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Nyt fra Washington. 

Washington, Jan. 23. Forhenv. 
Statsminister Foster kaldte Opmcert- 
fomheden til fig i Dag, idet han kalte 
imod de for Kongressen fremlagte 
Forstag om Udelukkelfe af Kineserne. 

Han ansasa Senator Mitchells For- 
slag hetom for en Krankelfe af Trak- 
taten med Kina. Kan havde 4 Gange 
med Velvillie ændtet Traktaten an- 

gaaende amerikanste Borgete i Kina, 
og denne Hensynsfuldhed ktævedei 
hvert Falk-, at vi overholdt det trak- 
tatmcessige Forhold, navnlig ved’ 
Traktaten af 1894. 

Il· Il- II 

Senator Nelfons Fotsiag om Op-? 
rettelfe af et Handelsminisierium gen- ; 
optoges i Senatet J den Anlednittg! oplcefte Senatsformanden en Protest 
fta Arbejbetnes Fagforening mod ati 
»Arbejdsdepartementet« indlemmes i 
dette eventuelle Handelsministeriun1. 
Proteften var understrevet med Su- 
muel Gompers Navn. Fagforenin- 
gerne ønsier selvfølgelig et særligt 
,,Atbejdsministerium". 

sit O- V 

Budgetkomistecn lob atter Ruba- 
Spprggmaalet komme for Øre. Det 
gjaldt Toldnedscettelser for Kubas 
Jndforsel her til Landen 

De louisianesiste Susterplantere 
havde Ordet i Dag og var selvfølgelig 
alle imod enhver Nensckttelse. Novu- 
lig Hin fra New Otleans mente, at 
Kuba kunde sagtens klare sig udeu. 

Washington, Jan., 23. —- Malen 
fra Illinois fremlagde i Dag i Sena- 
tet et Fotslag om, at Kongkessen flal 
udtale sin Tat til Schley for hans mo- 

dige Optræden ved Santiago — og 
have en Æressabel overralt. Foksla- 
get varen Afslrifi af den Beflutning, 
fom Kongresfen faltede i sin Tid an- 

gaaende Dewey. 
Dei henvistes til Flaadeudvalget. 

I O O 

Lønnen for den frie Landposttjene- 
stes Korere blev i Dag hckvet fra 8500 
til 8600 aarlig. Fotslaget lom fra 
Hill i Connecticut. 

Washington, Jan. 24. — Industri- 
Kotnmigsionen hat nu endt sit Ar- 
bejde ogs denk- Rapport vil i Lobet af 
fua Dage blive ovetsendt til Kaum-es- 
sen. Den behandler flete vigtige na- 

tionale Spørgsmaal særstili. 
Mest radikalt gaar den ftem mod 

«anustki Ringene«, idet det anbe- 
fales, at de flal scttes under nationalt 
Tilsym og Korporationernes Boger 
ligge til behageligt Eftersyn altid. 

Der tales ogsaa om Regerings- 
Overtagelse af Jernbanet ogs Telegraf- 
liniet, men der sier ingen Anbefaling 
desangaaende. 

Washington, Jan. 24. — Passi- 
denten hat i Dag uvnævnt R. Sizer 
Eil Poftmester i Lincoln, Nebr. 

Washington, Jan. 24. — Agerdyrk- 
nings Komitecn afsluttede i Dag 
sine Forhandxinget angaaende Okto- 
matgarine.-- Spørgsmaalet og vedtog 
en Rapport, i Folge hvilken Grim- 
Loven af i Fjor bør standse ved Magi, 
saaledes at farvei Oleomargatine be- 

siatteg med 10’Cents Pundet og den 

ufarvede med z Cent. 

Washington, Jun. 24.— Den sinc- 

siske Minister Wu modiog i Morges 
fra Sekten-er Hay en Anvisning paa 
8276,0()0 til Erstatning for Salget af 
det Sslv, som de Forenede Staters 
Soldater besiaglagde sont Bytte ved 
Tsien Tsin. 

Washington, Jan. 24. — Profi- 
denten og Mit Roojevelt havde i Af- 
tes stvtt Sele for Kongressem Ka- 
binettmevlemmerne og bei dipkomatiis 
M Kotps Mk M MU. l 

Er Fadcwok fcktcrifk. 

Dr. Henty Minton, teologift Pro- 
fessor ved et Seminariuim udtalte scg 
siarpt mod den Beflutning, givet af 
forrige Altorney General Childs af 
Minnesota, at Fremsigelsen af Feder- 
vor kan itke ad Lovens Vej paatvin- 
ges Bornene, da al selterisi Kinder-vis- 
ning er forbudt. 

«Ssaa det er Staten«, sagde Dr. 
Minton, »hvor en Proturator kan 
forbyde, at Herrens Bøn bkiver brugt 
i de offentlige Stoler.« 

Ja, ja, vi hat lignende Eisempler 
Ei Historien. k20 Aar tilbage udslettede 
Frankrig Guds Navn af alle Bogen 
brugte i de offentlige Stolen Men, 
sig mig, hvordan stal di dvg faa vore 

Dkenge og Piger opdragne til kamt- 
terfasie og moralste Mennesler, hvis 
endog Herrens Bøn stal udftødes. 

Hvor langt er vi dog komne, naar 
en Mond uden Religion, en gudløs 
Mund ksan sætte sin Mening igennem 
fom Lov, at Fadervot er sekterist?« 

Angaaende Lsandets Universiteter 
fagde Dr. Mintom 

»Von Universiteter er fulde as 
Mcend og Kvinder, fom tun spger at 
uddanne sig til en eller anden Pro- 
fession —- jil at danne sig et Levebrød; 
—- men Uddannelfe er mere end man- 

gelfuld, hvig den tun lærer en Mand, 
hvorledes han tan tjene sit Levebrød. 
Derfor hat jeg stor Tro til den kristne 
Skole«. 

Doktoren, der er en Presbytekianer, 
udtalte sig sauledes om de forssellige 
Rominationer, at de burde være mere 

en Kräften, end en Presbytetianer, el- 
ler ved hvad Navn, de end kaldte fig. 

——-.— -— 

Jeknhælcn for Filippinocrnr. 

Washington, Jan. 20. —- Det op- 
rørsle Element i den fydlige Del af 
Luzon, hat nu saa lcenge drevet detes 
Spil og i den Grad tirret den, der 
postersede amerilanfle Befætning, at 
denn-es siominandant, General Frank- 
lin Bell, har fundet famme Frem- 
gangsmaade notwendig, som Weyler 
beugte paa siuba og Flitchener benyt- 
ter i Syd-Afrila. Ordren, der er nd- 
stedt den 8. Dec» ankom fornylig til 
FirigsdepantsemenieL J istn hedder 
det: 

,,For at gøre en Ende paa det Unre- 
sen, at Optørere paalcegger ftedelige 
Jndbyggere i de fjetnt liggende og 
Iyndt befolkede Egne Krigssiat og ind; 
drider samme ved Trndsler og Mord, 
flal de lominanderende Officerer i By- 
erne beliggende i Distrilterne Volan- 
ga og Laguno drage en Grænselinie 
uden om deres respektive Byer, faule- 
des, at de inden for denne Linie kan 
opreiholde Lov og Orden og besiytite 
fredelige Jndbyggere mod Optørernes 
Jndfald. 

Ligeledes stal det Paafes, at alle 
udenfot Linien boende bliver under- 
rettet om dei farlige i at forblive irden- 
for, og at med mindre de flytter inden 
den 25. Dec» vil de være i Fare for at 
misie baadc Liv og Ejendon1. 

Jngen Eier flal have Lov til at for- 
byde Folk fra den anden Side af Li- 
nien at opsiaa temporære Boliger paa 
hans Land, og ingen maa kræve nogen 
Erstatning derfor. 

General Bell iilspjet, ai fordi en 
Mand aflcegger Trostabsedem er hans 
Trostab derfor langt fra sillert, og 
han nærer den Overbevisning, at 
mange, scerlig blandt de oberste Klas- 
ser, flønt de tilfyneladende ønstet 
Fred, dog hemmeligs ftptter Oprørerne 
og iilslynder dem til fortsai Modstand 

Særlig farlig er Prcesterne, sprst 
paa Grund af dereö hemmelige, men 

afgjorte Fjendsiab mod den ameri- 
lanfle Regering pasa Øerne, vg derncest 
paa Grund af dereö store Jndflydelfe. 

Busoni-me 

En Voldsdaad fassendstabsfuld, 
at man messen vcegrer sig ved at tro 
den« har fanden Sted i Mississippi i 
Kemper Co» idet en hel Familie er 

»bleven udryddet af en blodisrstig 
lBandiistarY fordi to Mænd var i 
YTreette om dere- VIII-. 

Bankston bestyldtestüe for at 

styde hans Høns, og fom Folge deraf 
hadedse de to Farmere hinanden. For 
leben Nat blev White vcettet ved en 

Stin ude i Gaarden, White gik til 
Døren og modtog straks et Skud i diet 
ene Ben. 

Han siyndte sig ind og barrikaderede 
Døre og Vinduet; imens fortsattes 
Skydningen udenfra ufortrpdent, idet 
Bantston, der niaturligvis var Lede- 
ren af Forehavendet, havde faaet en 

hel Stare med fig. Mts. White og 
Baby blev haardt faaret. 

Tilsidst tunde de ikke mere holde 
ub, og White sneg sig ud gennem et 

Bagvindue for at hente Hjcelp hos sin 
Brodek, der boede paa en Farm tcet 
ved. Da han tom derhen, var han saa 
udmattet af Blodtsab, at han segnet-e 
om sog Broderen maatte gaa ene til- 
hage. 

Han fandt MrT White paa Vejen 
med Babyen i fine Arme; hun under- 
rettede ham om, at de havde stuiket 
Jlb pasa Hufet vg var derefter slygtet. 

—.- 

Traktatcn sluttct. 

Washington, Jan. 24. —- Trakta- 
ten mellem Danmarl og de Forenede 
Stater angaaende Salget af de dunst- 
vestindifke Øer undertegmdes i Dag, 
Kl. 1024 af Sekretær Hay og den dan- 

sie Gesaan Konstantin Brun. Hand- 
lingen foregik i Statsministeriets 
Værelse. 

Den overgioes nu til Kongresfen 
Senere stal der holdes Folteafstem- 

ning paa Øerne. Hvis Beboerne da 
vil blive hos Danmiark, gaar Hande- 
len tilbagse. 

« De tusiudr Ding. 
1 2 G an g e g i f t. Dublin, Jud» 

Jan. 22. — Philip Veidelbutg af 
"Madison Counsty staat utvivlsomt 
Tom første Mand, hvad Giftermaal 
angaar, itet han for Tiden lever med 
sm 12te Huftru. Han hat 32 Born. 

jVeidelburg er født i Tystland, men 

inedstammer fra de Tystere, der bosat- 
te sig i New York i RoloniiTideir 

Døde, fyngende ,,Rock of 
A ge5'«. Dublin, Jud. Jan. 22. — 

James H. Hictman faldt pludselig bød 
om ved et Opvcettelfesmøde i Handl- 
ton Methodist-Kitke. Han havde just 
sunget Linien: ,,Lad mig stjule mig 
i dig — da han faldt død til Jorden. 

cago, Jan. 22. — May Connerty hav- 
de netop funget en Sang og drej- 
ede sig om Paa Pianostolen og be- 
gynbte at tale spøgenbe til sin For-lo- 
vede, da denne pludselig trat en Re- 
volver frem og ska hende gennem 
Brystet og Armen, hvorpaa han styri 
tede ud af Hulet ogs afsted til sit Hjem, 
for der strals at gøre Ende paa sit 
eget Liv. Aarsagen til Forbrydelsen 
var, at Mils Connerty vilbe bæve 
Fotlovelsen, fordi den unge Mand, 
hvis Navn er Wiiimsacher, i tre Maa: 
neder itle havde haft Arbejw 

l 

Skød sin Forlovede. Chi- 

Vroder mod Brot-en Chi- 
c-ago, Jan. 22. — William Fettigde 
hasvde anstrengt sig af yderste Evne 
for at faa sin Broder Robert sendt til 
Tugthufet; da dette ikle lyktedes ham, 
bestrittede han at tage Sagen i sin 
egen Haand, og da Broderen i Aftes 
passerede Lineoln Str. blev han ramt 
af tre Slud fta den rasende William. 

Asarsagten var Forretningslonkur- 
rence. 

Jndtil for 15 Maaneder siden havde 
Robert sarbejdet for William i dennes 
Jsforretning Senere begyndte han 
selv en lignende Forretning, og saa 
begyndte Fjendtlighederne. Der havde 
vcetet et ewigen Summe-Max hvor 
Williams Vaaben var en Jshatte, og 

Ovad vilde De fynes om Deres 
Ksbmand, hvis han folgte Dem 
Sand i Sieben for Salter. Hvad me- 
ner De om en Apoteker, som tilbyder 
Dem en Stedfortrcder for Madifon 
Medicine CM Rocky Monntain Tea. 

Farnbam if- Samt-sum 

Robert-s en Revolver, og William var 
Den saarede denne Gang. Han ind- 
stcevnede Broderen for Reiten, Incn 

Dommeren frifandt hom. 
En sensationel Seen-e paafulgte; 

Williams Huftru, der var til Siede, 
opførte sig saa paufaldendh ast hun 
blev truet med Arrest. Begge Brødre 
havde haft ladte Revolvere under 
Retsforhandlingerne. 

Senere hen paa Dagen kom Robert 
1 tilbage fra sin Svogets Hjem og havde 
I med sig dennes to-aarig-e Dotter May. 
William, der i uftyrligst Raseri havde 

fventet vaa gunstig Lejlighed for sit 
»Fsorehavende, ssød vaa Broderen, saa 
snart han sit Øje paa hsam. 

Denne sagte at dcekke sig med- Bak- 
net bag ved en forbipasserende Mand, 
men William fulgte ethvert af hans 
Stridt med Revolveren og fkød, naar 

som helft han kunde se Lejlighed til at 
komme. 

Roberts lod Barnet falde og be- 
gyndte at lobe, men blev tamt i Skal- 
deren og var nær falden; han gen- 
vandt dog sin Balance og løb igen, 
sprang over Hegnet og afstød det tre- 
die Stud, der gik gennem den da alle- 
rede vaklende Flygtnings Lunge. 

» 
Da han sa-a, at Bruder-en laa stille, 

stilede han sin Kurs mod North-We- 
stern Stationen, men blev indhentet og 
arrestietet. 

Broderen bragtes til et Hospital, 
»mei: kan ikke leve. 

; Schley Sagen. Washington, 
Jan. 23. — Admiral Schley er vendt 
tilbage til Washington fra fm Rejf3 i 

» 
den. Hans Sagfsmr hqx under 

» ns Francet udarbejdet Appelen til 
LPrcesident Roosevelt. Den vil af 
Præsidenten blive overgivet til Atorney 
General Knox til Gennemfyn og Be- 
tcenkning. 

Selve Appellen er paa 2000 Ord; 
men med Citater og den procesmces- 
sige Fremstilling bringes den op til 
s:5,000 Ord. Hertil kommer tre Bind 
med Uddrag af Vidneforklaringer og 
Datum-enter. 

S t ort H otel. Pittsburg, Pa» 
Jan. 23. Det meddeles, at Henry C. 
Fricl paatcenler at bygge et Hotel her 
i Byen til et Beløb af 85,000,000. 

U n de r s l ce b. Cincinnati, O» 
Jan. 23. —- Theodor Bramet, Selte- 
taer og Kasferet for J. Fc F. Schroth 
Packing Company, er forfvundet, ef- 
ter at have begaaet Underslæb til ct 
Beløb af hienved s400,000. 

Togulykle. Williamsport, Pa» 
Jan 23. — Fire Mcend drcebtes og 
mange saaredses ved et Sammenstød 

Hnellem to Fragtvogne ved Crofs 
Forts. Begge Lokomotiverne ødelag- 
des. 

. Falslmøntnere. Sau Fran- 
cisco, Cal» Jan. 23. — Ulyses G. 
Bair og hans unge Husiru, som i die 
sidste to Aar hat fort et ualmindelig 

Iflot Hins, sidder nu urrefierede for 
Falsimøntneri. Politiet fandt ved 

Underspgelfe i Hufet en fuldstændig 
Forsyning af Falstmøntnerredstaber. 
Band-e Bair og hans Kone har aslagt 
Tilft-aaelse. 

Bogstavtroldom. Nasch- 
ville, Tenn» Jan. R. —— Mrs. Bula 
Abbey, der er gift Incd Købmand i 
Sparta, Tenn» døde som Folge af at 
have udrevet et af sine Øjne. Hun 
forftod Bibelens Ord: »Dersom dit 

Øjie forarger dig«, nldcleg bogsiave- 
ligt. 

l 
l 

For Gensidighed. Topeksa, 
Kan» Jan. 23. — Den af Guvernør 
Stanley samtnenkaldte Gensidigsheds- 
Konvention viedtog i Gaar en Hemden- 
delsse til Kongressen om sack sørge for at 
der dannes gensidigt Forhold til Ku- 
ba. Over 100 Delegater var til Stede. 

J n d fa n ge de. Tacoma, Wash. 
Jan. 28. — 10 af de 11 Fang-P som 
i SIndagö rømte fta McNeills Js- 
lansd StatsfængfeL er blevm pas-gre- 
bet igen, besinder sig nu i to smaia, 

icnørke Fcengsler under Jorden, 5 i 
hvert, og faar ikke andet end Band og 
Brod. -Der sich de sidde i 15 Dage. 
Der er ingen Gänge eller Sengklceder 
i disfe Fangehuller. 

S i n d s f y g e. Madison, Wis» 
Jan. 23. —- De sindssyges Antsal i 
Wisconsin er i Følge State- Board of 
Controls Jndberetning i det sidste 
Aar forøget med- 149 midlsertidige og 
150 kronistse sindssyge. 

J Begyndelsen af dette Aar vsar der 
5,044 sindssyge Personer i Statens 
offentlige Anstalten Antallet af 
sindsfyge i de 28 Countyasyler i Be- 

Igyndelsen saf Aaret var 3,582 og i 
de to Statshospitaler 1,462. 

! 

) Goebel Sagen. Frankfurt, 
Ky» Jan. 23. — Und-er Sagen mod 
Jim Howard i Dag aflagde William 
Sanderlin af Owley Ed paa, at Be- 
verly White, en af Howardis Venner, 
udtalte i Begyndelfen af denne Maa- 
ned: »Jeg sik Howard til at rejse til 
Frankfurt for at drcebe Goebel, og 
han dræbte ham.« 

Nette Udsigter. Detroit,l 
Mich., Jan. 24. —- Dr. R. B. Hohi, 
forhensværende Medlem af Opdragel- 
seg-Raadet har indsamlet et statistisk 
Materiale angaaende Sindssyge her 
i Landen 

,,J Lobet af de sidfte 50 Aar er 

Antallet af gale Personer og Jdioter 
voksset med 800 pCt.,« erklaerer han. 
Dette vil betyde, sat, hvis Væksten 
stedse svedbliver, vil hele Befolkningen 
her i Landet i Løbet saf 260 Aar vcere 

gal eller idiotisk. 
Den nieste Trost man her kan dpda- 

ge, er, at vi i hvert Fald næppe vil 
leve i 260 Aar til. 

Vidnerne sloges sei-V. Bel- 
leville, Texas, Jan. 23. — Tre Mænd 
ligger døde og stre saarede, som Følge 
af en Kamp mellsem to fjendtlige Par- 
tier, tilkaldt som Vidner i en Mord-- 
sag. Sannnenstødet fandt Sted ved 
Jernbaneftationen i Belleville. 

Socialifterne. St· Louis, 
Mo., Jan. 24. — Socialiftiernes Na- 
tionalkomite holdt Orgsanisationsmø- 
de i Dag til Forberedelse af den kom- 
mende Prcesidentsvalg i 1904. 

E n b i d fk B a b y. Philadelphia, 
Pa» Jan. 24. — Augustus JaegetJ 
en ny Forøgelse til Familien Albert 
Jaeger, kan glæde sig ved et msedfødt 
Tandscet. Han hat dog tun 4 fuldtH 
udvoksede, de andre dar kun halvt ude.’ 

Dryden valgt. Trenton, N. 

Y» Jan. 24. — John F. Dryden sra 
Newark, Præsident for Livsforsik-J 
ringsselstabet »Prudentia«, er bleven; 
valgt til Riepublitanernes Kandidatk 
for Embedet som U. S. Senator ik 
Siedet for afdødc Scnator Sewell. ! 

Dræbt ved Sammenftødl 
Omaha, Nebr» Jan. 24. — En Jeru- 
baneformand W. L. Stewart her blev 
i Daq drwbt paa Siedet under Ran- 
gering mellem to Fragttog. Stem- 
art ftod oppe paa det ene Tags Ende- 
vogn, faldt ved Sammenstødet ned og 
dræbtes. 

Boersympati. New York,: 
Jan. 24. —- Webster A. Davis er an- 

kommen hertil med en hel ny Plan 
for Fr-ctnholdelse af en Pro-Boer-- 
adtesse gennem bele Landet. Han 
overqav Genetalkonsul Pierce for 
Transvaal Udkasiet til en Petition 
til Kongresfen om at intervenere il 

Beerkrigem 
Planen gaar ud paa, iat der skal 

holdes Massemøder over hele Landet 
og fanledes staff-es Understriftet. Det 
førfte Møde holdes i Boston, Febr. 4. 

Hotel McKinley. Canton, 
O» Jan. 24. — Mrs. McKinley hat 
nedlagt Protest mod, at et nyt Hotel 
her stal bære Nsavnet McKinley-Ho- 
tel. 

It sur-re en Fort-leise i m Das 
M L tivs Bromo uiniae Allen Alles o- 
nkete tät-Seitdem set-geg, lwis We Mist-et fiskar 
seit. Us- oves Nov-M er m bre- Mr. sc. 

Udlsmdksst 
Attcntat paa sisong Georg. 

London, Jan. 24. — Meddselelser 
fra Wien gaar ud paa, at der i Dag 
er forøvet et nyt Attentat paa Kong 
Georg af Grcekentand· 

Tkoufrasigctse. 
— 

Wien, Jan. 23. —- Ærkeherituginde 
Elisabeth af «Østerrig-Ungarn blsev i 
Dag gift med Fyrft Otto af Windisch- 
grätz. Da han itke er af kongeligt 
Blod msaatte hun frasirive fig( alle 
Krav pas Tronen. Hun er nemlig 
Sønnedatter icsf Franz Joseph, enestse 
Bsarn af den ulykkelige Prins Ru- 
dolph. Hun sit af sin Bedstefadet i 
Brudegave Værdipapirer, som stasser 
hendse 81,600,000 i aarlig Jndtægt, 
en Apanage af 8250,000 om Aaret, 
Diamanter, værd 81,000,000 og flerse 
Slotte. 

Ulykkc i et franfk Krigoskib. 

Paris, Jan. 22. — Et Tielegram 
fra Antibes siger, at under Torpedo- 
øvelserne i det frsanske Krigsskib Jau- 
regiriberry eksplodersede en Torpedo, 
og adstillige Matroser faaredes, flere 
af dem livsfakligi. 

Dödsdommen over Schccpcrs. 
—-- 

London, Jan. 23. —- Krigsmini- 
ster Broderick mseddeltse i Underhufet 
i Dag« til Svar paa Jnterpellation fra 
John Redmond, at Poet-Kommun- 
vantsen Scheepers, som blev studt for- 
rigse Søndag i Følge eng-Ast Krigs- 
retsdom, var dømt for med toldt Blod 
at have myrdet syv Jndfødte og pisket 
hvide Mcend. 

« 

Washington, D. C., Jan. 23. —- 

Det i Gaar iaf Teller i Senatri frem- 
lagte Forslag til Fcellesbieslutning om 
vor Regserings Jntervention i An- 
ledning af, at Bocr-Komm-andanten 
Scheepch var dømt til Døden, blev 
i Dag henlagt, da Efterretning var 
indløbet om, at Dødsdommen allerede 
var udført. 

Bothn undfluppcn. 

London, Jan. 28. — Krig-sdepar- 
tementet hat modtaget følgende Tele- 
gram frsa General Kiichener: 

»Methuen indhientede en Kommando 
i Nekrheden af Borchpoost, og efter en 

Kamp under Fjsendens Tilbagelog i 
en Strækning ·af otste Mil, tog han 
hele Lejren til Fange, heri indbiefattet 
24 Fanger, 19 Rifler, 53 Heste, 65 
Vogne, 26 Kærrer, 650 Troekolser og 
1,280 Kreaturer. 

Bruce Hamilion gjorde den 18de 
Januar en Nattemarfch til Witbank. 
Han fandt, at General Louis Botha 
var undfluppem han fsungiede 27 Bock. 

Kapi. Colenbrander gjorde et Nat- 
ieangreb wa Steenlamps Kommun- 
do, men f sdt, at den var blevet adva- 
ret og var undsluppieL En Boer faldl 
og syv fangedes. 

Forlio. 

BrysseL Jan. 24. —- Det meddseles 
her, at en ukendt Damper, der anta- 
ges for engelsl, er strandet ved Schel- 
den, i Ncerheden af Vlissinger i Hol- 
land. Dei skete under Tsaagsen i Dag 
og Skibet sank. Man frygter for, at 
msange Mennesker er omkomne. 

Krigsrygtcr. 
Berlin, Jan. 24. — Diplvmsattste 

Krebse hat faaet Bekræflselse paa 
Rygtet om, at der er Krig fortstaas 
ende ved Afganistans Gtænsr. Rem- 
tet komm-er fra Jndien fom Svat paa 
de Rustninger, man der foreiaget i 
Anledning af Ruslands Tilncermelse 
til Afganlstan. 

Engslænderne sigej at være rede til 
Krisen» 


