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Kanns-Sagen. 

Washington, D. C» Febr. 9. — 

Repubiitten Colombias Minister til 
de Forenede Stam, Dr. Silva, siger, 
m kkm i nasfte ng vil fremlægge for 
Kanaltommissionen en Plan, fom vil 
rydde If Veer alle Hindtinger for en- 

delige Underhandlinger. 
»Ist-ne Plan,« sagde han, »Um ikte 

fortolteg som et Forspg paa Forba- 
ling. Bi stal fastsætte en bestemt Tid 
for Entombiag Ratifikation af alt, 

Hsom maatte blive gjott her, og hvis 
itke Ratisitationen hat fun-det Sied, 
staar Dei de Forenede Stater ftit for 
at vaslgesen anden Rutr. Jeg har 
imidlerxib ingen Tvivl-om, at alt vil 
blive ordnet tilftedsstillende.« 

Reat Admiral Walter saffluttede fm 
Fortlaring for Senat-cis Mellem- 
have Kanalfomite i Guar. Han 
spurgtei om Kominigsioneng Grunde 
for at forandre sm Anbefalinq fra 
Nicaraguw til Vertraun-Ruhm Ad- 
miralen opsummer dick-se Grunde 
Wahres 

Pap.nna-Rutsen er megct iortere og 
hat fækre Krumninger. Og de Krum- 
nimm-, fom er i Panmna-R11ten, et 

ikte sie starpe, som zitumningerne i 
NicancuesRutew Videre sagde han, 
cit -si:-f Jagtfagelfe of tilbørlige 
Simdedzfomnftaltninaer tunde den 
haarl li:-: -undhed: tilstund lanqg Pa- 
nanm Witten fordedres en god Del. 
Han xkor ist-Z, at Sundhedktilstanden 
der, set-: nu, var stet. 

Den cndcligc Ovcrcnskomft 

Washington, Febr. Den fulde Oder- 
enstorsfi mellem Danmnrt og die , or. 

Stank :nqaaende de vestindiste Zer 
er 1111 Offenttinanrt on beftanr nf J 
Vlrtitler. 

List ·- oplnfer, at Zimmer as Dan- 
mert irrpligter fia til at afstna til de 
For. Erst-er Zerne St. Thomas, St. 
Jobn sc-: Et. tkroix med ncrrligqende 
Ler on Fitipper, samt opxtivis alle 
strsc :il nævnte Territorier i on om- 

kring Lsmseldte Øer, oder hvilke Dan- 
mart birtil har regeret. — Afstaaelsen 
trcrtsxr E straft, lau snart de as Dan- 
mart c:-ftillede Betingelser er vedtaget 
af de Fer· Stater. 

Art. Z giver de For. Statkr fuld 
Mundtahed og Eiendomgtet over Der- 
ne mer der-IS ossentlige Institutionen 
Hunne, Fæftningey o. s. v., med Und- 
tanelse of Vaaben og andre Reis-ishr- 
nødenbede., sont finde-s pac- Den. 
Sligt gaar itte med i siebet men ftal 
flyttes til Daninatt, san snart sum 
niuligt, med mindre de For. Stater 
einster It tøbe det. Lineledies stal de 
9.Iteniak,e:«3r, tillmrende den danste 
Statgtirte, vedbiivende have Sien- 
dornkrsn over de Ritter, fom de hidtil 
har beixnttet 

Gcrlksposter, fom Dnnnmrt hat 
mod private Kompagnier og Jndivider 
sinl vedhlivende viere glxldige til den 
danste Regeeing. 

LIer Dotumenter angaasende Øerne, 
dereg Regcring og Afstaaelse ftal være 

U. S. tijendrnm men Kopi af samme 
tsan til enhver Tid givegnf de For-. 
Stater til den danfte Regering. 

Art. ·'.: indrpmmer derboende Dunste 
Lov til at blide eller flytte, fom de fin- 
det for godt, Ined i alle Tilfælde bibe- 
holdt Myndighed over detes Ejendom; 
forbliver de paa sØerne sial de indtil 
videre nyde alle municipale Rettighe- 
der Og Frihedetz fom Loven hidtil hat 
tilstaaet dem. Er den nu herstende 
Lov forandret, stal Forandringen itte 
give dem en mindre gunstlg Sttlling 
med Hensyn til saadanne Rettigheder 
og Privilegien Saadanne, der for- 
bliver vaa Øetne, kan vedblivende 
were Undersaatter af den haust-e Krone 
ved at fremleegge deres Bestemmelfe 
desangaaende for et Rand as Retotd 
sen-est to Aar efter den vsstcielle Af- 
staaetse. Forfssnmer de at feemlægge 
fauan Mut-ring, sial de anses som 

He- lluderlaattet af de For. Steuers Re- 
V gering. 

Jndbyggetneö ctvlle Rettigheder og 

Kongressen under Bestemmelsen inde- 
holdt i den nuvcerendse Overenskomst 

Danske Undersaattet, ikke bosidden- 
de, men havende Ejendom paa Øerne, 
naat Afstaaelsen ster, stal beholdc 
Ejendomsret paa samme Vilkaar som 
de paa Detne bosiddende danste Under 
saattet 

Art 4 beftemmer at den formelle 
Afhcendelse af Tetritoriet og Ejendom 
stal fotegaa, saa snart Kobesummen 
er indbetalt of de For. Stater,m mcn 
den egentlige Afhændelse stal ille desto 
mindre sinds Sted ved den gensidige 
Overenskomst, og dansie Tropper, som 

Isindes paa Øekne, sta! f rsvinde faa 
fnart som muligt efter dette THIS- 
punki og mindst 6 Maancder detefter 

L Art. 5 indeholder Betalingsviltaa- 
·ene og lydet som folger: 

Som fuldt Vederlag for nævntc 
Øer, for den fuldstcendige og ubetin- 
gede Magt over samme med Undtagelse 
If Bestemmielser tagne i den gensidige 
Ovekenskomst, forpligter de For. Sta- 
ter sig til at betale i LIbet af 90 Dage, 
Ifter den gensidige Ovetenskomst If 
Kotnitcen for denne Handel i Byen 
Washington til en af hans Majeftæt 
Nonnen af Danmarks autoriferet 
Modtager Summen af 500,000,0»0 1 

de For. Staterg Guldmøni. 
Art. si. Hvis Uenighed eller Mis- 

forstaaelser stullse fremkomme mellem 
Komiteens Medlemmer angaaende 
Punkter og deres Andendelse i Oder- 
enskomften, stal faadan Stkidigheder 
overqjdeg til on bilceggcs af det be- 
ftaaende Forligelfesraad i Hang 

—- 

politisteStatus sial bestemines af 

En stccmpebmud 

10 Millioncr gaar op i Lim- 

Patetfon, N. J» Febr. 9. —- Pater- 
song smutteste Forretningstvarter er 
en rygende Ast-hob, og 500 Beboselseks 
huse er guaet meb i Its-bet. 

Tabet bei-her sig til Sä1(»),»(»)O-W(t. 
263 Bloctsz bleo hærget af Flammen 

ne, i nogle af dem er itte en enefte 
Bygning tilbage, andre staat med et 
eller to Hufe, fom undslap Ddelckggeb 
sen, atter andre fremviser en Samling 
af halvbrændte Rainer- 

Hsenved 1000 Familier er i Aften 
uden Hugly, og Tusinder af Mcend hat 
mästet bestes Arbejde. 

Tiltrods for al den Elendighed tan 
Paterson bog glcede sig ved to Ting. 
Den ense er, at intet Mennefteliv gik 
tabt; 20 blev mer eller mindre saaret, 
men ingen of dem livsfarligL 

Den anden Trost i Nøden er, at Pa- 
terson Sitte-Moll« og Lotomiotiv Fa- 
brikker blev urørt af Jldem deer be- 
holder mange Tusinder deres Arbejde, 
selv om de er blandt dem, der hat tobt 
deres Hiern. 

Ødelæggelsen for Byeng Fortset- 
ninggliv er ovetockldendie; næppe en 

eneste Forretninggbygning codes tilbck 
ge. City Hall, fem Ritter, hvet enefte 
af de national-: Bantbygninger med en 

Undtagelse er borte — Højftolen lige- 
ledes. 

sie si· sc- 

I Jloen begynote oed Midnatstio i et 

IMgslinrum, tilhørsmdc Jersey City, 
Hohe-tin og Paterson Fraction Co. 
En ftærk Nordenoind pnstede til Flam- 
merne og sendte Millioner nf Gnifter 
ind over Byetu 

Brandmasndene lckmpede til det 
oberste for at lsegrcrnfe Jlden til den 
ene Bygning, men det var et haablpft 
Arbejdr. Seloe Naturen syntes at 
have forcnet sine Bestræbelser med Jl- 
den for at tilitttetg«øre. 

Jgen og igen samlede Braudlorpfet 
sin hele Styrte Inoo den fpredende 
Doelæggser og kæmpedk n1odigt, til de 
saa Jlden omspænde dem til alle Si- 
dcr, saa maatte de flygte og opsøge ct 

Ianbet Angrebgpuntt, hvor der fyntes 
at være en Mulighed for et heldigst An- 
greb. 

Gabe eftet Gabe blev til en flam- 
mende Jldfttibe, Block eftesr Block blev 
sont en uhyre Jldovn, fom Kolosfer af 
Forretningshufse og Beboelseshule 
tjente til at opvarme. 

Nu og da —- bed- et pludseligt Bind- 
stifte vilde Flamnwrne forandre deres 
Kurs og eftetlade en eller anden Bog- 
ning, der staat tilbage ursrt midt i 
selve Centret af Ødelæggelsew 

Folk strommede ud frsa dereis Poli- 
ger; saa fnatt de saa, at der var Fake 
for deres Hieni, prøvede de dkt frugtes- 
los-e Arbejdse at redde Møbler og Has- 
geraad De stablcde det op i Gaderne 
for sau, naar Jlden tom ncermere, at 
flytte lcengere bort med faadanne Sa- 
ger, fom i en Furt kund-e fiyites for 
endelig iilfidst at opgive det helei 
Fortvivlelse. Mange saadanne Stab- 
lcr blsev fortcetet af Jlden just der, 
hvor det var stillet op for at vcere i 
Sitkerhed. 

Hele Byen var paa Beneve, Gaderne 
dar studede af Mcend og Kvinder, der 
ofie forhindrsede Brandmændiene i de- 
reg Atbejde. 

Patersons Brandkorpg indfaa snakt 
deres egen Magiesløshed ovekfot den 
stadig votsende Fjende, og Hjælpeirop- 
per firønimede snari ind med de ind- 
lommende Tog fra alle Reininger. 
De tog Lampen op med frisi Mod, 
men maatie vige Gang paa Gang, Jl- 
den havde Vund:-t faadan Oderhaand, 
at deres Ansitengelser fyntses aldeles 
stiesløsr. 

» 
Hele Ratten og den nckfte Dag til 

henad Eftermiddagen holdt Jlden ded, 
san fik den endelig udrasct, men de 
ndmattede Brandmænd fandi endnu 
inasen Hvile. Hver en af dem blev sat 
paa Vogt for at dætnpe mutig-e Ub- 

; brud af bin ulmende Jstd i Ruinetne. 
Manqe nserverystende Optrin fandt 

Sied. zwinder med noer faa verdi- 

jlvse Egger i Favnen dandrede uden 
Maal on og ned ad Gaderne, andre 
med Born i Arm-me og ved Hænderne 
føatie foraceveg ek Sied, hvor de kunde 
sirtik sia neb. Ei Bam, en lille Pige, 
diev samlet op med den ene Fod aldes 
115 forbrcrndt Modzren hadde haft 
hendk ded Haanden, men hadde ikke 
asndfet den lilleg Mag-e, for hun be- 
vidftløg sank oni for hendeis Fødder. 

Da Jlden naaede den første Baptift: 
Ritte, faldt der ligefom Stilhed over 

Mcrngden, niedens de betragtede det 

lnæsiten ophøjede Stur. Flammerne 
Hing op i Taarnet oa dank-de siq Vej 
Jud gseiinem de maan smaa Vinduer, 
saa det lignede Mundene af mange Ra- 
noner. 

! Heli- Rirtcn dar indlmllet i Røa oa 
iTlammep men pludfelia degyndte den 
Iaamle Kirkzkloth der i mange Aar 

i dar bat-nat ubrugt, at ringe, førft lang- 
Homt Da liaefom 11vi5, saa højere oa 
i merk amnemtrænaich sbm kimede 
;d-en fin eaen Dødgfang, ihi Taarnei 
Hvar ravendx oq faldi i næste Dieblih 

Der bliver iaget energiste Fokholdg 
regler for at komme de mangse braut-: 
lidte til Hjcelp. Telte blev forsendt 
fra Trenion med et specielt Tog til de 
hugvilde, og de forsielliae Barmhjer- 
tiabesdsforeninacr aabner Dørene for 
de fultne. 

--- 

rcfigncrc. 
Mariucminiftcr Lang vil l 

l 
i kaxxflzdxzxwkh Felsr. H. Jobn T. 

Lonq Uil Um fort Tid nedlasgge sit 
(5-11:l«:T-c fcsm Marincntinifker. Tiden 
er endmt itte ganste bestem, men Rk 
fiqimtioncn meneg at ville blikie fendH 
i11d». sim stinkt Prassidmtm ygk .»-g·f«·«1»iV-3xl 
tm Keccbelse i Schley:Sag-en. ; 

Der videLs endnu intet om, huan 
der vil blive Mr. Langs- Efterføtqer. ! 
W 

De tusiude Ting. 
Sorgetoq paaløbetaf en 

elektrist Spotvogw Chiana 
Febr. S-. Ligfølgset sefter de sm) Liq 

!vogne, Der befordrede de ni Medlem 
mer af den ved Gagekgplosioncn Drasbte 

LTrostel Familie, blev ved en Omdrej 
Lning paaløbset af en Sporvogn, faule- 

) 
des at en Vogn splintredeg og tre Per 

,soner blev slemt beskadigede. 
« 

llheldet satte SIrgestiaren i Raseri, 
faa at Sporvognsmændene var i Fare 
for personlig Overlast. Coroner John 
Trug-en fom var med i Begravelfeg- 
fskget, artsesieresde de uforsigtige Mo- 
totmænd, og Freden blev omsider gen- 
oprettet. 

Ae tin-m en Fort-leu- i en Das 
Dass Leu-this Bromo alt-Ins et. IlleA o- 
tetere tut-s eleverek Genie-g hats des-aktive! lear Heil. 0.ls. rohes Rai-nette- et pas bvek Mike Isc- 

El U hyre lemlcefter He- 
sie n e. St. Joseph, Mich., Febr. 9. 
—-— Einory Williams, en Former, boen- 
die 15 Mil nordvest for St. Joseph, 
bragte Melding om, at en icller anden 
ildesindet Person var gaaet ind i hans 
Stald og hasvdse grusomt mishandlet 
hans to Heft-e. Den ene havde Siden 
staaret ov til Trsevler, faa Ribbenene 
kom titsytik. As den anden shavve 
Umennestet staaret Tungien ud og ka- 
stet den hen i en Ktog. 

Samme Eftermiddag modtog Mk. 
Willfams et anonymt Bat-, der truede 
heim selv med samme Skcebne, hvis 
han ilke foriandrede sig. 

Man hat Mistantse til en vanvittig 
Mand, der er unbsluppen fra Anstal- 
ten i Kalamazoo. 

Helbig Operation. Den 
Lharige Nicholas Bergen fra Okta- 
nm, soin nu er Student ved Blindeini 
stitutet i Jamesville, havve Vaeret blind 
fra Fødfelem da han«-; Øjne blev opei 
rem, og nu kan han se paa det ene 

Ofe. Næste Uge vil Lægen operere det 
ander Die. Berger hører til en Fa- 
milie-, hvor der er 6 blinde Born. 

Atter stor Jlbebrand. Pa- 
terscn, N. J» Febr. 9. — Jldebrand 
udbrød i Fokretninggkvarteret her i 
Vncn Sondag efter Midnat· Jlden 
begnndte i Sporvognsfabrilen Ved 
Brandfoltienes Ankomft sit bigse Bran- 
bm noqenlnnde under Kontrol. men 
Sinnen lan alliaevel fcrttes til 100,: 
M« Dollarg. 

Jltien forplantedse sig til den førfte 
Buptiftlirte, som blev betdeig besta- 
dizxen liaebedeg ogsaa andre Bygnins 
get-, idet bicn ftækle Vind bidrog til at 
Jahren-c- Jus-en Blandt de liefkadigekc 
Btmninaser er oqlan den gamle City 
Hall. 

den alligevel Anota Minn, 
Fe br. p. -— Lin hel Roman er fou- 
act met her, og Heltinden er Markt La 
B :,lle som havde to Friere. Maryg 
Valg faldt paa Peter Marter, en Far 
1ner,og Brylluppet blev tillyft, og 
Gæsterne tom, og Kisten var fuld af 
Folk, og Brudgommen ventede da 
Budftabse t tom, at Mary var forspun- 
den, ingen vidste hvorhsen 

Senerse oplysteg det, at medens Goe- 
fterne og Brudgommen ventedse i Kir- 
ten, havde Mary fulgt den anden 
Frier og ladet sia vie til bam i Rand- 
l)uset af Dommer Eye 

Præsidenten beføger sin 
syge Søn Groton, Mags, Febr. 
It —- Prcesident Roosevelt afrejste til 
Groton og antom der Mandag Esset- 
middag paa et specielt Tog En Vogn 
bragte dem hurtig den halvanden Mit 
lange Vej til Stolen, oq Prrefidenten 
iøgtk stratg sin Søns S1)geleje. Dren 
qen flng i overvættes Glæde Armen-: 
om sin Faderg Hals og prøvsede paa 
at lade, fom om han itle fejlede ret; 
megiet. Han er bog langt fra udenz 
Fute, da Stigdommen endnu itte hats 
vceret paa sit højsestcn Prassidientcn vilI 
blivi2, insdtil Krisen » fnrbi. ! 

Giftede figmed den an 

i 
i 
i 

En»Vittcr« medlffterveexx 
li. K. Lunis-Hund i leimoh N. Dat» 
bar folgt unget, sont er laldt »Prol)i-: 
l)ition-Bitter-.«««. than blcv sornnliq 
idømt Ali-Si Dollarszs i Mullt og Om- 
toitninger oq W Tages Fasngfel Han 
Uil nu finde ud, at den-J ,,Bittercs« irr 

21anfle bitte i sit-c Bit«tning-er. 

««,«-T«1Js-s:ndc E t i l t. Bevilgelfe 
til at saslge Brasndevin blev forleden 
qivet i en lille «lle1111fljlvk1niasBl1 til cn 

BvcminlL Der før Var brngt til en Ruf 
fsettfabrit, og Dna dist storc Stilt over 

Døren stob ,,Tr1mt Fsactory«. Sa- 
loonvccrten fil fat i en Maler, der var 

sen Prohibitionift, vg- bad ham for-an- 
dre Siiltet, san det Pasfedse til For- 
retningen. Maler-en tog sm Kost og 
nokfasa behendig forandrede T’et til 
D, sasa der tom til atftaa »Drunk 
Factory« — Drillefabril. 

«Alterens Sakramente i 
cui-disk Synagoge. Spring- 
fdeld, Ohio, Febr. 9. — Rev. Small 
af en herværende Kongregativnal- 
»Am forvaltede Alterens Satvament i 
den jpdiste Synode. Det er ftrfte 

Udlandet 
De Wct ,,ucestcn« fanget. 

London, Febr. 9. —— Lord Kirchen-er 
sendte pr. Telegras en lang Beretning 
sorn den brittisie Hærs forenede Be- 
stræbelser for at fange De Wei. Dei 
gil saaledes til: 

Jagten begyndtie Nattsen til den -4. 

Februar og viarede til Febr. 6. Del Wet var gansle vist omringet, men» 
tabte nok ikle Hovedet. Han bød sineI 
Mir-nd at slygte om Natten op søge 
Sitterhed, som de tun-de bedst. Des 
Wie t selv med nogle faa Mcend og en: 

hel Del cheg tog Kursen mod Amon-l 
stadsLindleysBlockhus Linien. 

sil. 1 om Ratten i dei dybeste Motte, 
dtev han sit cheg freIn mod Linien, 
hidsede Dyrene op, saa de gallopperedes 
frem mod Linien og brød denne. Idee-! 
get slap bott, og De Wet Var sijultl 
tnsellem Dyrefloklen og slap ogfaa bort.l 

Mange Bosere søgte at slippe nd om 

Ratten, men blev som Regel opdagede, 
og ti døde Boere blsev sanilet op om 

Morgen-en ncer ved Heilbrow 
J Folge Lord Kitchenerg Rseport 

mistede Boerne 283 Mand, delg som 
d«ræbte, saarede og fangne samt 700 
Heste og megsrt chea, niedens Englæw 
derne tun mistede 20 Mand. 

Denne Lord Kitcheners store Plan, 
soin han i Maanedvig har bryggiet 
paa, fit saaledeg ej for Englænderne 
temmeliqt gunsiig Udsald: nied Und- 
taaiclse as den lille Omstændigl)ed, at 
De Wet 11ndslap. 

—.————-O.-——-- 

En Allem-Linie Damer 
grsmdscjlcr. 

.Halifax, N. S» 7 ehr. O. — Dampei 
ren ,,Grecian« af Allan Linien, ført af 
Kapt. Harrison, siødte i Morges Paa 
en Klippe, kaldet »Holt) Sinne« fern 
Mil udenfor Halifax. Den hat tagei 
ncesten 20 Fod Band og staat nceppe 
til at redde. 

Der Var tun en Passager om Bord 
oa 45 Person-r af Skibstnansdskabei. 
Pagsagereren er bleven ilandsat, og 
Redninagapparaierne er parat, slulde 
det vise sia at vcere nøddendiat for 
Mandskabet at for-lade Damperen. 

»Grecian« er as 2,211 Ton nsetto, er 

22 Aar garnmel Den var paa Rejse 
fra Liverpool til Halifax med en Lad- 
ning paa FUO Ton 
Gang nenne Handlinq hat fundki Sieb 
i set jødist Gudgh115. Kongregationak 
Hiirken var netop nevbrckndt, og Jødsei 
menigheken tilbød de huizvilbe Bitte-· 
folt Brugen af Synagoge, indtil 
te ian kan faa Hirten rcst 

IE t o r AP- r e· Louisiana, Ku» 
Febr. W. s-—— Jføri rige Silcednink15- 
finkkcr blev Sielettetne af Si. Mag 
nusJ ng St. Bonosa, io katolfte Heige 
nex, snm blev dræbt efter Orer as den 
romersie steifer for næsien 16500 Aar 
sier paa Grund af derei— reliqiøfe 
Tro, bisat i Si. Mariins Fiirke her i 
Busen Søndag Eftisrtiiiddak1. Stelei 
iserne bksv funden i Roms- Ratskomber 
Aar 1700. De biev da overgiocn til 
en Søfiernrdrn i dei nordliqie Italien, 
hvor de forblev, indtil Rev. Franc-is 
Zalvler af St. Mattins Fiirksen sidfte 
Sommer fik dem overleverei. 

Roppeepideini i Iowa· — 

Des Moines, Ja» Febr. 1.0. —- Stil- 
lingen i Jowa med Henfyn til Kop- 
piernie er foruroligende. Der er Kop- 
per i alle Dcle af Statsen, og die spre- 
der sig inere og mete. 

SiaigboMM vil, at all-e Postmestre 
og Betjentse ved Posivcesenet stnl lade 

»sigs vakcin-ere. 

» 
Boardet hat givei Des Moineg 17 

,Dage til at blive fri for Kopperne. 
Efiser den Tid vil der blive tsaget stren- 
gie Forholdsregler fta Boiardets Side. 

Starlagens-Feberen er i 
Anm-arch; km mange Siedet lyder 
Rygster om denne frygtede Sygdoms 
Udbredelfr. Belladonnsa 3 X. faule- 
des som det forefindes i Hemmingfens 
Husapotek er et udmærket Bestyttelses- 
Mit-del imod den. Se Avertisfemth 
andet Steds i Bladei. Oqu « 

Forbud inod Inder-ce. 
Diet et blevet forbudt Jøder at tage 

fast Ophold i Sibirien undtagen efter 
In scerlig Tilladelse for hver enkelt. 
Forbudet begtundes ved, hvad der er 

Tilfældet i Odier-a og andre sydtus- 
sifke Byer, hvor næften al Handel og 
Jndustri er paa jødiste Hemden 

Opgivct af England 
London, Febr. 10· — J Unber- 

hufetg Mode i Dag betrceftiede Rings- 
minister Broderict et Pressetelegram 
fra Calcutta om, at den engelske Re- 
gering hat bessuttet at trwkkse Trop- 
pernse ud af Wei Hai Wei, Kinn, ogs 
at de der paabegyndtie Befæstningsar- 
bejder ikke vil blide fortfat. 

Qoerhuset oplystse Viceministeren i 
SirigthinisterieL at det ikke var Me- 
ningen at opgive Wei Hai Wei, som 
var meget brugsbart som et lidet Baa- 
denoplag, Sanatorium for Mias- 
magten til Lands og til Bands i Østen 
og sorn et Sted, hvor man kunde drin-e 
Skydeøvelser mied Kanonen 

Boctnc et ikkc for;nyt. 
London, Febr. 10. —- Gsenieral Kit- 

chener meldet, at en ftor Boerstyrke 
angreb 60 Vogne, truktiet af Æflser og 
ladet med Proviant Vognene var be- 
rogtet af 160 Mand og angriebeg 80 
Mil fra Fraserbura. Boerne tog 
Voanen—e, men kundc ikke flytte mere 

end 12, Resten brændte de. Col- 
Crabbe kom til, oa en haard Kamp 
opstod Enalænderne band-: to Offi- 
cserer Da 11 Mand fasdne samt 1 Of- 
fscer og 47 Mund faars3t. 

Inn Gnalcendere overfaldth ncer 

iCialdinicU und-er Tildaaetoaet faldt :: 

Lfficerer Da 7 Mand; 17 saaredes. 
Kommandant Potgieterg Lejr oder- 

raftedeg af Englaenderne ved Rheno- 
ster; 2 Bocke faldt og 86 toges til 
Fange. 

Dømtc. 

EUkanila, Febr. 1l). —- A. Dubose 
oq Lewig Russell, Desertører fra 
Kompani E. 9d·e Kavalleri. fom stjal 
Wandern tilhørende Regirnentet, og 
sluttede sin til Jnfurgienterne i Fjor i 
August, blev i Henhold til Krigsrets 
tenszi Dorn hcengt i Gninobotan, Pro- 
vinssen Albon den Tde Februar i Oder- 
vasr as EUWD Mennestrr. Der var in- 
ktscn llnrden under Elsetutionen 

Judicn faar ct unt Hungers-nat 
London, Fsrbr. llL — —— Vicetmmskn of 

Indien, Lord Eurzon af Redlestom 
telegraferer, at lldfigten til Hungers: 
nød tiltaqen Jngen Rean fald-er, Og 
flcrg Tistrilter plageg af et lltal af 
Motten sont ødelægger af Avlen, hvab 
Tørltn ikte funr Bugt med. Man ta- 
ner alle Forlioldzrkgler til nt bekæmpe 
Nøden 

Tnsk TIJkissiondbygning brirndt. 

Hur-innig Febr. JO. — ist Telegram 
fra Canton meldet, at Berliner Mis: 
siongfelstabetg Bngninger i Famu, iiær 

Ved Unntorn blev brasndt as cn Stare 
Hcdninqen Alle LUIiiinonasrerne nnd-- 
slup. 

Brandstiftcrne Partstaar righng at 
lmsz Forbindelse med den franflse Fia- 
tolii Mission, men denn-: Psaastand 
unsesZ tun for lldflrtgter. 

Pastor Bahr of Berliner-Missionen 
ined antru on Bnrn hat føgt Tilflugt , i Canton 

Grcv Tolstoi harrt Tilbagcfald. 
, Lotrdon,75(ebr.10.-—— Greo Tolstons 
Agent i England hat modtaget form-o- 

Iligende Efterretningier om Forfatte- 
rens Tilstand. Han var Paa gode 
Veje til at blive rast, da et pludsicligt 
Tilbagsefald indtraf, og man frygter 
bei verste. Sygdommsen er Hjertel-am- 
melse og Lungebetængelfr. 

It hell-rede La Grippe 148 Eimer-. 
Jntet Mit-del er ligt ngew Whlto 

Wtae ot Tar- syrsup mod denne frygtelige 
og farltge Sygdom. Naar den bruges grun- 
digt og i Tibe, vil den hell-rede et Tilfælde i 
48 Timer, og for Wissin folget La Stirn-, 
vil den ufravtaelia hiælvr.s Vris Ist on soc· 


