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Over 100 Mcnneskeliv kurva 

Detroit, Rot-. 27. s-- Mellem IUO og 
150 Person« bled drcebt ved Tags- 
nlnllen i Afteg, den verste, fom Sta- 
ten Michigan endnu hat at opvife. To 
fuldtpalledse Pagfagetvogne paa Wa- 
bashsSpotet stodte samtnen en Mil Ist 
for Byen Since-L Det vestgaaende 
Tag, der yavde to Vogne med Emi- 
granter, og fein andre Vogne deswi- 
uden, blev splintret og brændt, med 
e: Resultat af ulmre Tab baade paa 
Nod-z og Mennesleliv. 

Det ofigaaende Tog flap lieldigere 
fta det. 

Sporet otnlring Sammenstodet var 

dastlet as døende og dodr. Mange Las-» 
get fra Detroit er gaaede til Ulylieåi 
siedet. 

Lin tslrnnden til Sammenstødet an- 

tageg det, at Fejlen liggee hos det 

sitgaaende Tog, der i Folge Ordre 
.slulde have ventet i Seneka, til det 

vestgaaende var ankommen; tvceri: 
imod denne Okdre lod Lotomoiivspte- 
ten eller Kondultpken alligevel Toget 
gaa og fremtaldte faaledes Ulyllen. 

To Miles Omlreds var Landslabet 
oplnst ai de brcendende Togvogne, og 
inan timde ille flulle paa Grund af 
cnanglende Apparatet. Formel-ne lom 
til Stedet Da fainlede de stecktlelig til- 
redte Legeiner op, endnu for Hjælp 
tunde komme fra Deteoit. J mange 
Tilfcelde dar der lnn en uformelii 
Masse, der havde tabt al Lighed med 
e« Menneste. Af de nmnge Einige-an- 
tet, sont omtom, vil det vckte vansteligt 
at Hgive et enefte Nenn 

Togene var i fuld Fort da Sam- 
menitodet indtkaf. Kun de to bagerste 
Vogne paa det vestgaaende undstapi 
Ddelæggelsen Hundrede Mennestenj 
antager man, miftede Livet deH 
niedens Antallet paa det Iflgaaende be-; 
lob-et fig til 25. Et af Lolomotivekne 
paa Einigeanttoget etsplodetede, og 
Lolomotivet paa det oftgaaende weite-—- 
de ned i en Groit 

Da det ftdecielle Zog, der blev nd- 
iendt til de faarede, naaede Adkian, 
blev de ulytlelige paa Ambulaneee 
haarne til Hoivitaler, indtil disse var 

fnldte, saa bar man dein til private 
Hjem i Neuheit-en 

As de dode er tun en genlendt, en 

Miso Dido Dentzed fka Tuppeeville. 
Da man iandt l)ende, var hun endnu 
ledende. Hnn iaade med sin fis-sie 
Attftrcengelse: »llndertet William 
Moore«, og dode faa med det samme. 

Usmigranterne lotn fta New Yorl 
og flulde alle nd i Vest at sage Hieni. 

Lin Vlariagen til Ulyllen meldeo 
seiten, at Lolotnotidfoteren paa at 
have lcest sin Qrdke forleet, idet hat-. 
laite »pafz at Sand Ckeel«, hvok der 
i Virteligheden stod »pass at Seneka.« 
itondnltoeem der havde læst rigtig, 
troede, de var inde paa et Sidespor, 
da han opdagede Fejltagelsen, satte 
han Luftbremierne Paa, men det var 

aller-de fortent. 
Bande Kondnttoken og Lokomotiv- 

isreten keddede sig ved at springe af 
T.oget. 

Paa det oftgaaende blev derimod 
Lolomotivfsteken tillige med 2 Ihr- 
bpdere dkcebt. 
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Adrian, Mich-, Nov. Es. DOH- 
listen vokser stadigvekk, og endnu hat 
man taugt fra Rede paa, hvor mange 
og hvem De omkomne er. Emigraw 
ferne var hovebfogelig Jtalienerr. Der 
var af dem 125 i Vognene, og tun 25 
» tilbage. Reiten er efter al Sand- 
synlighed drckbi. 

Kompagnietg Tab bei-der sig til 

M8,()0(). 
En Mand, der apholdt sig i en af 

de baqetste Vogne, da Sammenstsdet 
stete, foktckller fauledeg om det: 

Dei uventede heftige Stvd betog 
os næsten Saus og Samling, men 

merkelig not tog ingen i vor Bogn 
nogen Stude. Vi kom ud af Vognen 
ien Fakt, og mødte et Syn saa grac- 
ligt, at jeg aldrig vil faa bei ud af 
min Bevidsthev. De fotkeste Vogne 
var knust M Splinter og i Brand, og 
kundt om hsrteö dient-ei og faatedei 
Jamm. M Zierde, hvad vi kunde 

f 

for de ulyllelige, men det hele staat 
nn for mig faa uvirleliq som en styg 
Drmn·« 

—- Cis- 

Omaha dækker ,,Tlmukøgiving« 
Bord for dc Fattigr. 

Kl. lzz pro-cis var Tiden, da Byeng 
fattige var inviteret til at Inøde til 

«in Middng i «The American Volun- 
,teer Headquarterg«: men længe for den 
Tid havde store Jtlynger af fultne 
Born sanilet fig uden for Deren, 
og endnu for man havde begyndt at 

istkcklle Kartoflet, havde de aktangeeet 
sig fornn Døren for at vasre helt færs 

"dige, nanr Lieblitlet tom. Man faa 
stratg nt ttlfro Amerilaneten var det 

fremhetftende Element i Staren; for 
Spisefedlen lød jo paa Haltun, og er 

der noget, der tun faa en Negerdrengs 
»hvide Icndet til at lobe i Band, san 
er det ,,Turtey«. 

» 
De, der tom sprit, havde stillet fig 

tatest i Rcklten og blev der indtil de 
blev pufiet dort af ftørre Demge. 

’Sinaapigerne holdt sig i Udtanten. 
Dei var da ilte »pa-nt« at befinde sig 

» mellem en Flot ranbende Drenge. 
Endelig aabnedeg Daten, og ind 

ftyttede de Avigdrengene, Stopud- 
ferne on Folt of lignende Fotretning, 
den ene nasften oven pao den nnden; 
tbi Duften of de forstellige Hetlighes 
der, der var stwmmet ud til dem, 
bavde stærpet Appetiten til det yderste 
og ligesaa Taalmodiqhedem og det var 

ined Fortvivlelfe i Hjettet, at de hager- 
itr san Deren dlioe imcettet i med det 
lldrnab »Mod-« tagen, J man vente 
til nasste ngang.« 

Lg de lod de gode Seiner ste Inl- 
deft. Med en vidunderlin Huriighed 
tsniteg de forflellige Fade, nndtagen 
Saucestaaternr. De fleste lod til ikle 
at tende denne Ret, de gav den tun et 

mistænteligt Blit, fendte den videre 

og drygfede Peber og Salt paa Kar: 
toflerne ined Undtagelfe as en lille 

Fur; han var bestemt paa at faa noget 
af al Ting, hvad det faa end vak, saa 
hceldte han hele Jndholdet as en 

Saucestaal paa sin Tallerlen, smuldee- 
de Brødftunipet i det og taldte det 

Sappe, og det var »bully« paastod han. 
: Henved 200 Personer, ftsrre og 
mindre blev bespiste, foruden det sendte 
Foreningen 250 Kutve med »Thanls- 
giving Dinner« hver til en Verdi as 
Still-« nd til de fattiqe Hjem i Bin-n 

O I I 

Tonn, en italiensi Gabe Ftugihanb 
ler, mode inviierei henved et Dusin 
Drenge fra Gaben med glimrende 
Appetit og iun liden lldsigi iil ai iil 
ftedsfiille dem; og san fnati Aviferne 
var folgte-, modie de op i siiveste 
Stabe-, bei var mefi Haaret, der vib 
nede om Dageng Fesiliqhed. De blev 
placerede kundi om Vorbei paa iom 
me Frugiiugser, og efier endi Maaliid 
gav Tonv dem hver en Appelsin. 

Dtenqene befluiiede sont Tat at faa 
Tonv i ,,Avisen« og en of dem sittlde 

ifoticklie dei til en iiieportekx men 

thn iendie degvasrre flei iiic Nov-jene 
paa de forsiellige Govter og forialte i 

Ehrgeifitcde Udiryi oin nogei Jung no- 

zge« med Osi paa, eller den varmeiic 
Sitppe i Verden,« ellek ,.noget biødi 
Ksb med Log »in bei bele;« mu-. Me- 
ningen var jo got» 

sit si- If 

J »De unge Mund-Z irisielixie For 
ening« var der miiei Bord iil 17- 
baade Mehlemmek og JiiegMedlem 
met, for saodanne, som havde hjemme 
andre Siedet og iiie iunde forlade 
Byen. Ligeiedes feiredes i de for- 
siellige Hospiialer Taisigelsesdagen 
med Borde bugnende of de herligsie 
Reiter. 

Byenø Barmhjetiighedsforening hat 
i flere Uger vertei bestæftigei med ai 
indsamle Klævningsstyiket og Mai-va- 
rer som biev udveli Taisigelsesdagen 
Uddelingen begyndie Kl. 8 og varebe 
iil 12, og henved 150 Familier Modiog 
Klædningssiyiier og Fsbevater. 

—»—»-- -— W 

——- Dei got sine iusinde Gerninger 
bedre end de fiesie ian ger dereö ene. 
Vi heniyder iii Rociy Mountain Te, 
praparetei af Madifon Medicine Co. 
35 Tis. Sptrq Apoieketm 
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Meg. Gould og dunslHaand- 
a r t) e i d e. J »qul.« lcefes: En Dag 
i Fjor Sommer lom en elegant llædt 
Dame og Heere ind i Zalomon Da- 
vidseng Fokretning pao Østergade og 
bad om at se forstellige danste Arbej- 
der. As alt, hvad der blev vist dem, 
var der tun Hedebosyningem sont vakte 
deres Interesse De liebte hvad der 
fandtes i Fortetningen, og spurgte, om 

der i Lobet af Dagen tunde staffes 
dem endnu mete. Henad Eftermidda- 
gen var det lyltedes Frølen Davider 
at samle endnu en hel Mosngde Brode- 
rier, hvormed hun begav sig ud paa 
Reise til den obre Toldbod. Her lau 
en prngtfnlht ndftyket Yacht «Niaga- 
ka«, Der netop var kommen sejlende 
fm Amerila on sum tilhørte Millione- 
ren Hotonro Gould, hvis Frue var 
Flotteren af de mange Broderien 

Betonen hvor Fruen opholdt sig, 
vnr udftyket nted tongelig Pragt, lige- 
sont Sovevcetelfernex til disse og til 
hvert nf de R Gæsteværelser hørte sakr- 
stilt Totlet oq Badevcerelse. Der var 

Strnges og Vadftertnn og al tænkelig 
Udenocnsbelvetnnteligheb. an Del afl 
Betjeninqen beftod af Kineserr. ; 

LUer lstould kobte un alle de medsä 
brante Hedebwderier og bestilte dernæstl 
en Tedug med tilhørende Servietter tilj 
sit store Tebord. Den flulde vckke 5; 
Alt-n i stvadmt og fuldftændig over-- 
tsroberei. Futen havde faaet Lyft til« 
at dastte et danft Bord nn til Julen, 
Jølvtøjet stulde vcere natnmeldansL 
Porcellænet ligelebeg fm Kobenhavm 

Dugen er nu færdig, efter at to 
Bonbetoner i ei Aarstid havde arbejdei 
paa den, og sial i Slutningen af denne 
Uge sendeg til «Gould Caftle« for aiT 
være der til Julen, da det danfle Bord 
ftal dalieg. 

Mes. Gould hat ogsaa bestilt ftg enl 
med Bondesyning overbeoderet Læril 
redstjole til nceste Sommer. Der et i 
det hele i Amerika for Tiden megen 
Interesse for denne Art Broderi. og 
det er ille gnnsle lidt, som allerede er( bleven nfsat i Amerika. ; 

tH markeligt Tilfckldesp 
En daan Mand ved Navn Johnfon 
tunbe i fokrige Uge ncek væke blevens 
lebende begravet, sitiver »D. D. P.«1 
Han fondteg om Eftetmiddagen ligij 
gende oldeleg sont link-s af twng 
Born, der legede i Ncerheden af 5tes 
og Jones Streetg· Johnfon blev an-! 
taget for dad, og der telefoneredes till 
,,Coroner"en om at heute Liget. Feind-. 
lertid var der blandt den FotfamlinkH 
as TIJZennesieL der havde indfundet san 
for at se »den bøde Mand«, en, derä 
ntrede Tvivl um« at han var rigtig bot-J 
Politilcknexn Dr. VoralunL blev den-L 
jet, og efter at have arbejdet en Tib! 
med »den bade Mand«, naturliqvistis 
ikte mindst for Landsmandsiabetm 
anld, lnktedes det kmm endelig at 

bringe Linet tillmne ther at have 
funvet fig lidt, hab Johnson om Lov 
til at non fin Vei, hvilket man tillod 
darn. 

Ncesie Aften blev bnn imidlertid at 
m fanden liggende i smnme Tilstand 
sosn Aftenen for i Nekrheden af Messe 
up ZU. St. Politiet blev tilkaldt, U 
eftcr at have betrantet den »den-« 
Mand, gentendte man hom, og han 
beugte-·- til St. Josephs HofpitaL 

Dunst Guldbrnllun Clif 
ton, Jll» Nov. 25. Den 16. dg· fei- 
rede et afholdt danst Ægtepar, M. (5. 
Abildgnard on Huftrn, de fstfte dansle 
Settlete i denne Pakt af Staten, detes 
Guldbevllup under megen stok Dek- 
tagelse og Hædersbevisninger. Der 
var over Hundtede indbudte Gerster til 
Stede ved Festen, og en Mængde 
smutte og værdifulde Gavek ovetrattes 
Guldbkudeparret, fauledes ovekrakte 
Dr. Jacobfen paa Beboernes Vegne 
Guldbruden et pragtfuldt fokgyldt 
Marthens-Sah og Guldbtudgiommen 
en Stot med Gulwhaandtag 

He. Abeldgaakd er fsdj,i Ahnh- 
gaard i Danmart den 22. Juni 1822. 
Han deltog med Hader i hele Krigen i 
1848 og giftede sig efter denne med 
Ane Marie Lsarsem fsdt i Frei-wiss- 
borg, hans nuvcerende hustun og de 
ftrste Aar levede de samtnen paa 

Guarden »Galtrup« ved Aalborg. 
Abildgaard hadde Handelsblod i sig og 
bestandig drog han omlting og hand- 
lede, snart med Heste og snart med 
liteatnrer og endelig folgte han Gaar- 
den og lebte en mindre, som han snart 
drev op, saa han tunde scelge den med 
en Fottjeneste as 5000 Riggdaler. 

,,Dette,« siger Abeldgaard » var den 
daarligste Handel, jeg nogen Sinde hat 
ajdrt,« og han cergrer sig derover end- 
nu. Saa lebte han en stor Gaard og 
det lylledeg ham ogsaa at drive denne 
ot-— saaledeH, at han blev dudt en For- 
tjeneste af lth Rigsdaler for at af- 
staa den. Hatt holdt imidlertid ved 
den indtil den store Pengeltise 1857, 
da han blev nødsaaet til at scelge 
d(n. Fallit sttlgte paa Fallit og Abild 
aaard fulgte med. Han samlede Stum- 
perne fammen ng reddede nat til en 

Billet til Amerika Tilligemed en hel 
Tel andre lod- han sig indstrive hos en 

gainniel Stolelcerer oa Udslridttings«- 
agent ved Navn kltagtnng Sørensen, 
der selv sitlgte tned og havde paataget 
sia at slasse Uddandrerne Arbejde, naar 

de tom til Amerika. 
tsftcr en Reise, der tog lige saa 

tnanae Uger, som det tog Dage, og 
man-ge Genvordigheder og Lidelser, 
tein lyan oder Atlanterhavet og rejste 
med Udvandringsagenten til Racine, 
Wiss» dvor det imidlerlid viste sig at 
det nassten dar umnliat at saa Arbede 
llde paa Landet sit han imidlertid Ar- 
bejde bog en Farmer for 12 Dollarg 
om Maaneden; men da denne ilte dad- 
de Arbejde not for Abildgaard, lejede 
lian hatn ud til sine Naboer for l Dol- 
larg oin Pagen- 

Endelig lylledes det Abildgaard it 
saa tobt sig et Par gamle Heste og med 

disse slafsede han stg lidt Fortjeneste, 
saa han halvandet Aar efter saa sig i 
Stand til at faa Kone og Born over 
tit sig. tin Sorg mødte Ægteparret, 
idet de maatte begkave deres celdste 
Dattet paa Racine Kirlegaard 

Endelig kom Krigen Fortjenesten 
var ringe on Høet git op til 20 Doll. 
Pr. Ton. Saa palkede han alt, hvad 
hatt eiede paa sin Vogn samtnen med 
sin Hitstrn oa Børn on lørte til Chi- 
cago, hdor han strals fit Ardejde ved et 
Teglvcerl, hvor ban lunde tjene 2 Dol- 
lars om Dagen 

Her horte han saa tnegen Tale om 

»The grand Prairie« eller »Hestefluer- 
nes Kotigerige«, som denne Plads den 
Gang laldtes. Hatt bestemte sig alle- 
rede Aaret ester, det Var i 1865, til at 
sorsøge Lytten ber. Hatt var den for- 
ste danste Mand, der tom hertil Lan- 
det var vildt, og del var et Regnaar 

den Gang havde man i Reglen for 
megen Regu, nu bar man snarere for 
lidt — oderalt dar Lande-i oversvøtn 
met og sorgelige lldsigter mødte Abilds 
gaard og hans Familie-. Der var 
imidlertid ilte andet for end at taae 
sat og det aiorde han. Der var fuldt 
op as seit Land, som man tnnde be: 
nntte sig as og Heste oa Kreatnrer tun- 
de gaa frit om. Llaret ester com der 
flere oa flerc Dansle, aamle Hvidsted, 
gamle Jeng og Anders Ltsnge m. fl. 
og Aar ester Aar loin der flere og alle 
lotn de i Reglen til Abildgaard, som 
d- tnenle lunde slasse dein Arbeide. 
Adildgiaard begyndte som Fortiagteh 
Inen ire Aar efter drittedse han sig til 
at lobe et Stnlle Land. Han solgte 
Heste og streatnrer sor at tlare fig. 
Dei bled slemme Reanaar, Adlen blev 

IdelagL 
I Jmidlertid llarede lian sig igennetn 
sog med Glcede og Stolthed lan Abild- 
;gaard oa bang Hnstrn se tilbage paa 
.et langt, akbeidsomt og heedterfuldt 
jLiv, elstet og agtet og atet som de og 
deres Born er as l)ele Vesollningen. 

For ti Aar siden overdrag Abild- 
gaard stn Form til sin Søn og slyttede 
med sin Huftru ind- til Cliston. Han 
hat soruden sin Søn tillige en Dotter-, 
der er gift med den betendte Dr. Fen- 
ger i Chicago. »D. D. P.« 

Peter Helmer, en Sen as den 
belendte danste Pioneer Lorettz Hel- 
mer i Watsonville, Cal» hat efter For- 
lydentde »strncl it rich« i det sstlige 
Oregon, hivor han i nogen Tid hat 
prospected og arbejdei i Minerne. J 
Folge dersta modtagne Efterretniw 
get hat han for nyligs solgt sm Andel 
ten Guldmine for den smulke Sum as 
50,000 Dotter-. 

Afflaaet Kald Paftor N. 
Damskov hat afslaaet Kalds fra Luck 
va L)lnnekser, Wis. 

Meis. N. H. Borresen i Spring 
l,kitn, lltl)a, født zlødenhavn i 1825, 
er afaaaet Ved Boden Hun advan- 
drede til Utah samtnen med sin efter-- 
ledende Mand i 18714, da efterlader 
sig I-: Børn, 23 Bornebørn og 11 Bor- 
nebørnsbøm 

lllnklestilfaelde Charleg J. 
Hausen, der var Fyrbøder paa St. 
Paul Banen, Racine, stal sig i Anllen 
farleden med en Oliekande og ligger 
nn farlia sng i sit Hjem paa College 
Ave» da Læaen frygter for en Blod- 
foraiftnina da Stivtrainpe 

Lverknrt af Toget. Joe 
Jenseit us Bkookville, 60 Aar gammel, 
der i mange Aar hat vceret bvsiddende 
i Eaint Ckoix County blev overtørt af 
et ,,Nokthwestern Limited« Tog halvi 
and-en Mil fra Baldivin oa drcebt paa 
Ztedet 

T r n t n i n g. Gustav Vig, en 

nna Mund paa 20 Aar fra Omegnen 
af Vinina druknede fvrleden Sondag 
i Stewart Lake, et lille Stytle Nord 
for den nævnte Landsbe En Kam- 
Inerat fandst hans Hue ved Hullet i 
Jsen Man fandt hsanS Lia om Ef- 
termiddaaen· 

lst J« Vlarg anilceum 
Dei ei« liae Z« Vlat siden, at aamle 
Laris Anderseng celdste SM, Jens 
Larfm en fwrinfnld November Nat 
ans-e paa sinsten af North Bay frelfte 
T ftrandede Matroser fra den visse 
Tod, idet han aanfle alene roede nd 
aenneni den brølende Brænding, 7 
Gange frem og tilbage, oa hver Gang 
kom lykkelia i Lan-d med en Ssmand, 
der i flere Timer med den visse Død 
for Øje havde llynget sig til Mast og 
Rianina paa den ftrandede Slonnert 
ude i Bracndingeih og hvert Øjeblit 
trvet, at det næste slnlde blive hans 
sidste. For denne sin laelke Daad fil 
Jens Larsen Fortjenftmedaillen iGuld 
af Reaerinaen i Washington. oa 
,,Follet5 «2lvig« føler sig endnu eftet 
Z« Olarcs Worte-d stolt over at have ydet 
sit til at den stønne Helteaernina 
blev bragt for Offentligheden og be- 
lønnet soin den fortjente. Jean Lar- 
sen var den Gang nylig reist dort fra 
Byen oa on Nord, og Racines danste 
Befoltnina tileanede sig dessaarsag en 
Del af den Ros hans brave Daad 
vandt hain i vide Krebse· Senere 
tvin Jeng ind i »Ri·a5dagen«, idet han 
i Slutninaen af Firserne blev valgt 
tiI LeaiglatnrNtedlein fra Marinette, 
hvor ban den Gang doede, oa der levet 
han endnn va er lendt vidt og bredt 
sum Ziaptajn Larsen, en dygtia Søs 
mand, en aatbar Votaer og en dris- 
tia Fakretninasmand idet han i de 
senkte Aar driver en stor Forretning 
sam en arog Handliende i Fisl som han 
ortøber oa forsender til Chicago, 
Omaha og andre Pladser. Kaptejn 
Larfen hat imidlertid en Son, Louis, 
der tvder paa at flceate Faderen paa 
oa soni netop er Slnld i, at dennes 
Heltedaad alter er bleven opfrislet. 
Louis, der er en kæk Ynglina paa non- 
le oa tyde Aar, driver Fifkeri oa er, 
til Ttvdg for sin Unadom, Skipper 
oin Bord paa »De tre Søstre« en smuk 
lille Slonnert som han ca Fahnen 
selv har bngget. Torsdag den 14de 
ds. da det blæfte en strerk Kuling fra 
Nord-oft, var Stipper Larfen sent paa 
Eftermiddagen efter endt Daaværk 
paa Seen paa Turen ind imod Land 
med »De tre Søftre«, der løb for 
rebede Seil. Plndfelig opdaaede hans 
flarpe Øje langt borte en kuldfejlet 
Baad, og da han vidfte hvad det betvd, 
gav han Ordre til at holde starp Ud- 
kig, med det Resultat, at man en halv 
Milg Vej ncerinere mod Land saa 4 
Mand llynae sia med Fortvivlelsens 
Kraft hvet til en Fisieftaae i Vandei. 
Med Fare for selv at kæntke, fik Lar- 
sen Jollen i Band-et oa det lykledes 
ham liae i Tusmørket at redde de site 
forlomne Fiskere og føre dein frelfte 
om Bord Vaa »De tre Søftre« og der- 
næst ind til Marinette. 

M sur-re en Fort-Ieise i m Du 
Qkuq Laxatlvo ist-onus Outa does-III W k tllbs elevekek en em- lw I i Beweis-Wesens Häs- ngmej er m tm 

Den isthmifkc steig. 
Colon, Nov. 29. —-— Der har staaet 

nagte Lampe mellem de liberale og 
Regeringstropperne i de fidste Dage, 
men hele denne Krigsassære er nu btat 
afsluttet — de liberale hat overgivet 
sig mied alle dereg Vaaben og Aininu- 

»nition —— af hville de not tun havde 
jmeget lidt til Husbehov —- en ncesten 
positiv Betingelfe er, at deres Liv staa- 
nes imod, at de lover aldrig at gribe 
til Vaaben mere —- et for Columbias 

fliberale omtrent uholdeligt Løftr. 
Man tunde tro, at denne bratte 

Oniftiftelse af Lyllen, hidrørte fra de 
i denne Verden ilte ualmindelige 
Uheld 

Denne Gang tan man dog vist ikle 
give Stæbnens Lunefuldhed den tin- 
geste Styld. De liberale har, saa bidt 
fes tan, itke haft ringeste Grund til 
alle de pralende Sejrsbulletiner, de 
har udstedt i den senere Tid. 

Rigtigniol tog de Colvu, men selv 
den var de itte i Stand til at kunne 
holde. 

Ja, det er fnurrigt i Narrheden af 
Æquatork 

Til Coan meddeltes nu for kun een 

Dag fiden, at de liberale var saa unwa- 

delia sejrrige. 
Der ftod ogsaa en leamp nede ved 

’Barbacoa Broen, et vigitigt strategist 
Punkt, bvorfra den reaeringgtro Ge- 
neral Alban nns bavde fordrevet de 
liberale. 

Som irate liberale lunde de itle 
finde fia i en saadan Nedværdigelsr. 
Og de ait til et mageløft Angreb; jog 
i Følge dereg egne Telegrammer til 
Colon de stakkels tonservative foran 
sia som en Faareflol, og slagtede dem 
for Fade. Blandt sia felv saa de slet 
ingen saarede. 

Denne beundringgværdige Kamp 
endte saa Pludselig med, at de tapre 
liberale alligevcl veg tilbage oberalt —- 

de havde ilte mere Atnmunition, paa- 
ftaar be. 

Og General Alban, den statlels 
fnrjagne Sejrherre l!) stasar nu ined 
Palmer i Heenderne — og bar mod- 
taaet alle de liberales Oberaivelse. 

Denne foreait efter alle Kunsteng 
Regler, idet Kaptajn Perry fra de For. 
Staters Slib »Jowa« inodtoa oa 
aaranterede Overgivelfen. 

En stor Mangde ameritansle Ma- 
rinesoldater, samt frenimede Krigess 
stibseg Fall marcherede om Formidda- 
gen til Barsatterne nede i C-olon, og 
Kaptajn Perrys Folt famlede faa alle 
de liberales Vaaben til Baute 

Den liberale Byvagt i Colon var 

meael nedslaaet, nien der bar jo intet 
at gere. 

Paa den liberale General Dominao 
Diaz’ Beane oderan Ssenor de la 
Rosa alt oa alle til General Alban. 

Nnc Kriggudfigtctn 
Washington, Nov. th. Statgbe 

partementet hat faaet Betrckftelfe paa, 
at bctyde striax Venezuela bar nemlig 
den diploinatisie Forbindrlfe med Ve- 
iiezuelck 

Tinte Brud behøver ganer vist itke 
at brtyde Hirigx Venepuela bar nemlig 
for Vane at lade sig alt bybc af den 
Stag5, uden at spare derma. 

For tun 1z Aar fiden blev sanledeg 
bis For. Statekg Regering nødt til at 
tulde Minister Loomis tilbage fta 
Unroras for at asdvare Venezuela — 

og et lignende Forbold hat eksisterrt 
met- Tystland men Venezuela loher 
sig nu itte anfægtc af saa lidet. Pras- 
fidsent Caftro gaar nemlig ud paa, at 
Tystland tan itte gøre ham noget »- 

af Ftngt for MontoesDoktrinem 
Paa famme Tid er der ogsaa en Dei 

i Vejen med Tysitand. Dette Land 
vil nemlig fortangie nsogen Gæld be- 
talt, og om fornødent, tvinge Bene- 
zuela vertil. 

Verdensfreden vil bog næppe gene- 
reg af Præfident Catros tytke Hub. 

Gør sløve, uelstværdige Piger til 
indtagende og fangslende Rinden 
Dei er netop, hvad Rocky Mountain 
Te gir. 35 Ets. Spsrs Apva 


