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Amerika 
Gage og Lang rcfigncrcr. 

Washington, Dec. 20. — Satans- 
cnimster Gage h-n-mdjend1 sin Resignas 
tion iom Medic-m of seabiuenet, men 

hat lovet ct bijve i sit Embcde indtil 
den forste Mam, eller ut have Eiter- 
mand er biegen vatgL Tenn- menes 
at stulle komme m New England. 

Marineministec Long hat ladet sig 
iotftaa med, at hau i en uctr Fremtid 
agtek at resigm-ke, formodemlig, jaa 
spart Schlcy Sagen er uiflu:cet. Hans 
Eiter-folget menes at villc bliue Dom: 
mer Tast, der for Tlden er Præsidem 
for Filippinevsiommission n. 

denngsnmuftcr Hm vtl forblioei 
Kibtnenek Præsideinen har aumodet 
Mr. Hay ont m give LU te besät-Maa- 
endc, og kostet btcv give-. 

Krjgszministek Ruck og Attotncy 
General Knoxj vil ligclech forblioci 
Rooseveltø Rahmen og dct er fandny 
ligt, m Jndenrigss og Agetbruzsinj- 
nistkene vil aore M samme. 

J 

Finansniiniserens Neiignation er al- 
deles ille begsiindet paa nogen Reuig- 
hed ellek Misforflnneti FUlpoIJzt 
melletn hani og Pmsidenien lzar ltid 
væiet del bedste, og deteo politinc An- 

stuellet stemmede versentlig orereneL 

Præfident Resotevelt blev derfok meget 
overknsm ved at ntodtage Gages Reits- 
nation og bad heim overveie den nnjere. 

Jmidlektid sokandrkde Minister-en itke 

sin Beslutning. 
Picefident Roofevelt hat oste omtalt 

Mr. Gage sont den dygtigfte og niest 
praktiste Financier i deite Land, og han 
var Nr 2 i Ratten as Kabinetsmeds 
letnmetne, iom Mr. Rooieveli has ont 

at blive citek McKinleyH Dad. Den 

enefte Vanflelighcd mellem Prcefidenten 
og Ministeren bestod i deceg ina vidt 

sorsfellige Tenweranient. Mr. Gage 
var bleven vani til Mr. Mciiinleys 
rolige,taltfnlde og henjyxistagendeMam 
de, og den nye Prcrfipentg noget hef- 
tige, ildfnlde Versen dehngede lzani ilke. 

Jntet haardt Leb blev dognogn Sinde 
velflet icnellem dem, og meidenten er 

den Tag i Dag uvidende vnt den egents 
lige Grund til Mk. Gage-Z Adlern-. Og 
da han intet anede oni det, innde han 
ilke fortlare fig« og Mr. Gage var for 
stolt og havde for inegen Respekt for det 

hsje Entbede til at ville gaa ind i En- 
lelthedekne. 

Desnden mente hass, at Præsidenten 
sont den ansvnrlige ogiaa har Lov til 

vælge sinegen Munde, dekfor hir han 
aldrig tlaget til Prcefidenten eller til 

nogen anden. 

Echten-Sagen 

Washington, Dec. 21. — Prcksident 
Noofemlt tog tre afgøkeude Sttidt i 

Dag i Schley-Sagen og hvad dekmed 
staat i Forbindelse. 

Generallsjtnant Miles blev offent- 
lig itettesat af Ktigsminister Rot-L 
som handlede under udttytkelig Befa- 
ling fra PmsiZentNoosevelt 

Flaademinister Long stadfæstede 
Schley-Rettens Kendelse og tilspjede 
en inditette Udtalelfe af Misbilligelse 
over, at Dewey havde gaaet ubenfor 
Sagen i sidste Post af sit bis-sente- 
rende Votum. 

Endelig blev Edgar S. Maclay ef- 
ter Præsidemens Otdte assat fra sin 
Post i Bkooklyn Navy Yatd. 

s ·- « 

Washington, Dec. 23. — Den Sag 
hat været ardgovenia umlhwenia tdgx 
hat not alligevel 9 Hoveder, og for hvet 
Gang et afhugges, tommer der et 

nyt frem. Nu hat den afstedigede Hi- 
storikek Maclay nagtet at godkende 
den ham tildelte Afskev fra Posten ved 

Flaadeafdelingen. 
han ekklæret, at, da hans Embede 

hsrer ind under den almene borget- 
lige Tjeneste, tan han tun afstediges 

» effer en retslig Uebers-gelie. 

E Om Jnlcn i Washington. 
Washington, D. C» Dec. 22. —- 

Dct str, som vanner Julen et Binde- 
l-3d mellem de mange Nationali- 
teter, der hat deres Hjem i Lan- 
tetg Horevstad, som om be i Juli-ti- 
den afkastek Nationalitet og tun er 

Mennesker, der fejket en Højtid. 
Ameritanere, Latinen, Slavere og 

Tyrker, alle holder de Jul paa udvot- 
teg Maabe om itte i vittelig kristelig 
Bctydning. Japanesere og Kind-etc 
Persete og Siamefere gkibeg af Fest 
ftcmningsen. Buddhas Tilhcengere og 
Konfuciuscs og Brohmas Betenderc 
—— de fejrer alle Jesusbaknets Zod- 
selsdag. Selv"om de slet ikte ttok paa 
Julcnss triftelige Betydning, er de bog- 
glade og prøvek at uvsprede Glæde til 
bete-s ncermeste. 

Det er Jndflydelssens Magi, der 
gør sig gelbendr. Af de 35 Nationer, 
der sindes i Landets Hovedstad, et 

tun be færreste kristne; men gennem 
Votum-, der tommer fammen i Sko- 
!en, spredes Juleglæden og find-er Vex 
endog til hebensie Hiern. 

-—- s--—.0.-ss-- ——» 

Er dci mon SpøgcriP 
La Erosse, Wis» 20de Dec. —- 

Mange YJisennesler, sorn paasiaar, at 

lde har sei Spsgelsri med egne Øjne, 
fortceller, ai der I den liile norsie 
Meihvdifiiirie i den fydøsilige Ub- 
iani nf La Crossc ionunszr ci Brude- 
par iil Fiirien, fiiger nd af en Bogn og 
gacrr Arm i Arm gennem den luiiede 

,Dør. Noar de er iomniei ind gen- 
jnem Kiriem bliver den oplyst as ei 

»dunieli Lin-, og man ian se dem gna 

fopover Kirien til Alter-ei Ei Sirig 
)h-res, Lyfei fluiles, og alt forfvins 
Eder. 

! Den lille Kirle er blevei her-mi, 
lsiden disfe Ioriællinger begyndie 
Jndiil 200 Mennesier har iaalmodig 
staaei udenfor Kirien ved Midnais- 
iid i den svære Zinlde, vi nu hat 
haft for oin muligi at se Synei. En 
of Naboerne, sotn bor i Ncerheden af 
Mitten, saa Synet forst Ei af heu- 
sdeg Born var sygi, og hun san nieiop 
iil dei ved Midnai. Da sit hnn plud 
lfeligi ai se, ni dei lysie i siiriein og 
s harte ei genuemirængende Sirig, neiop 

Horn Lyiei gii nd. Hun forialie det iil 
Landre Rade-er, og de sad oppe for at 

He, om hun virielig havde sagt sandi. 
J lang Tid holdi Naboerne dei for sig 
selv; men endelig forialie Mrs. J. 
lKalbuInii det iil en Avisreporier, og 
;nu gaar Folt derben i Floi og Folge 
lfor at se for ftg selv. 
; Jngen af Menighedslemmerne ved 

lom, at nogei nlyiieligi Ægiesiab er 

lindgaaei i Ririen 
En Jndianer. iilhøtende et Selfiab 

Jndianere, fom ligger lejrei ligeover- 
for Byen Paa den cmden Side af Mis- 
sissippi, form-Weh at for mange Aar 
sidcn blev en Emigranivogn overfalden 
nf Revere i Nærheden af dei Sied, 
hvor Kirien sinnr, og de, som var i 
Vognm blev myrdei. Dei var en ung 
Mond og en ung Kvindg ei nygifi 
Par. Fivinden havde vcerei forlovei i 
Osten, men havde gjori dei forbi. Den 
unge Mand var blevei saa iungsindiq 
over deiie, at han dræbie fig. India- 
neren menie, ai dei iun var en reife-r- 
dig Straf, fom Himlen havde sendi 
hende for hendes Uirostab. 

Fort-den Nat var en ung Kvinde 
med ei Selstab nysgertige for at se 
Spsgelssei. Pludselig raabise hun: 
»Der er dei,« og bespinnt-e- 

Der er naiurligvis mange, som trot, 
at dei er en eller anden SpsgefugL 
som hat sin Finger medi Spillei« idei 
han ved, hvor lei bei er at vitie paa 
Folis Overiro. « 

Guvcrnyk Gregory dad. 

Wickford, R. J» Dec. 17. —- Gu 
veknøt William Gregory of Rhode 
ngand døde i Gaak eftet flete Maa- 
nedcrs Sygdom. Han var 52 Aa- 

gammel, valgtes til Viceguvernør i 
1898 og til Guvernør i 1900. 

»w-»--. 

Kur for Tæriug — Warnen-W White 
Wlao ok Tals symp, det bebfte Hostemids 
del pag Zudem belbreder en Fortjølelfe paa 
een Dag, hviö den bruges i Tibe. We og zuc. 

De tu sinds Ting 
» 

Ilnatlisterne iChicago 
o g J l l I n o i hat besluttet at sende 
et aabent Brev til Ptcesident Roose- 
velt, i hoiltset de sendet en Udsotdring 
og udtrnttet Fotagt og -Optøt. Dei 
et de Anattistset, der blev atrestetede 
det i Byen estet Mordet paa Pre- 
sidcnt McKinley, der hat besluttet et 
saadant Stridt. Ei Mode as anat- 

kististe Ledete i Chicagos og andre 
Byet i Illinois, navnlig sta Spring 
Valley, hat været asholdt, og her be- 
sluttede man, at et almindeligt Mani- 
sest stulde udstedes, der stulde sendes 
hele Land-et tundt, og sendes til hvett 
Mehl-ein as Legiglatuten i Washing- 
ton. 

J det sidste Nummer as «,,Frsee So- 
ciety« sindes et aabent Brsev addresse- 
tset til Praesident Roosevelt. Dei syl- 
der en lkel Side as Blatt-et Dei et 

omhygaelig strevset men det indeholder 
et aaksznt Udttyk as Advatsel og Ud-,- 
sotdting. Der udtales at Præsiden-- 
tens Budstab til Kongtessen hat stem- 
taldt de ,,Rodes« Udtalelse r det aabne 
Bren, i hviltet det hedden »at Priest- 
denten for at vcete logist stulde betrag- 
tie scg selv som en as de sprste, der stol- 
de emigterk til Øen.« J Slutningen 
as Btevet heddet det: »Patiser Romu- 
nen blev dtutnet i 30,f)00 lebende 
Væsners Blod, men selv den Dag i 
Dag set Proletariet tilbage paa den 
stote Opstand med Inspiration og 
Haab.« 

Estet at Btevet hat omtalt andre 
Bevasgelser i Europa og Hcengningen 
as Chicago Anattistetne, slutter det 
saal-edes: »Ist at btuge August 
Spies’ Ord: Vi et den kommende 
Sturms Fugle.« 

Stolebstnene i Chicago 
hat bidtaget tigeligt til McKinley 
M-:inorial-Fondet. Der et 25 Stolet," 
som endnu itte hat givet Jndbetets 
nina, men Rsesten hat indsamlet 2,.«300» 
Dollats, og det hele vil timeliavisi 
lob-e op til 2,500 Dollats sanilet sum-I 
men as Bidtag paa ikte over 10 Cents. 

T o g u l y t te· San Francigcd, 
Dec. 19. — Hvet Dag bringet nye 
Meldinger om sotscetdelige Togulnts 
ter, sont ostest synes det at bitte gen- 
nem en Fotsømmelse as Tvgledetne. 
Lolomotivføveten vaa et notdgaaende 
Pacisic gennetngaaende Tor-« stthede 
sin Masiine ligse mod et sndgaaende, 
med det Resultat, at tte Menneslet 
mistede Livet og 40 blev met ellet 
mindre kvæstede, 840D00 Vaetdi blev 
odelagt, og Ruinerne bloletede Banen 
for andre gennemgaaende Tog i slete Timer 

Begge Tog var ovsetsyldt med Pas- 
sagerete, saa mange endog maatte staa 
op. Blandt andre var der et »Base- 
ball-teain«, hvis Medlemmer gjorde 
aod Tjenseste ved at hjcelpe med Bieng- 

iningsen as de tilsiadetomne. 

» 
Drcrbt ved Ekgplofion. 

Pittgburg, Pa» Dec. 20. —- Block 
Diamond Sie-ei Worts var Seen-en 
for en fotfærdelig Ulyike i Dag Mor 

’ges, idet 4 Dampiedler i Bat Mill 
Nr. Z eksplodkredh sptedende Død og 

IØdelæggselse til alle Kamer- Bycp iningen blev fuldstændig øbelaxxh oq 
« 

50 til 71 
Fod James ONeills Redeweer 

Istetz som laa lige ved Blatt Diamond 
Mills, blev ligeledes pdelagi 5 døde 
og 12 saarede er hidtil gravct frem 

sfra Ruinerne men hvormange der alt 

Hi alt et omkommen, kan endcm iiie 

;siges. Dei kan vcere 10 og bei tan 

lockre 80 Alle fire Revier eksploderede 
’7«11niidig. Hvad der fokoarsaqede 
Ulykten er sendnu ikic bragt paa det 
teue. ! 

i i 
I Segator Depew New York, Dec. 2«3. —- Btyllupsdagen for Einmal 
cey M Depew og Miss May Pol-; 
mer er fastfat til den 28 Dec, og INDI- ! 
tideligheden vil fotegaa i Nizzspa Ita-l 
lien 
M i 

Formerer de graa Hierin-bestand- f 
dele. Bringer en frist Rødme til faH mede Kindes-. Gengiver Sundhed og 
Kraft, gpr Dem sysist og sjcelelig fund. 
Dei gsr Rocky Mountain Tem. s 

35 Cenis. Spuk Apotekeren. i 

General Russell A. Sage. 
stroit, Dec. 22. — General Russell 

A. Alask, som ligger i sit Hjem her i 
Byen hat nylig overflaaei en Opera-i tion for Galdesten. Han ser i en mie- 

gst kritist Tirstaud. Han søvtes den 

l 

27. Februar 1826 i Lafayette Tonm- 
ship, Medinah County, Ohio. Siden 
sit ellevte Aar har han haft sen vigtig 
Rai-rieth hvilken hat bragt ham 
mange Udmærlelser og stor Ære. 
Hirn var foraeldreløs før han var tolv 
Aar gl» og i syv Aar derefter arbei- 
kebe han om Sommer-en paa en Form 
Da om Vinteren gik han paa Richfield 
Akadetny, Ohio. Han holdt Stole i 
to Aar, hvorefter han nedsatte fig fom 
Sagfører i Cleveland 1859. J 1860 
flinker-e han til Michigan, hvor han 
kam i Tømmerhandelen, fom i kort 
Tid giorde ham til Millionær. Han 
dcllog i Borg-erltigen msed Udmær- 
ki:lfe, hvoreflcr han i 1865 genoptog 
Tommerforretningen. Han blev Gu- 
rsernør i Michigan 1885, var Kombi- 
dal for Præsident 1888. J 1897 blev 
itan udnævnt til Krigsminister af 
Præsident McKinley. 

Den ældfte Indien«-r- 
lvi n de. La Crosz Wis» Dec. 22. 
Nur-Se-Ga, den celdste Indiana- 
lnindc i Wisconsin, døde i Gciar Mor- 
ists paa Bartow Island, besten for Lia 
limng Hun var Mode-; til John 
Sherman, en af de ældste Jndianete 
i Nordwestem og Huftru til Høvdim 
gen Red Snake, der døde for nogle 
Aar sitzen- 

Begravelfen fandt Sieb i Guar, og 
Liget blev begravet med all-: de sed- 
vanlige Ceremoniet. 

Winnebago Jndianerne fra alle De- 
le as Wisconsin og Minnesota var til 
Siede. 

Stilgmisse -vil Peter Dozes 
unqe Hustru have fra sin 76-aarige 
Mand, Peter Doze, i Leon, fokdi hat- 
sør Bryllnppet fortalte hendie, at hans" 
Ejendom var vckrd S3s),000, medens 
den tun er vcerd s10,000. Hendes 
Sagføker har ikke stott Haab om at 
kunne staffe hende Skilsmisse paa det- 
te Grundlag. Dozi er 58.Aar crldre 
end sin unge Brud. 

Erstatningskrav. En ej- 
enbmn·meli«q Sag er nn for Reiten i 
Monova Eounty. Mifg Mary Chri- 
stiansen var Husholderske i Z Aar for 
Former Frank Crum, efter Crums 
Hustrus Dad. Nu hat Miss Christi- 
ansen anlegt Søgsnmal mod Boet 
for Brud pag AsqtestabsløftQ Boet 
ser vcetd 85(),000. 

En Gniek døde Gnierenz 
Dorn Gruton Falls, N. Y» Des: 
18). —--— Omendskont John Fitzpntrict, 
en garnmel Mand, som levede i Cra- 
ton Falls-, i den nordlige Del as Nest- 
chcstek So» var Eier af mere end BAU- 
«0!.), sont han havde samlet i det fid- 
fte Hsalvhnndredaar, døde ban Von i 
Fattigdotn fta Sult og Forfø1nn1clfe. 
Efter Begravelfem som foregik f 
IlltasfachusettT andtes bang qemte 
Jamme, hviltcn han biwke gemt i en 

gatnmel Lcedertaste, fom var lcentet 
msed Kæder i et Hul i Gulvet under 
Sengen. 

Bande Monden on stonen bar altid 
levet som thiere. Nonen beide for 
site Manne-der fideik, og efter hendes 
Død fandtes der i en Hammel Strøn·- 
pe, gemt i Vceggen i Sovelammeret, 
et Beløb paa s4000. 

De levede fra Haanden og i Mun- 
den. Den sidste Gang, Monden saas 
levende, svar sidfte Lørdag, da han 
tom til Byeng Hotel i en udtceriet Til- 
ftand og bad om et Glas Whiftey. 
Han fagde, han var fort-let, og havde 
ingen Penge til at købe Medicin. 

Sult og Forfømmelse var Diebs- 
-aarsagen. Han ejede Hast-t, i hviltet 
han levede. Da Familien gjorde rent 
i Hufet efter Begr-a-velsen, fandted 
Bankbøgm som indeholdt Von-biet til 
814,000. J et gammelt Klæde fand- 
ties 885 i Guld. Man mener sat 
siulle sinde mere andre Steder i Hufet. 

—.- -.-.-. 

It tut-esse en Fort-Ieise i m Dao 
Ist-u Laxattve clknnmUutntne Billet-. Umste- «ekeII.-1e ttlhqgsleverer Neuen-ne ble dem Midhel tls at 

Rein RAE-ones Rat-neuer er vaa III-er Mike Ase 

Polakkerne demonstxets 
Cl)icago, Dec. 22. — HalvtwdsindLH 
snve polsle Foreninqser bei-de givets 
hvserandre Stævne i St. Stanislau-I 
ses Hall, Noble og Bradley Gabe. Re- s 
sulntioner, som fordømte Tyskernesj 
nbarmhjertige Fremfcerd mod de tysleT 
polske Undersaatter, var antagnie. s 

Tyskierne beskyldtes for at frastjæleH 
Polatkerne deres Ejendomme, polsk 
Handel og Jndustri ruineret, Stole-I 
børnene mishandlede og Dommerne 
var partiske. s 

——-——- s 
Afdøb Methodistprcest.Z 

Racine, Wis» Dec. 21. — Pastor O.1 
P. Petersom Stifteren as den norskZ 
dnnsle Methodistkirke i Norge og Ame- 
rika, samt en af de bebst bekendte 
sknndinaviske Præster i Nordwesten, er 

døde i Broollyn, N. Y» as Slag i en 

Alder as 80 Aar. 
Liget vil blive bragt til Milwiaukee 

sox at begraves der. 

Faar sin Belønning. Al- 
toona, Pa» Dec. 22. — Jim Parier, 
ten Neger, som slog til C.zs:1gosz, ide: 
lnn myrdede Prcesident McKinlet), 
har fra Senatnrerne Hannn og Musen 
saaet Anmodninq om at komme El 
Washington og cvertage en Post som 
Senats-Bad ; 

E1132-aarig Forbrydelse 
o v d a ne s. Guihkie, lea., Dec. 21.! 
Jameg Wilson, en Former, sont bnr 101 
Mil most fra Gmhrie, blev arrcsteret 
pja Anklage as Gnvernøren as Mis- 
souri i Dag, sor Mordet psa Orvilles 
L-.)0», der bnv dkwbi for32 Aar siden. i 
Wilson er nu en gammel Mond paa 60 
Aar. og bnn hnr levet sum en Singt-H 
ning sor Loven og i bestandi— Fkygtl 
sor Ovdagelse, läge siden han sorøvedh 
Morde-L Han blev angivet as sin farste I 
Huftru, med hvetn han havde lcvet sam- l 
men i 40 Aar, de bliv stilte for onnrent 
to Aar siden. s 

Wilson ojx Lyoniz vare Raben-. Tel 
blev nenig nm en Handel, kom i Stirn- 
deri o;.1 Wilson skod Lyons en Kner 
gennem Exjærtet og fingtede derpaa. , Tre as Lyonirs Vorn er mdnn ten-ende; — 

! 

um de rigtigstc Vibnsr ji( Forbtydelss I scn er dabe. 

Fasrqst band vdelaqt Lu; 
dinqton, Mich, Der 22 — Da Zycrr i 
gebawen »Pere M arquse tie« i Aftegf 
kom ind i Ludington ann stødte den« 
mod Havncmolen. hvorved Mafkineii 
riet odelandess og den store Dainppibei Alb-IS itu. z 

Den løL slupne Damp foraarsagedet 
Banik om Bord Pan Banden, og en 

Mund blev stol det ibjel, hans Lea-ente( var Albeles kont. Adfkillige andre 
blev frygtelig forbrcrndte og tun ikke 
letze. · ——...«- » 

Ell (c«;1cttods Ildviklitm. Liggentse 
paa Jorden blandt Tkasernes fnldnej Blade om Dosten, tilsynelndende til in- 

gen Verdeng Num, skal en Egenød have i 
talet med sig selv smledes: 

»Ak, hvor ubetydelig jeg er! blot en 

Egertød i denue uhyre lldftraskning. 
Hvorfor stulde jeg vcere blandt Guds 
1nindsteVærter?« Han, som alene er 

alvidende, kendet Grunde-r Hatt har 
stillet hver Sknbning pna sin rette Plads 
og vil give den lille Egenød sin Rolle 
at udføre paa Verdens vioe Sitteplad5. 

Ei heller vi, i vore unge Dage, for- 
ftaar de Muligheder, vort eget Livsværk 
indeholder. Da Dr. Peter Farney sont 
Dreng bang over de celdgamle Vierter, 
hans Bedstcfader hnvdt efterlndt, Iw- 
fende om ·de iorskellige Planters og 

·Blotnsters qunstabey drøntte tmn lidet 
om, hvilke vigtige Resultater denne hans 
drengeagtige Nysgerrighed stuldc lede 
til. Det var disse interessante Kund- 

staber, senere hen modnet og udvidet ved 

hans Studier i Medicin og Farmaci, 
forn fatte ham i Stand til at streute 
Verden i flydende Form, til Gavn for 
mange Tusinder af hans lidende Med- 
rnennesker, Dr. Peters Kuriko, der 
tm bringet hans Navn og Ry over det 

ganste Land. En lille nysgerrig Ege- 
nød er nu vokset til en mægtig Briga- 
renhedend Eg. 

S i d f t e N y t. 

Mangc Faegtningcr iSydafrika. 
Afvckglende Held. 

London, Dec. 23. —- Ligie op til 
Juledagene har der fundet en ualmin.. 
delig lang Rcette Fægtninger Sted 
oder faa godt fom hele Krigsfkueplsad- 
sen, og alle bar Vidnesbyrd om, at der 
er stadig Liv i Boerne, og disse er sied- 
se i Stand til at gøre de eng-Aste Ho- 
redstyrker alvorligt Afbrcek. 

J Følge Telegrammer fra Lord 
Kitchener hat der fundet en Kamp 
Sted i Transdaal ved Beginderyn. 
Her blev 2 engelske Kompagnier bere- 
dent Jnfanteri delt i Smaafbelinger 
som stulde efterspge Terrcenene. 

Pludfelig blsev de saa angreben af 
RGO Bosere og 40 indfødte under 
Rommandant Brig. Der meddeles 
intet andet, end at Englcendernes Tab 
var frygteligse. 

General De Wet angreb d. 18de 
Dec. 2 engelste Generalafdielinger og 
Boerne kcempedse med glimrende Tap- 
perl)ed. Men de blieb tilsidst slagne 
tilbag-e. Tabene var vmtrent ens, —- 

det vil sige, at Englændernes rette 
Tab opgives først i næste Maanseds- 
indberetning over døde. 

ngaa Botha har ladet høre fra fig. 
Han har med 800 Boere overraskset 
en engelsk Afdeling under Oberst Dial- 
moyt ved Landbergser. Bothas Trop- 
per storrnede en Høj, hvor Englændet- 
nes Kanoner var opstillede. Men 
Dalmont opmuntrede sine Folk og 
under frygtelige Tab sik EnglcenDerne 
dreret Boerne bort igen. Dalmont 
blev selv dødelig saaret. 2 Officerer 
og 20 Mand drcebtes, og 8 Officerer 
og 17 Mand faaredes. Boernes Tab- 
fkal oasaa have været betydelige. 

Ved Tafelkopf kapløb Boerne og 
England-erste om at naa Bjergtoppen. 
Oa Boerne kocn førsi. Hele den en- 
aelske Afdeling, der lapløb med dem, 
blev studt ned. 

Ogsaa ved Lake Banaghcr i List- 
Transdaal og red Elandsprint har 
kzr staaet alvorlige Smaakampe. 
Boerne hat alle Veane vceret de an- 
aribendse. 

Kan og Rusland 

PekinxL Dec. 23-3. — Den russisie 
Gesandt Paul Les-for forlanger nu, 
at de tinefisle Befiildmægtigede stal 
opsætte den-I Jiidvendinger mod det 
nmnfcbnriste Traktat striftligi. Saa 
vil Leg-for sende kenne til St. Peters- 
bom Magiternes Gesund-tot ier alle 
imod denne Traktat. 

Det tinesiste Hof er i Tag ankom- 
met til Tfu How indenfnr Chi Li Pro- 
vinfsens Grccnset Det blev hilset 
vkllomment af en Mængke Engelsl- 
Intend. 

London, Dec. 22. —- »Pall Mall 
Gazettie« meddeler fra Rom, at Va- 
tikanet er i høj Grad npsat paa at 
faa de Forenede Stater til at udsende 
-cn Gesandt til det pavelige Hof. Man 
siger, at Paven til Bielønning vilde 
være tilbøjelig til at gaa ind paa alle 
de Form. Staters Forlangsender an- 

gaaendse Kuba og Filippinerne. 

Strich i Sydafrika. 
Valparaiso, Chili, Dec. 28. — Det 

meddseles her, at baade Argentinsas og 
Chilis Regeringer hat understrevet ei- 
PrototoL i Følgse hvillen de forpligter 
sig til at overgive de imellem dem 
svævende Spørgsmaial til Kong Ed- 
wards Voldgift. 

Buenos Ayres, Dec. 28. — Her er 
lsevende Begejftring sog Fædrelandss 
kærligheden kan let blive lebet faa vtdt, 
at Krigen er uundgaaelig. Menge 
ønsier hell-etc Krig nu, da msan fryg-- 
ter for, iat Landet vil kunne blive rui- 
n-er-et, hvis man nu stal vente paa en 

Voldgiftsafgøtelfe i 2 Aar. J al 
den Tid mantte man jo allingel stua 
paia Krigöfsod —- og det bilde hindre 
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