as Pastorerne Bondahl, An- 
dreasen, Gotte oa Bittg. 

Medens saaledes samtliae oben- 

nasvnte Menigheder tan mindes den 
22. Aug. 1851 som den Dag paa hvil- 
ten Spiren lagdes, der nu hat addit- 
let sig i et saa stort og glcedeligt Om- 

.sang, saa hat Emaus Menighed som 
den ældste og ststste med suld ste ta- 

aet Jnitiativet til at sejre Jubilaet 
paa en htiiidelig Maadr. Deus i hsj 
Grad afhvldte Sjceleserget Pastor 
Jensen et tilligemed sm Familie vendt 
tilbage sra et 3 Maanedetö Opbold i 
Danmatl, hvor han hat bessgt sin i 
Rlbe beende Brodes og ssine mange 

iVenner saavel i sangeriget sein i 
lStnderjhlland Paa Sindag For- Imiddas vil Jubilcet blive indledei 

med en Festgudstjenefte oa i des fol- « 

geude Dage holde-s- der tirtelige Mo-« 
der, til hvilte et starre Antal af »Den 
Forenede Kirte5« Priester er indbun-I 
ne. 

Den tidtigeke Redattør af for- 
stellige danste Blade, J. P. Paulsens 
med Huttru fra Mittvautee aflagde i« 
Sandags et Bespg hos gamle Vennerk 
i Racine. 

Danst Lage død Under» 
sprgelige Oinstcendighe- 
d e r. En danst Læge i Laramie, 
Won» Hnrup Petersen, et afgaaet ved 
Døden, viftnot sont Folge af en Oder. 
dosis af Martin, som han havde taget 
under et Anfald af Sindsforvirring. 
Han band-e tort forinden vceret Gen- 
ftand for et Overfald oa faaet et 
voldfomt Slag i Hovedet, striver »C. 
P.«, hvad der antageg at have be- 
rovet ham Forstanden. Han havde 
tun vcerset aift en tort Tib. ca han var 

meget afholdt af sine Landsinænd. 
Han var Medlem as Brodersamfnn- 
det og havde i 10 Aar doet her i Lan- 
det. Han var Kobenhavner og Søn af 
en Lssicer. 

Grand View Stolen. J. 
Llnkersen og Huftru, Grand Runds- 
Michiaan, er antaget, fom Bestyter af 
Hugholdningen vaa den danfte Stole 
i Des Moines, fra 15. Sept. d. A. at 
regne. Leererpersonalet ved Stolen 

Lbliver det samme som i Fior, med 

»den Undtagelfe, at det for-ges med H. 
"(F. Christensen for hat gradueret fra 
Hithand Port College, Des Moines. 

lLaerer Hotnsyld hat oceret paa Uni: » 

Eversitetet i Iowa City i denne Som- 
imer og der gennemgaaet et Kur-fus. 
YKandidat Nordenthoft reiste til Dan- 
mart i Juni, men vil være tilbage 
igen til 1. Oktober. Clara Anderer 
vil atter overtage Undervisningen i 
Musik oa Sang samt Haandarbejdr. 
Carl Friderichfen vil tomme iaen og 
L. Jensen vil frerndetes lebe Gymna- 
ftiten. 

T- ø d s fa l d. Mrs. Marie Mey- 
er, Jakob Meyers Huftru afgit i 
Titsdaas ved Døden i sit Hieni, 
252I?, 15th Ave. S., Minneapolis, ef- 
ter omtr. 6 Maaneders Sygdom af 

sTæring. Mes. Meyer var født i Ko- 
benhavn i 1846 oa blev saaledes 53 
Aar gammel Foruden sin Mand ef- 
terladet hun to votsne Sønner og en 

Datter, og flere Børn er fornd af- 
aaaet ved Døden 

Tansivxikaskinist. Walde-l Bemer fra (7t)icago, en Neka af af-:« 
døde Simon Oiiesen, lmr i denne llge 
vorm paa Besen bog sin Zonen MrH 
J. Jenseit, Racine, Wiss. Bedar- z 

»der var for m. 15 Aar siden bofidde:: 
ide lier i Linen on var da Medlem as 
,,Dani.i Sangior«. Nu bar han enJ 
Gage paa SHRW om Aarei foin førfte 

»Mafiinisi veb Chicago »Dann News«. 

Ei sørqeiigt TødssaldJ 
iCarl Nelsom 14 Aar aammel oq eins-! 

sie Born af Anders P. Nelfon, ncerI 
Sinkt-L N D, aii nd med sin Naboj 
omireni en Mil fra Byen for ni Vcerei 

medbjælpeliq i Hol)øsie11,do ban faldi 
død ned af Horiven Lassen blev til- 
ialdi, oq han erkicerede, at Dreiiqenl vnk Død of Somit Deite er bei enesie 
Dødgfald, som hat indiknsset der paa 
Egnssn as Somit 

Carl sittlde konfirmeres efter HI- 
fien. Dei var ei meget haardt Sianl 
for haan qumle Forælbre, da han var« 
dereg enefie Haab og Siøtte Han var ! 
en meqei afhoidt oq god Dreng. Hansl 
Kiste var aldeles besirøei med Blom-1 
ster og Kranse og Kirien var paike is 
med Falk Pasior Tb K Gonstadi 

holdi en wr-: nde Ligiale. s 
» Amerika-J Opdager Leifl 
iEtitsons Monuineni sial affiøtes i 

Humboli Pakt i Ehicago til Este-rau- 
» 
rei Man havde allerede valgi en 

iPlads i Patien, hvor Statuen stulde 
staa, men nu vifer dei sig, at man itke 
ian faa den Plads, man havde tænki 
sig, og en anden stal nu vælges i 
Ugens Lib. 

Jndbydelser et udsendi til en Rek- 
ke notste og danste Foreninger angeta- 
endeDeltagelfe i Processionem Blandt 
de Dunste, som her sendt Delegerede, 

Udlandet 
Et Ultimatmti 

Ton franfkstykiste Konflikt 
« 

KonstantinopeL Aug. 23. Den 
mellem Franlrig og Tyrtiet udbrudte 
Konflikt fyncg nu at skulle blive akut. 

J hvert Fald hat vet franste Mini- 
sterraad, som var famlet i Paris i 
Gaar meddelt den franste Gefandt hos 
»den høje Port«. nemlig M. Cons- 
stans, at han bar frie Hænder til at 

forctage fig, hvad han dil. 

Og Den tyrtiste Gesandt i Paris, 
Murier Bey vil faa Underretning om, 
at man itte anster hans Tilbageven- 
den til Paris, faalcenax Sultanen 
itke hat opsyldt de af Frankrig ftillede 
Kran. Mutter Bey er tillige Gesandt 
for Schmeitz og vil fandfynligvis bli- 
ve nede i Bern. 

Et sidste Forlydende gaar ud paa, 
at Conftans i Tag bar sendt Sulta- 
nen et Brev, fom praktist talt er et 
llltimatum. Han forlanger øjeblik- 
telig pryldelfe af Frankrigs Krab; 
ellerg ryster han det tyrkiste Støv af 
fine Fehden 

Sultanen har ikte i lange Tidet 
Været i en saadan Klemme, famtidig 
med at Ungtyrtetne nu tan faa fkit 
Spillerum fra bete-J Hovedtvarter 
Paris, og Rusland hat sat en kraf- 
tig Albu inb i Anledning af de 

lmlaarsle Uroliaheder. 
En Mangde tyrtiste Officerer og 

Mandftab har nceatet at lyftre Ordte 
fordi de — slet ingen Løn faar. Og 
hvad er Helten uden Øl og Mad. 

Krigen i Sydaftila. Kap- 
ftaden, Aug. 23. —- Det ser nceppe 
helt qodt ud for Englanderne i Kap- 
landet. De har nemlig nu maattet 
erklære hele Queenstotvn Distrikt i 

Belejringgtilftand, og paabudet alle 
Købmandsbandlere udenfor Byerm 
at lulte Butikten: endog Privatfolk 
maa tun have een Uges Fodemidler i 

Hufene paa Land-et. 
Man forftaar, det fler alt for Bo- 

ernes Olnla De maa øjenfnnlig cede 
om fig, baade i den cne og den anden 

Bctydnin9. 

F n r s t e m o d e. London, Aug. 
2::. --—-— Czas Nitolaj og Kong Edward 
vil mødeg paa Frevengbora i Dan- 
mart i Bcgttsndelsen af September 
Maaned. 

lnn efter ,.d. d. Pionrer« nckvnes: De 

danste Vcabenbwdm Tanmark Lege 
Nr. 112 R. of P» on Danmarls 
Stimmen 

J k l c il n n d i d nl Vor Lands- 
mcnd Uns Someer rrllærcr, i Flg. 
»d. t«. Pirneer«, at tmn ilke under no- 

aen melcrndiqheder vil vaer Mandi- 
dal for Sheriff i OnInk7n, on deri 
handle-r Gle lloqL Det bar jo i flere 
Aar verret Stil, at en Eheriff i 

Douqlag Conntn slulde være en stor 
Mand, on lwig det lun var Størrcl- 
sen, del lom nn paa, vilde Corneek 
ver-: jelvstreven til at blive valgt med 
sine næften 7 Fode Højde, men der 

llører Inere end Højde og Drøjde til for 
at blive Sheriss i Onmhc1, on Gus 
lsorneer er kloq nok til at ftitle Fin- 
geren i Jorden oq tilgte, hvor han er. 

J o r d f as r d. Dannebrog, 17. 

Aug. J Forgaars jordscestebes paa 
den bcrvckrende Fiirlegaard en meqet 
(1fl)oldt dnnst Mand, nemlig Søten 
Andersen of Green River, Wyo» der 
lom ulykkeliq af Dage, idet han bleo 
overlørt af Toqet i Rock Springs, 
hvor han var beflæftigei. Sinken An- 
dersen ejede tidligere en Form ved 
Roctville, der nu indehaves af hang 
Son. Spren Andersen blev 57 Aar 

gammel. 
Juvelerer Wildbret i Qm.:l)a, der 

er gift med den Afdpdes yngste Dat- 
ter, var i Flg. »d. d. Pioneer« til 
Siebe ved Begravelfem 

Dersom en Handlende fortanget 
eder til at tage noget »lige san geht« 
som Nocky Mvuutaln Tea, fabtiteret 
af »Was-ihn Medicine Eo.«, spstg 
hom, om hatt ladet stete Penge. 

Spjtg eders Apoteker. Is- 


