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EMEUM 
En ovekrafkcndc Mcddclclsc. 

Chadron, Nebr» Jan. 14· — Fra 
Pine Ridge lommer en 5J«ltevdelelfe, 
som, selv om den endnu favner offi- 
ciel Betræftelse, bog hat fat Sindene 
i stcert Bevcegelse. Den gaar ud paa 
intet mindre, end at Gaaden nm 

Krigsfkibet »Maine«g -Ødelæggelse, 
fom gav Anledning til den staunst-ame- 
rilanste Krig, er løft. En Spanier til- 
ftaar sig flylbig i Ulytlen, hang Mo- 
tiv, siger han, var Vrede mod Æy1et, 
fom han onstede at hcevne sig paa. 
Spanieren var Officer under Weyler 
paa Kuba og var af Generalen bleven 
domt af en Kkigsret og degkadetet. 
Hatt grnbledc paa Hcevn og loni ende- 
lig i Tanter on1, at en Krig mellem 
Amerika og Spanien timeligvis vilde 
have til Folge, at Weyler blev afsat 
fra sin Stilling i Ruba. Synet af 
,,Mc1ine« i Havanas Hahn gav ham 
Ideen om den bedste Fremganggmaa- 
de. Hatt traf sinc Forholdgreglet og i 
et belejligt Øjeblit tkytlede han Knop- 
pen, der sendte »Maine« til Havsens 
Bund, hvotefter han ftyndfomst ab- 
senterede sig. 

Det lytledes ham at undtomme til 
New Orleang, hvoreftek han blev hy- 
ret afen Tean Nanchmand til at 
drire en Flot cheg til Montana; der- 
fra flatterte han om en Del, til han 
totn i Tjenefte bog en Mr. Yalo af 
Sionx City, for hvem han sitzen gjordel 
fin Tiiftaaelfe. ; 

En Ftomite er blevsen organiferet, 
som ital tage Sagen i Hænde og sam- 
tnen med Siour Co. Autoriteterne 
foretagse en Ilnberspgelfe, hvig Resul-- 
tater siden vil blive ossentlig determi- 
flier 
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En Advarscl til Postmestkc. ; 
D. J. Sinclair, fom er Posthiis- I 

Jnspeltør, hat nnlig været i St ; 
Louis, hvorfra der tom stlager til 
hat-i, nt Poftnikfteten drev ulovligz 
Fortsetning for at formere deres Jnd 
tasgter. T 

Te havde neinlig for Stil at hen-" 
denke iig til dercs Vcnner og Betendte 
i andre Postdistrilter for at bevæge 
diese til at lobe deres Frimcerler og 
Postlort hog dem. En U. S. Post-« 
Insester bliver neinlig lønnet i Forhold 
til Snlget of disfe Ting, og flere Post- 
ineltte hat fnaet dereg Gage forhøjet 
paa ovennævnte Mande. Der er in- 
gen Lov nngnaende den Slags Oder- 
trædelser inen enhver der findes stle 
dig i den mister sit Embede 

·.- ! 
i 

Andkcw Carnegie givcr godc 
Rand. 

New York, Jan. 14. — Y. M. E. 
A. fejrede forleden 2(5-Aakg Fortd- 
ninggiJubilæum Blandt Festtaler- 
ne var ogsaa Andrew Carnegie, fom 
hat flæntet Foreningen store Gaver. 

J sin Tale gav han nogle af sine 
Erfaringer tilbedste, sprst sotn en Te- 
legrafift og senere som Supetintendent 
cif cPillglxukg-J·ernbcmsen. Om Rig- 
doni og dens Anvendelse sagde han: 
»Det liebste ved Penge er ille, hvad 
de lan gøre for detes Ejet, men hvad 
de fcetter ham i Stand til at gøre for 
andre. 

Og lad mig forsilte Dem, der er 

ingen Ting i det at væte rig. uden 
netop den Tilftedsstillelfe, at man 

lan gøre godt med Rigdommen. 
Dei er 'et af vor Tids Lyspunltek, 

at Atbejdernes Lan stiget, medens 
Prisen paa Livsfqrnødenhederne fal- 
der. Der hat aldrig etsisteret en Na- 
tion, der havde saa udmcerlede Ak- 
bejdsvillaar sorn vor. Hver enefte 
cedruelig og dygtig Mund lan finde 
Arbejde til en Lon, der —- hvis han 
hat en god og fornuftig Kone — vil 
satte ham i Stand til at lægge til 
Side for de gamle Dage. En At- 
bejdsmands Kaat afhcenger for sen stor 
Del af hans Kones Dygtighed. 

Lad hver Mund forssge at faa n o l 
til stg og sine. Hvad han vinder over 

not, er tun en Byrde, et Ansvar, der 
ille altid bringet Glcede, meget ofte 
det modsatte; men man stal have not; 

og jeg raader Jer alle til at lcegge 
Penge til Side i de unge Dage, og 
mens J er uashcengige, — saet dem i 
Sparebanten, eller -— hvad bedre er 
—— tøb et Hjem for dem. 

Angaaende Forholdet mellem Ar- 
bejdere oa Kapitalister sagde han: 
,,Det er en stor Feiltagelse at mene, 
at Arbejde og Kapital maa vcere Fjen- 
der. De maa tværtimod vcere Bunds- 
sorvandte, ellers gaar de begge til 
Grunde.« 
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Washington skal modcrniscrco 
Washington, Jan. lö. —- En spe- 

ciel Komite hat for Offentligheden 
fremlagt Planet, i Folge hvilte Wash- 
ington, som en vcekdig Hovedstad af 
en Verdensmagl slal blive smul og 
statelig og aerveerdig i Lighed — ja 
fremfor Paris, Wien eller — Eil-ben- 
havn. De stemlagte Planet vaite 
den støtste Beundring, iike mindst 
blandt Kongressen, som haaber at 
finde stor Støtte og Interesse for dens 
Gennemsørelse hog Foltei. 

Heer »Amerilaner« maa absolut 
scette en Ære i at hans Hovedstad er 

Nr.1 blandt Hovedstæder. 
Som Centrum i lldtastet gives fol- 

sende: 
Paa tre Sider as »the Capitol« at 

bygge ossentlige Bygninger — smutte 
i Artitettur og imponerende i Ub- 
seends:, som lan danne en vætdig Ind- 
satning til denne Bhgning, som afl 
inange Aktitekter anseg for et af Bog- i 
ninastunstens Mesterocerter. At give 
den Passende Omgioelser, som den 
hidtil saa meget hat savnet, vil frem- 
hæve den-H nationale Beerdighed. 

Endvidere stal Jernbanestationen 
fjernes sra Gnvernements Parten el- 
ler Malt, som den lalde5, som steckt- 
ler sig fra Kapitaliet og op til Wash- 
ington Monumentei. Selve Parten 
slal forsionneg og flantereg as ossent- 
lige Bygninger. 

Washington Monumentet stal pry- 
des med en bked Marinor-Terrasse, 
sorn ineget vil fremhceve denne smutte 
Statue. 

Manne slere Forandringer og For- 
slonnelser nævnes i Platten, og selv 
om Gennemførelsen vil tage Aar og 
vil tage Penge, saa er den dog saa godt 
som silter. Selve Bhens Beliggenhed 
giver ogsaa de ypperligste Chancer for 
at lnnne indrette den ester alle Simi- 
hedens Regler, idet den er omgiven af 
vceldige Høje og gennemstrommeg as 
to Floder. 

Langs selve Potomacs Bredder, 
hvor der er sunipet og usundt, stal 
Jordbunden fyldes ud, og Parte an- 

lcegges, og man tcenter paa at benytte 
den rigelige Vandniængde til utallige 
Fontcener, der i den hede Sommertid 
slal lole Lusten og gøre Opholdet mere 

behageligt Oa liae saa mange Par- 
te, som Byen tan tumme, skal an- 

lægges, tort sagt, Washington stal 
red Hjælp as Tid og Penge og Kunst 
—— og Slonhedssans gøres til den 
smntteste, stolteste By i Verden. 

-.-..-—-q-f—— 

En Spog bcrövcdc ham 
Forstandcm 

New York, Jan. 15. —- Trank Ol- 
ger fra Homestead blev fanden i et 
Bildnis udenfor Byen næsten ihjelis 
ftossen og tilfyneladende fnldftcendig 
afsindig. J Ugevis hat han vandret 
omkring i Skovene og Sumpene i 
Hudson Co» N. J. Man frygtet for, 
at han aldrig vil genvinde sin For- 
stand. 

Frygt siges at have været Aarsag 
til den ulytkeliges Sindstilstand 
Smaatoppet grassetede, og Olger 
ncetede en fand Rædsel for Sygdoiw 
men. Hans Kammer-am vidste det 
og drillede ham med, at han not sittlde 
faa dem. Og da noget Udslet,·foraar-I 
saget af usundt Blod, viste sig i hans 
Ansigt, forsilrede de ham, at nu havde 
han Kot-per Dagen derefter forsvandt 
han og fandtes sprst i Dag, efter flete 
Ugers Fort-b. 
Hans yngre Broder med nogle Kam- 

merater havde lcenge spgt ham, og var 

lige ved at opgive Ævret, da de fandtf 
ham lænet op mod et Trce i en øde 
Brombærmark, mange Mil fra hanz 
Hiern. Han kunde itke genkende sin 
Brodet og stirrede udtrykslss hen for 

fig. Doktoren paastvd, at Frygten 
har drevset ham afstndig; og en Un- 
dersøgelse er inbledet mod Spøgefug- 
lette- 
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D o d 5 f a l d. Jens Peder Ander- 
t sen fra Hamlin Co» S. D» døde for- 
Eleden i sit Hjem. Om denne Manv 
striveg i ,,Dann.«: Han var født J. 

lJuni 1857 i Spolum, Beftervig Sogn, 
"af Forældrene Gaardmsand Anders 
Christian Sprener og Huftru Mette 
Marie Jensen. Peder blev tonfirmeret 
iVeftetvig Kirle i 1871 af Paftvr Jn- 
gerslev, som han al Tid mindedes Ined 
Ineaen Tat og Ftærlighed; ja fra ham 
stammede vel egentlig hans første Jn- 
tseressie for titleligt Liv. Efter at have 
tjent Blenden og en Kobmand i Krit, 
ton han to Aar i Tammerlærc og i 
Mai 1882 reiste han til Chicago, hvor 
han arbejdede paa en Fabrik i 2 Aar- 
J 18833 tog han frit Land her i Dakota 
og holdt Btyllup stratH efter Tilbage- 
lomsten til Chicago med Jensine Chri- 
stine Jensen, ogsaa fra Vestervigz de 
viedeg af gamle Past. Nielsen. J 1884 
flyttede han med R Brødre til Dakota 
for at ,,far1ne«; men allerete 7. Febr. 
1886 mistede han scn Kone, og samm- 
Aar blev hele hans Avl ødelagt ved 
Hagel, og han maatte om Vinteren 
søge til Chicago for at tjene til Ub- 
gifterne. Hier blev han 23. Mart-H 
1887 oiet af Past. Nielsen til Jnger 
Christine Jener fra Madfted, og stot- 
tede strals efter nd paa sin Faun 23 
Mit nordvest for Bryant, Hamlin Co» 
S. Dak» book han nu var Ejer af 480 
Ams- Hans efterlsadte Hustru og 
fem Born er godt stillede i øtonomist 
Henseende· Han hviler nu oed sin for- 
ste Kones Side, og set velfignet Mind- 
vil lere,efter ham. 

D n d s f a l d. En af Minneapo- 
lig’ Veltendte Borsten-, Charles A. An- 
kskrfem døde forleden paa Byhospita- 
lei sont Folge af, at bang Heft paa Ju- 
ledag løb lebst oa slynaede ham nd af 
Vognen Han fit bekundet et Brud 
paa Hjerneftallens Mr. Anderfon 
drev Grundejendomghandet Han var« 
52 Vlnr aammel og havde boet i Min- 
neapolis i 550 Aar. Han efterlader sig 
Huftru og to Born. ,,Amerita«. 

En søxaelig Retord. »Bi- 
ien« af San Francisco, Cal» ftrioer 
i sit fidfte Namen »Von eet Oinraade 
bar Danfterne hat i Byen oa Staten 
fat en Retord, som itte tan beteanes 
som videre alorværdia. Siden den 
Jste Januar 1901 er der i Californias 
danste Koloni begaaet itte mindre end 
27 Selvmord Det foregaaende Aar 
var Selvcnordenes Antal blandt Dan- 
sterne itte fuldt saa stott; men det var 

ftort not, oa inan anden Nationali- 
tet her i Staten — naar dereg respek- 
tive numeriste Stnrte tages i Bett-ant- 
nina tan opvise noget lignende, 
itte en Gang tilncermelsesvis. stan 
nogen fortlare dette Fænomen?« 

Danebod Højstole i Tyler, Minn» 
hat i Vinter 20 Elevcr. 

D o d s f a l d. Christ-en Joersen, 
en af Elt Horn Menighedg gatnle 
Medlemmer, døde forleden i sit Hjem 
efter tun en Dags Sygdom. 

Paftor H. J. Pedexfen hat 
opfagt sin Gerning i Tyler, Minn» 
fra 1ste Oktober at regne. 

En frygtelig Oplevelse. 
Santa Barabara, Cal» 14. Jan. J 
Drift Paa en kæntret Baad i sntten 
Dage paa det store Stillehav, nden 
Mad cller Dritte, var den frygtelige 
Oplevelfe, som to Krabbefistere hetka 
Kapt. Henry Olsen og Pete Wallace, 
maatte udft«asa, og tun en af dem lever 
til at fortællse om deres Lidelser. Ol- 
fen blev reddet ai en Fister ved Navn 
Arthur Vatdez, lige ud for Revet Go- 
let·a. Han var dogs i Stand til at 
fortælle ont Tabet af sin lille Stonnert 
»Belle«, hvormied han og Wallace 

M tue-re en Fort-lett- t m Dan- 
VMS kattve Smmo Oasntne Ptllen Mittwo- 
teiere t lhuksleveret Sense-ie, holt dem Mit-del staat 
seit· Its- koves Novum-! er paa hver Este-· 236 

trydsede otnlring paa Fiskegrundene. 
Olsen og Wallace forlod San Pedro 

for 17 Dage siden paa en af deres sied- 
Vianlige Udflugter. Medens de trydfe- 
de nogle Mil Syd for Santa Cruz 
reist-e der sig pludselig en stærk Sø og 
deres lille Fartøj kcentrede. De lom 
begge op og klyngede sig stil den kom- 

Hrede Baad, inen drev for Dage og 
!Dage, uden at se saa meget som et 

tSejL uden Mad og Dritte, og udstod 
Introlige Lidelfer. Den fjortende Dag 
stunde Wallace ikle lcengere, hun lod 
Fsig glide af og forsvandt i Dybet. Ol- 
;sen holdt sig fast tre Dage endnu, faa 
;blev han endelig reddet af Valdez. 
;Det hsaabes, at han tan leve. 

Troede han var en Greve. 
For nogen Tid siden henvendte en 

dansk Mund ved Navn Petersen fig 
paa vort Kontor, striver »D. D. P.«. 
Han gav Jndtrytket af at vcere en Del 
forstyrret og paa vore Spørggmaal 
ertlccrcdc han, at han var en cegte dansk 
Greve. 

Han bestilte gamle Exprsesgmand 
Jensen til at løre for sig til Syd 
Omaha, hvsor han havde en Kuffert, 
som han ønstede flyttet. Stønt han i 
den stærke Kulde var fattigt og tyndt 
paatlcedt, rat han itte degmindre i 
Besiddelse af mange Penae. Paa Vef- 
cn til Syd Otnaha befalede han Ex- 
Presgmanden itle at tale til fig. 

Ude i South Qmaha ajokdeg der 
Holdt foran en lille Slotnaqer:-Shop, 
huor foruden en hel Del Veerttøj fand- 
tses en pakket Kussert, som bled lægset 
paa thpressvognen Pan Sen-ras- 
maalet om, hvor Kufferten stnldse ta- 
xicg hen, pegede Petersen knn mod 
Omaha, og da Jener spurgte om han 
ftnlde tøre den til ,,Pioneer«en"5 Kon- 
tor, nikkede Petersen. 

Saa bragtes Kufferten til vort Kon- 
tor, hvor den henstod i flete Dage, uden 
at di faa noget stil dens Eiermand. 
Førft Morgencn efter den koldeste Nat, 
hvor Termometret havde Vift 20 Gr. 
under Zern, indfandt Petersen sig hos 
»Pioneer«ens Redattør. Forfcerdeligt 
scia han ud. Bque Ørerne var frognc. 
Hans Leg-eine var tun bedceltet af et 
Par Benllceder en Stjorte og en tynd 
Trøje. 

Han fortlarede, at han var Simo- 
ger af Profegsiom men at han var 
komm-et paa det ten-: med, at det itte 
sø1n11:ede fig for en Greve at flikle Sko. 
Han omtalte en Saa, sont han havde 
anlagt, hvor han en støn Dag vilde 
etholde umaadelige Riadomme. 

Det var tlart, at Manden paa dette 
Spørgsmaal var anl; inen ogfaa tun 
paa dette SpørgsmaaL thi alt andet 
vi talte til hani oni, svarede han kor- 
rekt. Vi forføate at over-teile ham til 
at gaa tilbage til sit Stomagerværl- 
fted, tilbød ham Penge til Mad og en 

Frakte, nxen deroin vilde han ikke høre 
Tale. Heller itte Vilde han vedkendc 

sig sin ftore Kuffert Den, forklarede 
han, indeholdt meget vcerdifulde Sa- 
ger, og den var teftamenteret til So- 
phus F. Neble. 

Vi forføgte nu at overtale Manden 
til at lade sig indlckgge paa et Hospital,- 
hvortil han ogsaa ektlærede sig villigx 
men først bad han om at miaatte gaa 
et Ærinde, hvorfra han fnart vilde 
komme tilbage. Han gik, knien vendte 
ikte tilbage. Endnu henstaar hang- 
Kussert paa vort stontor og selv fyne5» 
han -at vcere sporløg forsvnnden. Da 
han bl. a. lod en Udtalelse falde om,» 
at hans Søfter havde jtudt sig og at 

han felv forftod at dø, fom det stem-l 
mer sig en Greve, er den Formodningz 
ikte udelutket, at Monden kan hsavel 
tsaget sig selv af Dage· 

Hans Signalnient er folgende: 
Han er ca. 50 Aar gl» lille, msen meget 
ftcerkt bygget, har et forholdsvis stort 
Hader-, og tildels staldet paa Forhove- 
det. Han taler engelst med mieget ke- 
benhavner-danst Dialekt. Han hat 
vistnok tidligere levet i Butte, Monta- I 
na. 

Jngen scerlig Trang —- 

men alligevel —. En temmelig 
original Korrespondent til »Pioneer«en 
strives saaledes: Wayne, Jan. 11. Af 
Nyheder fra Wayne Co. er der mange. 

Kur for Tat-lag —— Warne« Mitte 
Wisse of Tsk symp« det bebstc Hostemid- 
del paa Jorden. helbreder en Fort-leite paa 
een Dag, hviz tet binges i Tite. 25c og bor. 

C. M. Sundal hat folgt sin Eisendom 
og -:t tejft en Tut til Danmatk. Ht. 
Hans Holm hat ligeledeg folgt ud og 
rejfet til Danmatk til Fotaatet paa 
Visit. Anbetr- Chtiftenfen hat ogfaa 
folgt ud og agtet fig til Minnefota 
Anton Jøtgenfen hat købt Mr. Chri- 
ftenfeng Plads og giret ham 40 Doll. 
pr. Arte. Thomas Sundal hat folgt 
og købt igien en meget fin Form, hvor 
han mulig itke vil have ,,Bachelot 
Hall.« Msange Forssøg et gjott paa at 
faa en Menighsed ftattet her, dset et bog 
ikte lhktedes endnu, fkønt det kunde 
væte faa dsejligt at have en Ptæft het, 
dog itte fotdi jeg følet fætlig Trang 
til en af disfe Herrens Mcend. H. P. 

Den danft- amerikanfle 
Udlevetingsttaktat Wash- 
ington, Jan 9. — Ptæfidenten fendte 
i Gaat til Senatet Traktaten om Ub- 
leveting af Fotbrhdete, hvotom Un- 
dethandlinget fotleden affluttedes 
mellem de Fotenede Statet og Dan- 
mark. 

Ei beoæget Liv. J »Kolding 
Avi5« beretter Redattør Bertel Mol- 
ler følgende om et bevæget Menneste- 
liv: 

Eet Telegrani fra London til her- 
værende Slægt bragte Underretning 
om, at Maleren Peter Toft i Gaar 
pludselia var afgaaet red Boden- 

Tost var barnefødt i Kolding og 
havde søkt et usceddanligt bevceget Liv. 
Som ungt Menneske git lsan til Søs 
og fejledss i flerc Aar i stoffardifari. 
Senere deltoa han om Bord i et Krigh- 
stil) i den mexitanske sit-ig, og da den- 
ne var sluttet, gik han til Kalifornieng 
lttiildmarler for at sorsøge sin Lykte. 
Det git ham jasvnt aodt her, og han 
samlede sig en lille Formue, men et 
Ulnttegtilscrlde standsede hans Vikt- 
fomhsed En Uvejrsnat tastede en 

ustnrlig Heft ham as Sadlen, og han 
tnuste sin Hofte. Han var ene og laa 
i its-H Timer i Sneen uden Hjcelp. Da 
man fandt ham, Var han Døden ncer, 
men ved oinhyggelig Pleje kom han sig. 
Dog bar han Mecrke i hele sit senere 
Liv af Ulytken; han haltede stcertt og 
bevageisse sig tungt. 

Han maatte saa begynde paa et nyt 
Felt, og han gjorde det med en Ame- 
ritanerg usortnytte Jhærdighed. Fra 
sin tlngdom havde han bevaret et lille 
tønt Malertalent, som han nu gav sig 
til at udoitle. J Lobet af faa Aar 

T blev han en flink Atvarelmaler. Sine 
Motiver hentede han sra helse Jord- 

; tloden, og han valgte med Forkcerlig- 
hed de mest ejendommeligsc Ting. Hans 
Billede havde dset selvsetes og diet selb- 
oplavedes Frished i Fremstillingen, 
han var en Mester i Koloriten og den 
tetniste Bsehandling. 

Tosts Akoareller ejede en egen Varme 
og Elegance, som man i kunstforstan- 
dige Kredse hurtig lærte at pa-askønne.3 
Navnlig hog Englands hiøjeste Atisth 
krasti fandt hans Billeder rsask Afsætss 
ning og til saa høje Priset, som danste; 
Kunstnere ellers itte oplever det. Men’ 
ogsaa rundt om i mange fine danske 
Hjcm er Tosts Akvareller en stattet 
Vægprydelse. 

Sin Fødebys berømte Ruin har 
Toft naturligvis msange Gang-e for-evi- 
g«:t. Han var blot ikke rigtig fornøjet 
need den. J Siedet for at lappe pasa 
den, sagde han, stulde man styde nogle 
store Huller i den. Saa vilde den 
blive skøn og tunne iage sig godt ud 
paa et Maleri. 

Toft var ved sin Død 77 Aar, mien 

endnu var han en livlig og stært inter- 
esseret Mand. Han fortalte udmærlet, 
vidste Bestedi om al Ting og var i det 
hiele højst sornøjelig at være samtnen 
med. Hans Versen var ganste ameri- 
kanst, præget af den Følelse af absolut 
Uafhængighed, som i Aiarenes Løb 
havde udvitlet sig hos den gamle Kunst- 
ner. Alstid var han fin og nobel i sin 
Optrceden, men var der noget, som 
ilke behagede ham, sagde han det rent 
ud ieller gik uden videre sin Vei. 

Endnu var han lige rejselysten, og 
morsomt var det at høre ham sortælle 
om sine Fremtidsplaner og om de 
smaa »Trips«, han forrige Aar havde 
gjort til New York for at faa Lejligs- 
hed til at tilbtinge Julen ude paa At- 
l-anten, saadan som han holdt af det 
og hat-de gjott det saa mange Gange 
fst i sit Liv. 

U dich n d e t. 

Pavcu döcndc. 

London, Jan. 16. — Et Telegram 
til »Chronicle« fra Rom erklærier, at 
da Paven modtog de amerikansle Ka- 
tolikker, besvimede han, netop fom han 
flulde tiltalse dem. Han bragtes til sit 
Værelfe og kom snart til Live. 

Telegrammet fra Rom i Gaar er- 

klcerer, at hans Død kan dient-es naat 

stm helft. Han er uden Smerter og 
lkenligger i en Døs. 

Krigcn i Sydafrika. 
l London, Jan. 16. —- J Søndags 
Nat galloppierede 25 Bosere gennem 
Linien mellem Blokhufene i Ncerheden 
af Thabanchu, 40 Mil i øst for Bloem- 
foniein. De antages at tilhøke Kom- 
mandcmt Brands Kommando. 

London, Jan. ·.6. — Kong Edward 
udtalte i Gaar i en Tale til 1200 
Mænd, som flulde afgaa iil Sydafri- 
ka, Haabet om, at deres Arbejde ikke 
vilde blive faa haardt, »du man nu 
kund-: befragte sirigen som nærmende 
fig sin Afslutning.« 

Russlnudo Peugcfoihold. 
St. Petersburg, Jan. 16. — 

Ruslandg Budget for 1902 vifer en 
samlet Udgift af 1,946,571,976 Rub- 
!er. J Finansminifierens Aarsbseret- 
ning Weg-, ai Landets Finanfer ser i 
en fuldiommen fund Forfatning. 

Fra Rina. 
i Petng, Jan. m. — To Ediktek er 

)udftedt. Det ene minder Embedsii 
kmændense Din, at de niaa beflytte og 

iopretholxe de indfødte Kriftnes Ret- 
iiigljedey og forbyder, at de Kristnses 
Ret bestærse5. Dei and-et Edikt afskie- 
diger sen hel Del Embedsmcend for 
Delagtighed i Nævekcempierbevægelfsm 

En uy Spionsag. 
Paris-, Jan. 16. — J Følgc et Te- 

legram fra Nizza til »Journal des 
Debats« er der opdaget et alvorligt 
Tilfældse af Spionsering. En tyst 
Abelgmand, Officer i den preusfifke 
Hm, er arrestevet som delagtig i Af- 
fcrren. 

Uhyggcligt. 
Køln, Jan. M. —- Politiet hat i 

Følge ,,.Kølnifche Zeitung« arresteret 
en Kvinre, som migtænkes for at have 
drckbt over 50 Smaabørn, som hun 
angav at have modtaget til Forplsej- 
ning. Den offentlige Anklager er i 
Befidkelfe af et stort Bcvismiateriale 
mod Kvinden og prøver at bringe paa 
det Ren-e, om hun hat medskyldige. 

Prinscus Ankomst. 
Berlin, Jan. M. — Prins Henrik 

af Preuser vil afrejse til New York 
med »Kronprins Wilhelm« af Nord- 
deutsche Lloyd den 15de Februar og 
vil vendse tilbage med ,,Deutfchland" 
af Hamburg-Amerika Linien den 20. 
Marts· 

Omtring 150 Mond arbejder Nat 
og Dag paa den kejferlige Yacht »Ho- 
l)enzoll«ern«, som nyliq er blevet for- 
synet med elektrist Signakapparai. 

Muligt Fortiss. 
Viktoria, B. C» Jan. 16. — En- 

geler Søossicerer erklær-er, at de hat 
omtrent opgivet Haabet om nogen 
Sind-e at se det engelske Krigsstib 
,,Condor« igen. Skibet gik til Ho- 
nolulu og mødte undervejs den for- 
fækdelige Tyfon, som rasede over den 
nordlige Rute for to til tre Uger siden. 
»Pha«eton« er udsfendt for at efterføgse 
,,Condor«. 

Nederlag for Hiijrr. 
Købmhavm Jan. 15. — Ved By- 

tsaadsvalgsene i Dag led Højre et herab- 
løst Neberlsag. Denne Omstændighed, 
mener »Politiken«, gør det af med 
Højre som politist Parti. Der bliver 
nu kun Venstre og Socialistpartiet til- 
base. O
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