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Wand THE-M« J« Nr. 12. 

Amerika 
Fra Washington. 

Febr. J. —— Folk i Washington er( 
ved at tabe Taalmodigheden over de 
uenkelige Forhandlinger, for Miss» 
Stone tan blive sat i Ftihed, og der 
ymteg om, at det tyrkiste Lefleri i 
denne Sag tilfidst vil bring-e dem i 
Vanstrlighedek med de For. Statiers 
Regering. 

Til Trods for alle Meddelelser er 

MS Stone og hendes Ledsager Mme. 
Tsilta Indnu ikke paa fri Fod, og det 
et en offentlig Hemmelighed, at Sagen 
tret-ries- i Langdtag ved unødvendig 
Jndblanding af tyrtiske Soldaten 
Sagen forhcmcles i Statgdepartemen- 
jet, oq tsct er tydelig not, at man er 

i Færd med at tabe Taalmodigheden. 
—00s-- 

Præfidcntcu mod Schleu. 
Washington, Febr. Fi. «—- Det set 

ud, som om Admiral-eng Haab om en 

gnnstiqere Dom hosz Landejg Præi 
sident stal ftusse5. Roosevelts Svat 
til Schlensz Avpel vil blive offentlig 
gjott nasste Løroaq, men Rngtcrne 
melden at Præfioenten i det hele vil 

holde siq til og bifalbe Naadets Ken- 
dclse i Zagen. 

Stokt Bryuup. 
Wdibinatom Iebt. 5. —- Mifg He- 

len Han, Datt set af Udenrigsminister 
Hah, holst den 6, Febr. Bxyllup med 

Punkte Whitnm 
Gaume, der-sikømm-er ind fra alle 

Sitzen endog fra udenlandfie Diplo- 
mater, iom hat haft politist Jst-thin- 
delfe mcd Udenrigsministeten, sigeg at 
være fnrfteligr. 

—- -»- Mk- 

»Nogct« skal gokcs for Kava. 

Der tatst nu til, at Diskussionen 
om Ruh-V indeholdende Tom og an- 

dre Spørpgmaah stal lebe til et Re- 

sultat, itzt Ptæfident Roofevelt med 

sin vanlige Energi hat bund-et Fed- 
fæfte, og noget ftal gøtes for Luba 
Det kommst ikte san megiet an paa 
Maaden, sigek Præsidenten, blot dette 

»noget« komm-er spart, da Kubanerne 
lieh-Ver Himlp mied bei sman 

Endvidere hat Guvernør Wood 
sendi it Cirkulæte til Sen-am med 

Opfordring til, at de tager fat paa 
det tubanste Spørgsmaal og træsser 
Afgskelser, da Tilstanden, fom den er, 

fordrer fnatlig Foranvring. 
Kongresmand Newlands hat ind- 

givet Fotflag om, at Kuba bliver op- 
taget i Unionen som Stat. 

--.. --·.s--- 

Ekøplosion bringet deltrggclfr. 
Chica«.:o, Febr. D. En fokfærd3- 

lig Etgplosion, sont laade to Bygnin- 
get i Rainer, odelaade Facaden af ad- 

flillige andre Bygninger, dtæbte 11 

Mennefkek og leknlcestede adslillige 
stete, fandt Steh i Aste-H paa Archer 
Ave. og ZE. Gabe. Spotvogne bleo 

lpftet fra Zporset og svirret rundt og 
tundt i Gaben. Gasledere brødes itu 
og Gassen sendte Stumper as Jeru- 
rsrene bragende gennem Lasten, Gas- 
sianuner luitkede paa henved et Dusin 
Sicher, og den frygteligfte Panit her- 
skede i Inerc end en Time-. 

Den forste Eksplosion siete Kl. heu- 
ved 7 i Kalberetagen af en Slagter- 
butik, tilhøkende Otto Trostei. 

Et plndseligt predøvende Brag, og 
den tosetageg Bygning vaklede og faldt 
saa sammen, fottj«det syntes til Tu- 
sinde Stumper oa Stykter, tagende 
med sig Familien Trostel, Mand, Hu- 
stru og fem Born, samt Tjenestepigen 
og en Nev- af Troste-L En Spor- 
vogn havre just standset udenfor for 
at Lage en lille Pige paa. For de sit 
set sig om, var Barnet slynget 100 Fod 
ned ad Gaderne, og Sporvognen be- 

gyndte den vildestr Dansmnkring i 
Gaben, Vinduerne btødes ind og Ta- 

get bragede og faldt ned paa Passa- 
gererne. 

Et andet Beag fulgte snart efter, et 
Tit-wie og endelig et fjerde. Bretag- 

ningen i Gaben løsnedes og mcegtige 
Flammer fis-d i Vejret. Eksplosionen 
i Stagtetbutikken havde anteenvt Gas- 

fen i den sinke Hovedledning, begravet 
under Jorden og denne brasi paa for- 
sie llige Siedet og fendte Flammer i 
Veiret, Jlden forplantede sig til de 
forsiellige Hufe, hvortil Gasledningen 
førte, og i henved en Time fortsattes 
vet roedfelsfulde ØdelceggelsesværL 

Hiertesicetende Scener fandt Sied. 
Familien Trostel blev fuldsiændig 

udryddet, og mangfoldige hat faaet 
siemme Saat og chesielfer. J et 
Hofpital blev 18 Patientser og næsten 
lige faa mange Sygeplejersier og Ty- 
ende ncesien sircekket til bode. Bygs 
ningen tysiede og siere of Piotienterne 
blev siyngede af Sengen, nogle fprangz 
op til Ttods for Sygdommen, og de« 
svagesie besvimede i Sengen. Snarh 
tom Jlbud, at Hospitalet var i Brand 
og Streiten og Fotvirringen blev 
ubesirivelig. 

Da Etsplosionerne ophørte, lignede 
Siedet ncrrmesi en for nylig udrgavet 
Nuim eller et cif Jordsiælv hcergset 
Sied. Staden er betydelig og kam- 

mcr mange. 
-— MI- 

Eu Friede af Falskncricr. 

Lincoln, Nebr» Febr. ö. —- En Tyv 
og en Falslnser i 15 Aar, medens 
Publilutn hædrede heim med Agtelfe 
og Tillid-, dei er A. H. Goulds Kar- 
tiere, Zins-senken for den ruinekede 
Platte Valley Bank i Bellwood, Nebr. 

J Følge hans egnie Tilstaaselfer hat 
lnm ist-liebt MSDOG i værdiløse Pa- 
pir-:1, og undgaaet Opdagelse af hele 
den Herd-: as Svindel, han hnk levet 
i. Samtidig hat han iilegnet sig 
JOHN ved at undqaa at tviitere for 
Liliodtagelsecn 

Det mærtelige ved Sagen er, at 
Bank-us Hoveblapital var tun 531 -,- 
WO, og den-Z Tilfkand Var nu og da 
Gensiand for Underføgelfe fta Gluts- 
banlzns Embedszintenks. 

Mundtm Goulv hat svindlet paa, er 

not san durldrskvm Han havde stor 
Fækdighed i at eftcrligne Haaiidslrif-, 
ter, og han plstede Da at efterligne tigek 
Faktneres Unberftkift paa Roten ogd 
scrlgt digse vcrrrilølc Papirer til Ban- ; 
lcr i New York, St. Louis og Ein-« 
man. Naar en Bimle Noter var for- ; 
stilan vilde ban lave andre til at End-: 
tun-: be forseg Plad5. Men iilsidst 
blev han for freel, idet hcm opfandt 
nye Navne paa Person-en fom ille, 
elisiftetede, og dette lebt-e lil Opdagelsses 

Den Z. Januar blev Bauten spkængis 
v: d Dynamii og fuldftændig lagt sdseJ 
Ryglet gil, at Pengene var forsvundnH 
af Banlen. Man antager nu, atj 
Goitld hat sat det hele i Scene for at; 
ødelægge Bevisserne for hans Forbry- sl 
delse ! Det tilføjcs, at Gould bar vætet et 

ivkigt Menighedsmedl em og tilhører 
en af de liebste Familier i Nebr. 

; 

Jld istcctcy Institute Z 

Dmight, Jll» Febr. 4. —- J den- 
tidlige Morgenftund bleve de Inere end« 
100 Patienten der opholdek sig paa 
Leeikwftiinitecn Uæthde up us Sud-« 
ne og niedchvad Snmle Tøj, de i en; 
Fakt Hunde faa sat paa maatte de 

styndsomt redde sig nd as Bt)gtting-en, 
som stod i lyg Luc. 

Scinen var en af de tivtigfte, fom 
Divight nagen Stube hat Været Bib- 
ne til. Som Jlden bredte sig, og 
Flammcrnse listed-e lcengere og længete 
op ad Mnrenh styrtede trc hsalv paa- 
tlædte Mænd ud paa Gaben, som 
snart fyldtes af Underltgt udfesende 
Væfener, der i højse Toner raabte om 

Hjcklp til at redde deres Ejendele, eller 
fortangte Tilflugtssted. 

Jtte sna underligt heller; thi Kul- 
den var haard, og en isnende Vind 
dkev sit Spil med de fliagrende Gebund- 
t-er. Paa Gaben laa et dybt Lag Sne, l 
og mange maatte barfodede og ncesten 
nøgne ttave gennem Sneen, indtil de 

fandt Ly. 
J den vilde Tummel, der opstvd for 

at naa ned at Trsapperne for det var 

for sent, blev mange mere eller mindre 
lemlæstedr. Nogle as de fvagere blev 
vevet omtuld og ttampet under Fode 
og blesv samlede op i bevidstlss Til- 
stand. 

Jlden opftod i Kælderetagcn Kl. 6 
om Morgenen, just da Nat- og Dag- 

vagten fiiftxdr. Jngen aner noget om 

Grunden til Ums kaomsi. Den 
bredtse sig med fsaa stor Hurtighed, at 
Brandmcendseneg Forng paa at siuike 
var forgæoes. Summen Ined selbe 
Kliniken nedbkændte det ncerliggende· 
Livingsione Hotel, hvor de nyere Pati- 
Inter i Reglen opholdt fig mens de un- 

dergik Kur· 
Tabet bei-her sig til henved 8250- 

Um, dæiket af kun MO, 000 Assurancr. 
M 

De tusinde Ting. 

V-: re. Lure rne, Minn, Febr 5. — 

Hean Sodemann, en velftaaende og 
fremragende Faun-er, er sauledes ble- 
ven behandlsei af Kvaisalvcre i Chi- 
s:a·qO, at man frygter for hans For- 
ftand. Han kan ikke give nogen sam- 
snenhængenre Fortlaring om hans 
Beføg i Chimgo, saa forgelig er hans 
Tilstand, uken Vet, at han rejfte Vertil 
efi-:r et Avertissement, som han fatiede 
Tillid til, fordi det var strevet paa 
infi. Hm blev tagt ind paa -:t Hospi- 
tol, hvor han siger, at han blev »in-p- 
ed«. Han havde hos fig en Kvittering 
fm sihimqo »Organe« for Moo, 
isten Dei -:neiic, han fik for Pengsene, 
var -:n Fiasko med noqet Band: blan- 
kci txt-Ir- lidt Jerndmaber. 

Man fryqter for, at Sobemann ikke 
oil qisnvinde fin Forftanb, ca vil for- 
scsskc at syst-ers Gl· 
rernc«. 

i 
i 

i 

l 
Mishandlset afFivakfak 

tin gammel Veteran død. 
New York, Febr. 5. — John H. Pell» 
en prominent Sagfører, dødse i Dag 
af Hiertelyqdom i sit Hiern. Hatt var 
med i Bvraerttigxn og i det f«ørste 
Minnesota Volentør Korpsx 

Næleblod medføter Do- 
d : n. Lamel, Del» Febr. 4. — Wil- 
liam Mer, en Miniiefotq Mand, han- 
ks været i Beføg bog fin Moder og 
Softtr, som hcm itle havde set i 18 
Plan Hcm ftulde rsejfe hjem igen til 
skn Kom- og fein Born, da han sik Me- « 
fehl-oh Dei varede vcd og en Doktor! 
blev taldt til; mcn til Trods for alle 
Vlnftrengclfer Liple Blodet at floh-Z 
Man fortalte bam, at hatt stttlde de, 
rg han var villigs nol, tun ønftseke han 
at sc fm Familie endnu en Gang. Da 
dsettse ikte tunde ste, bad han, at man 

vilde fende hans Lia til Bärin-eintri- 
hjemmet til Begrasvelse. 

Washington, Febr. 4· —- Miss Alise 
Roosevelt, fom i Anledning af sin at- 

tenaariqe Føbselgdag bad sin Falter 
om Tilladselst til at reife til England 
vq overvære Kroningghøjtideligkyebem 
hat not faaet Lob. 

Hun ital bog itke rejfe fom en Dat- 
ter as de For. Staters Præsident, men 

tun som cnhver and-en ung Pige, der 
bcnytter sig af Lejligheden til at se 
noget storarteL Hun sksal reife i Folge 
med Ambassadør Reids Familie, og 
der erlagt færlig Eftertryk Paa, at 
der ingen scerlig Notitk maa tages af 
heade. 

— 

Dreven ud midt om Nat-- 
t e n. St. Paul, Febr. 5. —- Palrick 
Vomlin, en CFIgprcscinmnd, og hart-J 
Familie Wagner-.- op om Ratten bnmd 
Kl. I: Da fandt Hufet i Flammer. llbcn 
H jage Tib for Paaklcrdning, maatte 
Familien stynde sig ud gennem Vin- 
duet og søgie Tilflugt i Hønsehuset. 
hvor de maatte opholde sig til Morgen. 
Hufet nedbrcendte til Grunden, oq 
tun lidt af Ejendommen var agsureret. 

Døden var for kold.Mo11nt 
Sterling, Ky» Febr. 4. —- To Søsmx 
der begqe levedse et ulykteligt Ægtefkab, 
bestuttede efter den ældstes Rand at 
gøre Ende·pa«a Livet, og hun lagde 
Pl»anernc, der sittlde fri dem ud af 
Elendigheden. De begiav sig begge ud 
til Beaver Creek, og fast fammensiyns 
geb-e lob de sig falde i Vandet; men 
den aeldfte tabte hurtigt Modet og 
Lyften og kcempede ihærdigt for at naa 

Land, det lykkedes hende, hvorimod 
den yngte Spster druknede. 

Du tmerc en Fort-leise i m Dem 
qu Lin-ZU ve sit mo Onlnlne Allen AlleAvos 
tekxke tilde-sicherer engen-, IMI dem Mit-del staat 
Heil. QUOMM Novum-at er paa lwek Æsir. Mc 

Udlm1det. 
W 

RusslandogØst-errignærmer 
fig i handels- loldpolitisk Henseende 
hinanden med Henblik paa den kom- 
mende Toldkrig mod Tystland. Der 
plejeg Underhandlinget mellem de to 
Landes Finanstniniftre, og Finanz- 
minifker Witte et jo den mcegtigste 
Mund i rusfist Politik. 

Tuske Komikete, Sang-ereog 
Sangserinder hat for Øjebliktet ondt 
red at begaa sig i Ungarn, Mähren oq 
Galizien Vaa Grund af dset her her- 
fliende udprwqkde Tysifjendfkab. En 
unqarnsi Deputcret hat nu bebt Jn- 
dcnrfgzminfftersen om at jage alle tyfke 
Satigxerinder ud, »fordi de kun ger- 
nmxtisszrede og øbelagde Sæderne.« 

Verdensmefterstabs- 
S i ø j te l ø be n e afholdtes forleden 
i Davos i Schweiz. J Lobet paa 500 
Meter fcjrede Gundsersen fra Kristiia- 
nia med 46z, Nr. 2 blev en Finne, 
Nummer R en Nordmand, Nummer 4 
en Hollænden J det store Lob pao 
5000 Mieter sejrede Kriftianenferen 
Schwartz, Gundersen blev Nr. 2, Fin- 
nenNr. R og Hollcrnderen Nr. 4. 
Schmartz brugte om de 5000 Meter 
8,51 Minut. Dagen efter, niemlig i 
Seitdags, brugtes der as Siejrherren i 
det famme Distanceløb vied Christiania 
93 Minut. 

Ilnder be heftige Efter- 
kran-quinterstormeiEng-- 
Und bar Trieng og Tefefonforbiw 
Zislsen fra London nordpao til Siest- 
land on Nord-England lidt meget AfJ 
ritt-eh oq talrige Stænger er blæft onJ 
Man vil nu gøre de vigtigste Forbinij 
Detfisglinicr ttndserjordifie eller under- 
siriskc, rimeliqvis det førfte af Hsensyn 
til, at man dia tan faa ftere Vyer med 
paa Biejen. 

C h a m b e r la in vil af londonfke 
Ftobmænd faa ovrrrakt «:n Tatadressse,. 
n Dlogt i et Gutbfkrin Ovarraskkelsenf 
itzl sk-: ved Borgmesterxsns egin Haand« 
i Guitdhll i London, der vil blive et 
Hirt Festmaaltid bereitet og rimeliwss 
Dic- storartedc Tenwnstmttoner. Fest-II 
dgpkn er est-er Ehamberlains Ønste 
fiftsat til 11. Febr. Etrinet kan ikte 
tssive fætdigt til den Tib, men vil da 
blivk overratt ham seneri:. Adregsssn 
l:«vta!cr hans Fortjenester of Riget. 

Den tyfte Landraad v. 

B : n n i n g f e n, der forledscn i Duc! 
kslev drnsbt af fin Huftrus Elster, Do- 
«-a-n;forpaqter Faltenhnqem blev be 
»san«-et under oderortenlin stor Teltas 
Frist-. Der var sendt mer-e end fern 
Oundrede Heman bl. a. en sasrkseleg 
pragt«fuld frn Riqskkanisleren Grev 
Viilow. 

Pastor Langelwltz Bennigten holdt 
:n gribende Tale, hvori hnn ntrede, at 
den Afdøde havde vceret nødfaget til 
at gribe til Vnaben for sat redde sin og 
sln Familie-s Æte. 

Den Dødieg Ente indfanbt sig ikkse 
til Begravelsen Derimod ankont hin- 
des Moder-, men der blcv nægtet hendse 
Abgang, og hun maatte reife hjem med 
førfte Tug. 

Efterdønninger fra Drcyi 
fug Affæren. Der er stadig 
Efterdønninger fra »Aff(rren«. Meng 
Dreyfug Processen stod Paa, strøg 
man itte blot Picquart af Hæreng Li- 
ster, men ogfaa Josef Reiskuch, der var 

domain i Reserven. Reinach, hvem 
txt gik meget ncer til sterbe, hat i lam- 
-f-..re Tid ført Proces mod Krigsmini- 
stcriet for at fas sin Grad fonx Kap- 
tnjn igen, og for det franfke ,,Conseil 
d’Etat« staar hans Proces nu. La- 
bori er ogsaa udtraadt af denne Sag,l der for Rieinach nu føres af Advokaten« 
Mornard. 

Den famme Advokat begyndte den 
5. Febr. at plædere for Reinach i hans 
Process mod Enkefru Henry, den nu 

allersidstse tilbageværendse af de msange 
fra Drseyfus Historien stammende 
Processer. 

Brandstifteren Krohn. 
Man vil erindre, at en Danster, fhv. 
Proprietær og Fabrikant af Ti-Kro- 

—- 

nsesedler, Krohm for nogen Tid sam- 
;men ined sin Hustru og Svigekinde 
lblev arresteret i Monte Carlo og able- 
veret tilde fchweiziste Myndigheder, 
der anklagede ham for Brandstiftelse 
og Assurancefvig. Kkohn havde for- 
silret sit Jndbo for 90,0(")0 Franck« 
derpasa i Smug folgt d? vigtigste Dele 
af det og endelig stulket Jld Paa Re- 
sten. J de sidste Mauneder hat Krohn 
hiensiddet i sen schweizisk Sindsfygean- 
stalt til —Obs-skvation, da man troede, 
han var forrykt. Nu er han iilbage- 
leveret Politiet, da Lcegerne erllccrer, 
han er klog nol. Med det allerførfte 
falbkr hans og han«-» Slægtninges 

» 
Dom. 

Shahen i Europa. Dei er 

nu fastslaaet, at Shahen af Persien 
thks i Aar kommer til Europa. Eftet 
it Persim har optaget ei lille Stats- 

; Janu, er den siniinsielle Side i Orden, 
I og mev Penge paa Lommen kan Shah- 

Jrnikss Shah rejse ud at more sig. 
?k);1s«:n vil i Sosnmer baute til Pa- 
ris, London cig St. Peicrsborg, til 
Marienbad og til Eontrsexeville, og 

«dcr er endogsaa Tale oIn, at han vg- 
faa vil saa højt op sum til Berlin. 

Fra Venezuela. Colon, Co- 
lombia, Febr. 5. — Repræsentianterne 
for Panamakcmal - Selskabet gav i 
Gkaat Arbejderne Underretning om, 
at de vilde ikte lcengere kunne trcekke 
Anvisningcr for Arbejde. Man an- 

tageL at hvis Arbejdet indstilles, Vil 
d-: Arbejdere, som nu er ans-at der, 
forlangse, at Kanalkompagniet sial 
ffasse dem Befordring til dexes Him- 
««k·:k«:r. 

For Øjeblikket ser den Politifke Stil- 
linq roliq. Smaa Flokke af Oprørere 
lszspger Statinnerne langs Jernbane- 
linim Hvert Tog hat en Militcer- 
vagt, staff-It af Regeringem Det ene- 

fke Krigsssib i Colon cr den ameri- 
kanske Kanonbaad Marietta. 

si- 8 is- 

lelsemstad, Curacao, Febr. 5. — 

Fm Cur-Trag Venezuelas Hovedstad. 
n!edd—cle-, at den fransfe Regsering hat 
und-Iriska Vetkcznsela om, at Frank: 
riss( itkc vil nndsrfkrive den foreløbige 
Kontratt om Fornyelse uf de diploma- 
tifie Forbinrelser mellem de to Lande, 
krcd miner Forbudet mod den franfke 
Borqer Secrszstats Landstigning til- 
baaetaldes. 

Venezuelag Regeringstropper stal 
være bleven slcmet af Jnsurgenterne i 
Nterhiedm af Boul. 

II· Il· IL 

Pncrto Cabello, Vene«1·uela, Febr. 
R. Venezuelas Kanonbaad »Zum-«- 
lisidnr« er lommet med to af Prassidscnt 
lfaltrog forhenværende Miniftrc ont 

Bord iom Fang:r. Fremde-leg var 8 
af de Inest freinraaendc Kølmiccnd, 
Eaaførere Da andre Forretninasmcend 
i Saracag om Bord fom Jungen De 
blcv alle indsattc i Fortet San Carlos. 

strian i Sydafrika Lon- 
don, Tselnn S. —- Flriagksxpartsementet 
hat modtaget folgende Telegrani fra 
General Kitchenert 

»Bt)n«qs Kolonne foreiog en Natte- 
Inarsch oa angreb en bciydelig Bret- 
stnrle uner Kommandant Wesselg 
Te tilbaaeerobtede de to Kanonen som 
Firman miftede Da tog iilliae sen 

BUer--.llanon, forudsen nogle Voane, 
150 Hefte og 100 Muldyr. Vocrnc 
liiarde 5 faldnse og 6 saarede, og der to- 
aes 27 til Fange. Feltlornet Wes- 
fels faldt og Kaptajn Muller af 
Statsartilleriet toases til Fang-L Vort 
Tab var ubsetydeligt.« 

Kitchener omtalct ydekligere, at 51 
Boere i P- andre Skærmydsler er blei- 
vcn gjort til Fang-en 

Frankrigs Syn. Paris, 
Febr. 6. —-— «Gauloig« mener om 

Englands Svar til Holland, at Eng- 
land viser et Maadehold i sit Svar, 
som næften niaa laldes Forsonliahed. 
»Journ«al des Debats« menet, at Do- 
ren et lsadt aiaben for videre Forhand- 
linger, og Holland har ingsen Grund 
til at angre, at diet tsog det førsie 
Skridt i Sagen. 

Wien, Febr. 6. — De hervcerende 
Avifet er enige om, at Hollands 
Stridt i Bsoierktigen hat for-get Ub- 
sigterne til Frei-. 

Sidste Nyt 
De dausk-vcftiudifkc Lei- 

va:rdifuldc. 
Washington, Febr. 7. — Den Fio- 

.nite, Der hat haft Købet af de vonst- 
vestindistie Her i Hcende har offentlig- 
jjort en længere Report, hvori Øernes 
Rytte for Amerika paapieges. De nig- 
tigste Punkter er: 

J) Øerne friemmer og befcester Ame- 
ritag militasrei og Handelsinteresfet 

L) Te er Malen til en gunsttg 
IZtilling over for de omkringliggende 
Farrande og Øer. 

I-’-) De er af Vigtiashed som Binde- 
ied mellem Nabocerne og den ameri- 
kanske thhmu5. 

4. De er det naturlige Centrum 
for cutopæifk Handel. — 

5) eg side men ikke minde frgcr 
Jndbezetningiem de cr billige, meget 
billigere end de tidligere hat riæreL 
Danmark forlangte nemlig i sin Tid 
15 Millionen og Amerika har budt saa 
hgjt som 7,:·)00,»s-s« førft for alle tre 
Ter Da sidrn for St. Thomas og St. 
John alene. 

Vcntcr kun paa Troppcr. 
Pan-uma, Colombia, Febr. 7. —- 

Stillingen blinkt mer-e intensiv. Co 
lombia Jnsurgenterne staat rede til at 
lcrere Slag og venter tun paa Hierwe- 
tr-oppir. Det ex JnsutgentMeneral 
Herreras Plan, at ville tvinsge Rege- 
ringsen til aaben Kamp, i hvilten han 
dank-er at its-Dinge Panama cg Solon 
og med disfe vigtige Punktkr i Besit- 
d-.lf-e tvinge Regeringen til at indgaa 
Pan de af hans Parti opstilledse Be- 
tinqelfer. En heftig og bitter Kamp 
kam forventes. 

steifer Wilhelm mod christian 
science. 

BccliIL F;br. T. —- chser Wilhelm 
synes ikke om den Udbredels-3, som 
,,(Tbristian Science« faar i han«-Z Rig-e· 
Tserme ,,Reliqion« hat ncmlig runden 
Jndgang i Tyftlanbs højesle Krebs-e, 
og qutct sigs3r, at Ftejseren vil prøvr 
Izu-J at banlvse Sekten Ved et Loobud. 

To Mæud skcttcts Livet tät. 

Horton, Fiansasz Febr. T. — Im- 
Drsmd i Eftxrmiddag i den store Vogn- 
fabrik, tilhøtende Rock Island Bauen, 
foruarsagede Tab-It af to Menniesteliv 
og Ejendom til set Belød af 8250,000. 

De to omkomne er P. H. MCKcom 
Formand for Boatd of Education, og 
L. H. Dsavi5, den ældste Arb-:jder paa 
Pladfen. 

M’K-:on satte Livet til und-er For- 
spget paa at redde Davis, der itke var 
kommen ud med de andre Arbeitss- 
mænd. Hatt lagdse Meerte til dsette og 
begab fig, trnds Advarsler ind i den 
brændendse Byanina, men blev tvalt af 
Røg. 

Washington, Febr. 7. —"— Mrs. 
Roosevelt er i ftørste Haft reist til 
Groton, Mass» hvor Sonn-en Theo- 
dore ligger farlig fyg af Lungebetcen- 
ds:lf—e. Die blev telegrafist unt-errettet 
om Drengens Besindende. Et ssenere 
Telegram meldte, at Febersen var 104. 
Hvis Sygdommen itte tager sen sn..rlig 
Vending, vil Prwsidsentsen reife til 
Groton i Morgen. 

Bcrömt Maler disk-. 

London, Febr. 7. — Thomas Sid- 
ney Cooper,Kunstmalersen, der i hvsert 
af die sidstse 67 Asar har haft Billet-er 
Paia den tongelige Atademi-Udstilling, 
dødse i Dag i sit Hjem Vernon Hohn-c 
Mr. Cooper er født 1803. 

Kur tot Tartug —- Waruer’8 W- 
Wim of Tis- sykup, det bxdfte Dosten-id- 
kel pag Juden, hell-redet en Fort-lett- pag 
esn Deg, Mc M binssyttcwr. Mo Mc 


