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thnerika 
Fra Hovedstaden 

Washington, D. C., Febr. 4. — 

Prwsidenten hat udnævnt S. D. Cole 
til Postntester i Wymote, Nebr. 

si- - «- 

Senator Tarni-act fra Tennessee 
holdt sin- Jomftutale i Gaar — og i 
den oppenetede han stætlt mod de For- 
enede Statets Stilling til Filippino- 
erne. »J set ved at opbyggse et Miser- 
dstntne paa disse Øet,« erllærede 
Manden. J myrder de invfsdte, sont 
lun læmpek for deres absolute Frihed. 

Mandens Talegavet fyntes ille 
paafaldende genetende, og Argumen- 
terne haar- gamle og flidtr. Nogen 
egentlig Jontfru lan der ille vcere 

Tale om. 

O I It 

Washington, Febr. 2. ——« Spørgs- 
maalei otn, hvsad man stal gøre over- 

for Sydstaterne, der fratagek Negtene 
der-IS Stemmetet blev behandlet aH 
Hufets Republilaneke i Caurus Man- » 

dag Akten. Hvis det var gaaet, sont! Husets Lebete, Payne, Dalzell, Can 
non og Babcocl snsleve vilte Spqtgssl maal-. t ille væte bleven optaget nu 

Det et Ckumpacler fta Indiana, 
·Oln1s::ad fta Pennsylvania Moodyj 
fta Massachusetts, Dicl fra Ohio og 
de iaa Republilanere, sont Sydst·ater- 
ne hat, der hat tvunget Spøkgsmaai 
leis Behandling frem. 

Det er del gamle Spprgsmaal om 

Reduktion af Sndsiaternes New-sen- 
tation, man vil have op igen. Rump- 
acter vil have Alabama reduceret fka 
9 Repræsentantet til 6. Florida fka 3 
til L, Louisiana fra 8 til 5, Missis- 
sippi ft-a " til 5 Rot» Cawii..a f.a 
10 til 7, Syd Carolina fta 7 til 5 
en samlet Reduktion af 14 Repræsen- 
tantsen 

Lftcn et stotmhærget. 

New York, Feb. 2. — Jetnbaner er 

ufremtommelige, og Teiegraf- og Dele- 
f-onlinier hængzk neb, las-renne fra 
Stængerne, iom Folge af en ftygtelig 
Storm, der hat barg-ei lang-Z Atlan-« 
ticssiysteim ! 

Stormsen blev undertiden til en 

fuldftændig Orkan. Paa et Tids- 
puntt havde den en Hastighed af 75 
Mit pr. Time; bog er der — faa vidt 
vides — ingen alvorlige Spulyttet 
indtrufne entmu· 

Selve New York hat detimod maat- 
iet dsje en Del. Skorstene, Stilie, 
Tagspaan o. s. v. fartede løse og ledi- 
ge om i Byenx paa sine Steder blev 

siore Buiiks-Glasrudet trykket ind asf 
Blcesten og gis i tusmde Stumper· 

En Dame blev kamt i Hovedei af et 

omflyvende Siili og sit Hovedstallen 
lauft 

Stibenk sagte Hann, saa snatt de 
mætkede Staunens Komme. En notsk 
Damper »Daggty" ladet med Dyna- 
mii, ligger i Hab-leih og foraaksager 
bange Anelset has dens Naboer, særlig 
hvis den stulde flehe sine Anire og bli- 
ve dreven i Land. 

Jiknbanerne vil iide dei ftsrste Tab, 
fertig Linierne i det vesilige Naiv 
York, hvot Samfærdfelen forhindtes 
af iiote Snedriver. 

I I- is- 

New York, Febr. 4. — Der er ble- 
ven ans-tm umaadelig Stabe paa 
Ejendom og desværre ogsaa paa Men- 
nesieliv ved den ftygtelige Storm, som 
i de sidste 48 Timer hat tafet langs 
Kysten her. Strandkanten er fuld af 
Vragstumper og flete Lig er vafkede 
op, men endnu er det umuligt at faa 
noget Overblit oiver Ulyktens Omfang. 
Damperne »L. Scheep« og »Entwur« 
sttandede paa Kysteth med en Mils 
Mellemrum, men hole detes Mand- 
stab red zsgvep Repningöbaads- 
mandstaböf Toiste Arisiiktfgekser. 

Forudon maatte be imidlertid lide 
utroligt af Kulde af Js. 

Redningömandstsabetftal adsiillige 
Gange i Ssen for at naa detud, men 

legeme var saa hsie og Brandinwen 
« faa rasend-, at det var umuligt for 
U» dem at stride sig igennem. 
( j« Jmens saa man« Mandstabeck paa 

«Scheep« lobe fsotvirret tundt paa! 
Dass-et, kun 1200 Fod fria Kysten. De 
maatte fauler-es fsge at hold-e Vatme 
iKroppen. 

Først ud paa Ratten vpde Staunen- 
hen og Seen lagde sig i Dsnninget, og 
tidlig i Motges lykkedes det at rieddse 
t: stibbtudnr. 

J II I- 

Halifar, N. S» Fixbr. 4. — Stor- 
men synes at have naaet Klimax her. 
J Folge de allerede modtagnse Welt-in- 
ger er der strandet i hvert Feld over 
et Dusin Slibe paa New Foundlands 
Kyst. As bis-se vil »Nura« blive 
Vrag. 

Ved Lunenburg liggser 14 mer eller 
mindre forflaaede og rsamponetede 
Skibse. 

Ved Ritcheys Core blev 6 Ziffer- 
fmakker revne bort mied ern. 

II I s 

Boston, Febr. 4· —- Man frygter her 
for, at i hvert Fald 2 Barke, der var 

bemand«eke med 5 Mand hver, er goa- 
iede under mid Mond og Mus. 

Ved Newport forliste 3 andre Barke. 
Philadelphia, Febr. 4. —- Pumpe- 

ten ,,Cloverdale« og Skonnert »Edith 
Allen« er sttanbedr. De staat fast i 
Sandrevlen. 

Wa erb arg btændetx 
To M llto ick nanr on i Lucr. 

Watetburg, Conn» Febr. 2. —- Kl. 
6.30 i Dag udthd Jlb i Waterburg, 
13. ,,Squares« er sdelagt af Jlden 
og ved Midnat hat Jlden spkedt sig 
med en Hurtighed, der ladet befrygte, 
at Halt-beten af Byen vil gaa med i 
Lebet. 

Garerne er fulde til Trængsel af 
husvilde Mennefter, Hnsholdnings- 
genstande af enhvek Bestimle for- 
tumlede Hefte ca foktvivlede Kaste, der 
toter hib og div, friem og tilbage for at 
finde en Bei ud as Jlden. 

Kalb for Hjaelp er sendt til Ruba- 
byekne og meb hvekt Tog kommer 
Brandmænd og Mastineri til Pladi 
sen, men endnu er det ittie lyttedes de- 
kes fotenede Bestrebelsek at fasa Jlden 
standfet ellek begrænset. 

En hel Rette af store Hemmnion 
bygninget et allerede fortaeret afFlanp 
meine, i en utrolig kort Tid er de am- 

fpændt af Flammer og falder stimmen, 
som var de af Papit. 

Et Øjeblit saa de: ud, sum var man 
bleven Herre over Jlden, og en voll-- 
som Regu- og Snestorm syntes at Vom- 
nie de tcempende Brandcnænd til 
Hjælp, men i nieste Øjeblit brsd Jlden 
ud med foknyet Kraft, der syntes at 
tkodse ethvert Fotspg paa Modstand. 
Paa Grund af den frygteligse Beeng- 

sel paa Gaben, vier truede med at af- 
stedtomme en hel Panit, blev Byens 
Militær taldt ud for at optetholde Or- 
den og bestytte Ejendele, medens Eier- 
ne, ladende alt i Stitten, tun var in- 
teresserere i at redde dem selv ud af 
Jlden. 

Overalt var Brandmaendene til Ste- 
de —- ivkige og travle, men de fyntes 
at arbejde uden Plan eller Ledelse. 

» Ved Mit-nat havdse man, saa vidt 
Jdei tan dsmmeg, faaet Jlden begren- 
set, til det allerede bmndende Kvarter 

Jsog haaber at være i Stand til at red- 
dse Beboelfestvarteret. 

Watetbuth sont ogsaa taldes «the 
sBrass City«, er tendt for sine Metal- 
’arbejder, særlig for sine Ute, de vel- 

; tendte Waterburg-Urie. 
-—-——---—-·0--—- —- 

Schley-Sagcn. 

i Washington, Iebt. 2. — Juden 
renne Uges Udløb vil Prcesideni 
Roofevelt fremlægge sit Svar til Ad- 
miral Schleys Appel· Han er endnu 
itte tommet til Enden med alle 
SpørgsmaaL men det san siges mied 

Hjemmel fra sprfte Haand, at han hat 
taget sin Beflutning i Virteligheden. 

Præsidenten betragter Fremstillin- 
gen af Spørgsmiaalset om Kommun- 
doen i Santiago-Sl-aget som den star- 
teste Del af Judge-Advolaiens Til- 
fvar til April-km og han unser hele Til- 
fvavet fom sei særdcles dygstigi udcui 
bejdet Dolument. Siststedelen af det 
blev udarbejdet of Hanna i Fort-ent- 
ning am, at det stulde blive irr-däm- 

L 

met i Dokumenterne for UnderføgelL 
sesretten. Men han og Lsemly blev 
den Gang enige om, at det var unsd- 
vendtgt at behandle Spørgsmaalet om 

Kommandoen, da Retten afgasv Ken- 
delse tnsod at tage Vidnsesbyrd, angeta- 
ende det Punkt. 

Lemly og Hanna er detfor meget 
tilfredfse oder, at Schley ved fm Appel 
hat gi-vet dem Anledning til at of- 
fentliggøre det. Det tan siges mied 
Sillethed, at Prcesidenten et af sam- 
mse Miening, sont det overvældende 

Flertal Søvssicerer, der tog Del i 

Slaget ved Santisago, at Scher hav- 
de ingen Kommando udenfor hans 

»eget Stil-, »Bkoollyn«. 

J Hvedc i Nordvestcn. 

I Minneapolis, Minn» Feb. 1. —- 

Peavey Clevator Co. i Minneapolis 
anslaar, at mellsem 30 til 35 Procent 
af den Hvede, som blstsv avlet i Nord- 
reften i 19()1, endnu er i Farmernses 
Dingen Overslaget er grundet paa 
Rapporten fra Kompagniets Agenter 
og Embedsmænd omkring psaa Lande«t. 

Hjig te tre Stater, Minnsefota, 
Nord Dakota og Syd Dakota avlede 
190 Millioner Bufchels, faa er der 
cndnu 61,700,000 Bushels paa Far- 
mene. Hvis Rogeks Oberst-ag, at de 
tr: Statser vilde avle 210 Millionet 
Bufbelg er rigtigt, er det 69,300,000 
Bushels paa Farmernes Hænder end- 
nu. 

En god Del af denne Hvede vil na- 

turligvig itke blive bragt til M«arked, 
da der stal Saafrø til for nsæfte Aar- 
Men alligevel tan Elevatorfiolk gøre 
Regnina paa god Forretning i Winte- 
rens Lob. 

— ———-—«o-— -— — 

To Sygepkejerfkers Helle-now 

Netv York, Feb. 2.—— Folk paa Sta- 
ten Jsland talet i hsje Toner om to 

Sygeplejerftet, fom med Fate for der-es 

eget Liv reddede en Patient fra Dsden. 
Margatet Ferris, Patienten, var 

bleven operetet for Blindtarmsbetæn- 
helfe paa Smith Hospitalct paa S. J· 
Stratg eftet Operationen opdagedes 
det, at hun havde Koppen New Yorls 
Sundhedktommission blev underrettet; 
isten det viste fig, at Patienten, der end- 
nu var fvag efter Operationen, umn- 

lig lunde taale at blisve flyttet. 
Jcnidlertib var det altfor risikerligt 

at bseholde henbe paa Hospitalet, og for 
at undgaa Foke poa begge Sidet blev 
et Telt reist uden for Hospitalet, der 

ligger paa ein Høj, og Koppepatienten 
samtnen med to Sygeplejerster blev 

flyttet over i Teltet, og de blev sat i 
Karantcene med det sammt-, maatte ab- 

solut ingen Forbindelse have med Ho- 
spitalei. 

Om Ratten blæste det op til en 

Stiorm; det ftwbelige Telt ravsebie frsem 
og tilbage, og Binden strøg nedi Stor- 
ftenspiben og blceste Jlken ud. Et 

heftigt Vindsiød blæfte Piben helt neb, 
og det var umuligt at faa Jlden til at 
brænde 

Hulden tiltog, og til Trods for, at 
de to Kvinder hyllede den fygse ind i 
alt, hvad der ivar af Tof, begyndte hun 
bog at fryse, hvilket selofolgelig mente 
den visse Død for hende. 

Eftet en lort Raadslagning bestemte 
de to sia til at gsre det eneste, der 
syntes at var-e mulig for at redde dereg 

Patients Liv. De lagde sig i Sengen 
hos hende, en ved hver Side og holdt 
hende fanledes Darm gennem Ratten. 

Da Morgenen gryede, laa hun ros- 

ligt sovende. Hendses Liv var reddet 
for denne Gang; næste Dag blev hun 
flyttet og hun er siden gaaet frenmd. 

De to Sygeplejersier, der med Fare 
for dieres eget Lisv spgte at redbe ben- 
des blev disinsicerede og begav fig tit 
deres fcedvanligse Gewinst- 

Flugt og Diid. 

Pittsburg, Feb. l. — Sidstr Tor- 
dag Morgen flng tso dødsdømtse 
Weh Btvdrene Edward og John 
Liddle fta Fængslet i Pittsburg ved 

hjælp af Amstfotvaxerens Hustm 
Mrs. Peter Stoffeh som flygtede mev 
dem. De blev strals forfulgi af Poli- 
tiet og blev tagen til Fange i Ame-, 

den ene dsendh de to andre haardt san-I 
; UVQ 
? Da Forfslgerne fil Øje paa de und-- 

!vegne, der havde ftjaialsen en Heft og 
Slæde, befalede de dem at overgtve sig. 
Scaret var en Salve fra Edwatd 
Bibl-les Bøsssr. Politiset aabnede nu 

ogsata Jld, deres Vaiaben var Winche- 
sker Revolvere, vg. fniart tumlede begge 
Brødrcne nd saf Slædem men svedblev, 
til Trods for at de svat haurdt saarede, 
at ftyde efter deres Forfølgete. 

Miss. Stossel, der var kahle-den i 
Slædem indsaa hvad Enden Vilde bli- 
ve. hun satte en Revolver msods sit 
Btyft og ttylkede til. Hesten blev sty 
og satte i Fakt, og den faarede Kvitp 
d: blev last-et hovedkulds ned i en Sue- 
drive. 

Alle tte blev nu ført tilbage til 
Pittsburg, den ene af Brøbrene blev 
døkelig s-aaret, og den anden mcget al- 
vorlig. Kvinden derimod meneå at 
tunne lebe. 

John Biddle erklærede fenere, at de 
alle tre havde osverlagt at drckbe sig selt- 
i ydtrste Tilfælde. «Vi «vidste, a« blev 
di fangne vilde vi svinge, faa heller selv 
cis-se Ende paa det,« sagdc han. »Hab- 
de det illse været for Mrs. Siossels 
Skvld, lunde vi fagtens være kommen 
bott, men hun gjorde alt, hvad hun 
Innre for os, forraadte sm Mund og 
forlnd sin Familie for at hjælpe os, 
fasx rat vi allige-vel ikke nedrige nok til 
at lat-: hcnde i Stilken, selv om vi er 

sliemme.« 
De senete Meddelelsser lyder paa, at 

bque Brødrene er døde, og at Mrs. 
Stoff-Jl, efter at Kuglen blev trukten 
nd, fik Tyfus, der got heudes Tilftand 
n«-.-get betænkelig. 

De infiude Ting. 
En ny Ganger Rotf. Great 

Falls-, Mont» Jan. 31. —- En chmpe 
cr kommet hertil fra Northweft Texti- 
tory. Han var 21 Aar den 21de Ja- 
nuar, er 7 Fod iog 10z Tommer høj, 
rejer 867 thut-, er 68 Tommer om 

Hofterne, 49 Tommset om Livet og 54 
Tommer over Brystet. Hans Fsddet 
er 17 Tommer lange, og han bruger 
Nr. 22 Støvler. Hænderne er 11 
Tommer lange. 

Han hat vceret Cowboy og beklager, 
at han itke msere tan drive den Hausw- 
tering, da ingsen Heste er høje not for 
bam til at ride paa. 

Hans Navn er Edmond Beaupre; 
bang Fsader er Frianskmand og af mid- 
del Størrelfe, og hang· Moder er sen 

Assinabonie Squaw. 

S to r 11 l y ! te. Ssan Antonio, 
Tex» Febr. 2. — Der berettes i Gsaiar 
Aftes om en frygtelig Eksplosion i 
Grube No. 6 i Hand-o, Mexico, 85 Mit 
søndsenfor Eagle Hass, Tex. Over 
100 Personer sial være omtotnn«e. J 
den ssamme Grube omkom 40 Arbei- 
dere for to Aar siben. 

48 dsde. Houfton, Tex» Febr. 
4. —- Det er bleven gravset 48 Lig frem 
af Hondominen, og 16 andre er nsceften 
li-vl-se. 

Man savner endnu 18. Her er an- 

kommen mange Lag-er dg« Sygeplejer- 
ster. 

Men de optisvende Steuer her ved 
Weinens Jndgiang er ncesten uudholde- 
lige. Born og Huftruet stsaar grce- 
dende og venter paa, at den frygtelige 
Anelfe stsal bekræftes: at de er fad«er- 
ikllser forsprgerløse 

Stsrstedelen af Atbsejdernse var 

Mexikaneke, en Del Kinesere og nog- 
le enkelte Ameritanere. 

B ra n d i Men to ne. Warfany 
Ind» Feb. Z. --— Omtrent Halvdelen 
af Fotvestningsstrøqet i Byen Men- 
tone blev ødelagt af Jldebrand Son- 
dag Akten. Ejendom til et Beløb af 
850,000 stng med. 

«.-. .- «.« .-- 

Leier. 
Send 81 til Omaha Daily News og 

modtag den livligiste Dagsiavis i Nebr» 
hoer Dag, undtagen Spuk-M for et 
Aar. Dags- vg Sendagsavisen vil 
blives tilsendt for 82 for et Aar. 

Mærlxlig Ulykke. Laurels 
Del» Iebt. 4. —- Vernon Miller, en 

10aarig Søn af horace Miller fka’ 
Nsauticalv blev i Dxag tvalt ved Mid- 
dagsbordeL Han sit et Hønseben galt 
i Halsen og døde paa Stedet. 

s Mytdede for 87. —- Chicago, 
»Feb. 2. —- Ccesar O. Haty, Einen as 
en as Chicagos stsrste »Levery« Sta- 

’ti«on«er blev studt og drckbt as Edward 
FCoughlim en Kust i hans Tjeneste, 
Ei sit Kontor i Guar. 
s Sag-en drejede sig om 87, en Baga- 
t-l for den rige Ham, men en hel Del 

s for den sattige Kast. 
s Det var Belieben sotn Coughlin stul- 
"de have modtsaget frsa Lejetne as Kore- 

støjeh wen som de havde snydt sig fra 

! It betalc. 
Hary paastod, at Coughlin skulde 

godtgøre hiam Belebei. ,,Jieg hat ikke 
Rand til at lade mine Koretøjer Være 
uke hele Ratten og intet fsata for det,« 
paastod han« og erklæred-e, at han vilde 
fradrage Beløbet i Coughlins Lon. 
Denn-: blev hidsig og truede Hary paa 
Li·vet. Sterndetiset ssortsasttes og 
Coughlin gentog sin TrudseL Hary 
telesoncrede efter Palitiet, og Coughlin 
forlod Kontore-t, fnysende as Brede —- 

gil nsed i Byen, købte en Revolvek og 
kom tilbage ind i Kontotet, hvot hsan 
igen forlsangte sin Lon. Hary kom- 
manderede ham ud, og med en Stok 
gii han truende hen imod Coughlin. 
J nieste Øjeblil lød et Skud og Hary 
segnscde Dm kamt as Kuglen, der var 

gasct igcnnein Panden, ind i Hj-ernen, 
og satte sig fast i Hovedslallens hager- 
ste Del. Han faldt uden at give en 

Lyd sra sig. 
Tililende sendte Bud ester Politi og 

Doktor, medens andre satte est-er Mor- 
deren. Hary døde 15 Minutstet efter 
at han Var bleden studi. 

J Løket af de nceste sets Timer var 

Conghlin arresterset, havdse afgivet sin 
Tilstasrtelse og var bleven cvergivset til 
»th-e grand Jury« anklaget for Mord. 

Coughlin viste sig temmelig ligegyl- 
dig, estersom Sagerne stod. Han brød 
sig ikke otn nogen Sagfører. 

»Det bedste, jeg saat« er det værste 
alligevel,« sagde han, »lad dem gøre 
med mig, som de lystier.« 

Damperen »St. Louis« af 
,,Ainerican Link« sejler fra New York 
den 5te Felix-an og Passagiesrser til 
Danrnart nntommer den 14. Februar. 

Dampslibet »Philadelphia« afgil fra 
Scuthampton den 1. Febr. og ankom- 
mer til New York den 8. Febr. Pas- 
sageter for Besten pasferer Chicago tso 
Dage senete. 

Dampstibet »Belgenland asgiaar fra 
Philadselphia den 8. Febr» og Passa- 
gerer til Danmari ankommer den 20. 
F:sbr. Dampstibet ,,Woesland« afgil 
sra Liverpool den 29. Jan. og vil 
ankomme til Philadelphia den 8. Febr. 

Ei Selvinord. Ann Arbor, 
Mich., Febr. 4. —- Den besynderligfte 
ozq sprgeligste Trag-edi-c, som nogen 
Sinne er hændt Michigan Universitet 
der, meldtes i Gsaar, da det rygtsedies, 
at en ung kvindelig Student haivde ta- 
get sig fer af Dage. 

Hun hed Agncs Jnglis, og var Dat- 
tser af en frernragendse Lcegse i Detroit. 
Hun studeterst sslo til Lcege og stulde 
have vatet Fadscreng AgsistenL J 
Klassen var hnn flink. Man aner in- 
t-:t Motiv til Handlingsen, msen hun 
band-: i nogsen Tid lin af dyb Melan- 
toli, muligsvig fremksaldt ved for an- 

streng-5«nde Studium. Saa var hun i 
Eaar gaaet ned i Byen, ind i en Bu- 
til og satte der en Revolvser for Tin- 
hingen. 

Smult Træl pasa Kcrrlig- 
heb. Femten unge Piger i Chicaao 
hat under en smertsefuld Operation of- 

I ret et Stykke saf detes Hub fsor sat frelse 
sen Venindie, Miss Helen Pech fom ved 
en Gasolin Eksplosion blev frygte- 
lig forbrcendt i Ansigtset, Sluldre og 
Armse. Tiet tog over en Time at lag- 
ge Hudftriml·ern-e, som blev staarne af 
Pigerne, paa Patientens Ansigt. LE- 
gernse hat nu det bedste Haab um« at 

M taten en Fort-lett- i m Das 
stuq Lntcttvs Bknmo Oasnine Billet-. IllleUpos 
iekere tllba eleverer Deus-ne holt dem Mit-del flam- 
FeiL II· kova Nun-trat et m hver IM- Ac. 

Sidste Nyt 
England forkaster Holland-a 

Tilbud. 

London, Feb. 4. —- Den brittiste 
E Regering har nu afgivet Svar til den 

Holland-sie Premierminister Dr. Miy- 
Iper. Dei-te Smr er en fuldstændig 
jForkastelfe af Hollands Medvirkning 

ved sen eventuel Fredsslutning Hvis 
Boernie paa Kamppladssen ønslse Fried, 
lan Fredsunderhandlingerne kun fe- 
res i selve Sydafrilsa. Den brittiste 
Regering faftholder derfor sit gsamlie 
Stand-punkt, at den ilkie Inst-er nogen 
fremmed Magts Mellemkomst. 

J Sivsaret gørses der Rede for, at, da 
He. Steijn og He. Schalckburgser et 

fungerende Chseficr for de wende Rege- 
ringser i Sydafrila, maa der forhand- 
les direkte med dem, og efter Hollands 
Forslag, sat fende de evropceisise Beer- 
delsegater derned for at de direkte kunde 
forhandle msed Førernse i Matten, vil-de 
vier-e upraktisk alene af den Grund, at 
Reisen frem og tilbage vilde tage 3 
Maaneder, og i den Tid maattse jo Kri- 
gen saa fortscettes uafbrudt, indtil be- 
fuldmægtigede fra begge Sidser lundc 
enes om Fredsbetingselferne 

Dei helc er saaledes et plat Af- 
slag, og Grunden er uden Tvivl dien, 
at England vil ille anierkiende Bost- 
dsclsegasterne Dr. Leyds, Wessels og 
Krüger selv som officielle Delegater. 

Thi dermed er Englands Ret til 
at laldse Krigens Lande for sinse »Pro- 
vinser« bestridt af det selb. 

Mcerkelig er den Uforfkainmethed, 
der begin-as imod Holland. Thi selb- 
følgelig hat Dr. Kuyper kun tænlt, at 
England flulde tillade Beerdselzgater- 
ne at faa telegrasisi Forbindelfe med 
Bcerførerne i Felten; men Englands 
Chamberlaim in cases Udenrigsmini- 
ftser Lansdownse ladet som om der var 

forliangt det urimelige: at fsende Dele- 
gatsekne den lange Vsej freni og tilbage 
inden der kunde erkloeves Vaabenftil- 
stand. 

----...—. «.-.»- -...—.... 

10 Brandmænd drrebtc. 
St. Louis, Feb. 4. —- Ved en stor 

Jldløs i Chestinit Gade her blev 10 
Brandmcend drcebtse og adsiilligse flere 
stærlt lvcestede. 

Det viar en gsammel Bygning, som 
nedbrændte. De gamle Mut-: faldt 
pludselig fammen, just fom man menie 
at vaere Herde over Jlden. 

Mifs Pseck vil blive fuldstcendig hel- 
bricht-L 

Flyitede Hjertet. Mantis-, 
Jnd. —- Lcegerne foretog en mcerkelig 
Operation i Gaar paa en 11-aatig 
Dtcng, idei de flyttede Hjeriet fra højrse 
til venstre Side. Dtengen havde kla- 
gei over Smerter i Brystet, og en Un- 
dersøgelse viste, at Hiertet var trængt 
heli over i højre Sibe af Brystet af en 

Kræftknude i vienstke Side. De anb- 
niedse Brystei, bortftar Vækften vg flyt- 
tede Hjertet tilbage i sin rette Stilling. 
Dis-engen befindet sig vel og vil komme 
fig. 

M n n g e ,,M ø l le r e«. Millers- 
bitt-g, Q, Feb. 1. —— J en ny Postlinie, 
der fornylig er aabn·et, er der 400 
Person-er, som Poftbudet sial nsasa til. 
Ud af de 400 bærer 117 NavnetMillet. 
Jkke not dermed, mien mange af disfe 
Millerg basrer samme Form-Um fsaa en 

Ting er fiktert, Postbudet Vil itke koni- 
me iil at up- fig. 

Kur for Tcriug — Warner’e White 
Wine of Tas- Syrup. M bede Posten-id- 
dcl paa Jokdcn. helbreder en Forkølelse von 
ecn Dag. hvis det hing-s i Tibe. 25c og 50e 

Smgcr Sy-Mastine. 
6.000 oq 65.00 Afdmg for fuld Besaling 
Gamle Maskinerisiandiat. 8300 i Aidkag 
pr. Maoned og inqen Reuter fonanaeek 
Gamle Mastinet 85.00 og or. viye Maskiuet 
at andre Fabrikant 81200 oq op. 

s· BLINDE-Aar 


