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Elyxeriha 
Moder og 9 Bstn d» i 

L u e r n e. Malane, Canada, Marts 
10. —- Mts. Atthut Bouchard og hea- 
des ni Born omlom ved en Jldebtand 
i Familienø Hjem i Gaar Vorges. 
Bouchacd sprang ud af en Vindue 1 

2den Etage, og hans Hufttu og Best- 
nene stulde splge efter; men fotmodents 
lig tabte de Bevidstlheden og blev san 
lvalt af Rog. 

Dowie paa Randen as 
S i n d s f y g e. Chicago, Martz 9. 
Det ladet som om Dowieö ftore Tab 
i Reif-sagen mod hans Ssvogey hvor 
han blev dpmt til at udbetale 8175,- 
000, hat forstyrtet hans Hjetne alde- 
les, hvis den da nagen Sinde hat vak- 
tet normal. han fotfærdede sine Til- 
hstere ved at opspre sig som en dan- 

vittig fta den stote Scene i Aud"itori- 
um, hvot han fædvanligvis holder sine 
Msder. Han for frem ng tilbage, og 
i de vildeste Udtryl angreb han Dom- 
met Tuley, som dsmte i hans Sag. 

Det antage5, at Sluffelsen og Tab-i 
hat vceret for meget for den gamle 
Janatiler. han et 55 Aar, men see 
meget ældte ud. 

Meget komanlisl. Des Moi- 
nes, Ja» Martö, 9. —- En rig Mand, 
Franl G. Loclwood havde taget sig af 
en ung SagfsreV A. L. Steele, hinl- 
pen ham frem paa flete Maul-er, indtil 
Steele, der er meget dygtig, nu er 

Kandidat for »County Aitotney« Em- 
bedet. Han lom ofte i sm Velgstets 
has og fotelsiede sig i Mes. Loclwoolz 
fom snart opdagede, at hun var lige 
saa ilde stilles. Partei gil til Lock- 
wood, sotn efter en Betænlningztid 
indvilligede i at stilles fta sin halten« 
for at gsre det muligt for de to at gier 
sig med hinanden. Han stillede dog 
den Betingelfe, at han stulde have Lob 
til at bo i samme Hus sotn de to, da 

han ille lunde undvæte Synet af sin 
Husim De indvilligede, og nu bok 
de tre i Jamme Has, lun med den Fo- 
andring, at Mes. Loclwood heddcr 
Mts. Steelle. 

En Drom opfyldes. Butte, 
Mon» Martg 9. — Et mærteligt Til- 
fazlde » m Drin-is Opfyldelse er kom- 
men for Dagen i Forbindelse med 

Doosfaldet af W. S. Mann, som dsoe 
as hiertelammelse den s. Muts-. 

Han var en fremmetd i Buttle, og der 
fandtes intet mellem hans Esterladens 
stab, hvotved man kunve komme paa 
Spot efter muligc Slægtninger7 Da- 
gen efter, at han var bod, kom imid- 
lertid et Brev fta hans Huftru, det var 

strenet nogle faa Dage for han bode; 
men det var ikke med Navns Unver- 
stttft og gav saaledes ingen Only-Z- 
ning. En Uge fenete kom nok et Breo, 
siteoen fra Hot Springg Ark. 

Mts. Mann streb, at hun om Ratten 
hat-de haft en tædfelsfuld Drom, sont 
forfaerdede hende akdeles ved dens To- 
delighed. Hun saa sin Mund i en Lig- 
kifte gentagende Gange, og en Gang 
drsmte hun, at han var bleven begra- 
vet levende og havde vendt sig i Kisten. 
hun var ude af sig ser af For-fet- 
delse og bad i Btevet om at faa Brev 
fra hvem sotn helft snatest muligt. 

Brevet gjotde et saadant Jndttyk 
paa Begtavelsesmandem at han gra- 
vetde Liget op, for at anders-ge, om ogi 
saa den Del as Dtsnrmen var sand; 
men Liget var alletede ved at gaa i 
Fortaadnetse, og havde aldeles ikke for- 
andtet sin Stilltng. 

—- Dampeken »St. Paul« fejler fta 
New York Martz 12 og Passagerer til 
Danmatk ankommer Matts 21. 

Damperen »St. Louis« afgik fra 
Southampton Matts 8, ankommek ttl 
New York Martg 15. Passagerer for 
Besten passeter Chicago to Dage se- 
netr. 

»Belgenban«v« afgaar fta Philabels 
phia Marts 15. Passageret til Dan- 
matk ankommet Marts 27. 

VI. All-If PAIN Plus· 
Et hukttgt, sikkert vg vaaltdeltgt Mtddel 

tot toq ellek new-s Darm-ins Rygtmerter. 
Iaveptnh Reukalgta New-sind Jrritath 
Met, Schutt-they Stat, Scattca. Jndehpli 
der hvekten Votum ellet Martin oq etteklai 
der ingen stemtne Eftervtrtntnger. 25 Dost- 
Inr. Pan Upoteker eller tendes at Da. 
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Amerikas firste Kirnrg Dr. 
Christian Fenger bit-. 

Ester en Uges Sygeleje er den be- 
tendte danste Lcege, Christian Fenger 
i Chicago asgaaet ved Dsden af Lun- 
gebetændelsr. 

Det hcendte i Lstdags, d. 8. Mart-L 
i Fengers hjem i La Salle Gade Nr. 
269. 

Den afdsde varvel den for Tiden 
berpmteste danste Mond udensor Dan- 
mari; i hvert Fald er hans Navn som 
Kirurg strevet fast og tendi i Ameri- 
tas Lagehistotie, og hvor oprigtig vg- 
saa Lcegestandens Beundring for Fen- 
gers Dygtighed dat, stsnnes tilstrælie- 
lig tydeligt as den Hyldest, der bragtes 
ham ga han B. Nov. 1900 fyldte de 
60 Aar. Man hædrede harn da rent 
ud som den stsrste Kirurg, de Forme- 
de Stater havde tendt. 

Christian Fenger blev sndt Z. Nov. 
1840 i Jylland. 

Sin 19-aarig tog han Stubenm- 
etsamen og derefter Lcegeetsamen 
1867. 

Det gode Hoved han var, tunde han 
ikke slaa sig til Ro med en jævn ind- 
bringende Lcegepratsiö· Han gik der- 
sor strats videre og fortsatte sine viden- 
stabelige Studier selvstændigi. Hans 
Hu stod gansie til Anatomien, ag 
havde ubetinget Respekt for Dissetere- 
lniven. 

Dersor uddannede han sig som pa- 
thologisi Anatom og som Kirurg, dels 
ved Ørekliniten, dels paa Hospitalerne 
i Kobenhavm 

Allerede sont Student havde han 
gjort Assistenttjeneste under Krigen 
1864, og da den sransk-tyste Krig 1870 
udbrsd, var der den bedst mulige Les- 
lighed baade til Barmhjertighedstjene- 
ste og til Er.faring. 

Han mældte sig altsaa selvsølgelig 
paa fransi Side og blev antagen med 
Tat som Ambulancelaege oed »det rede 
Aors.« 

J denne sorscerdelige Krig har den 

asdedes Hjælp udenTvivl lindret man- 

ge Smerter. 
Han blev i Tjenesten til Krisens Op- 

hor, og nu da han alt havde nogen 
Æresglans over sit N»vn, blev han 
Prospektor i patologist Anatomi ved 

Kommunehospitalet i Kobenhavn 1871 
—74). 

Men saa blev hans Forhold til Fer- 
drelandet brudi; som saa oste blev en 

af de bedste Sonner stodt dort. 
J Esteraaret 1874 blev nemlig Pro- 

sesspr Rasmussen sog, og i hans Sted 
paatog Fenger sig da Forelæsninger- 
ne. 

Men til Trods hersor blev, da Pro- 
sesssor-Pladsen senere blev ledig, C. 
Lange valgt —- uden den sædvanlige 
Konkurrente. 

Herover blev Fenger med Rette stsdt. 
Jtte at Lange var mindre vcerdig, 
(han gjorde senere sit Navn verdens- 
beremt til Trvdg for, at ·han var Pro- 
fessor i et saa lille Land som Dan- 
mart), Undladelsen as Konkurrenten 
var uloolig. 

Christian Fenger rejste da samme 
Aar til Ægypten sont Medlem af det 
mellemfolielige Sundhedsraad i Ka- 
iro. 

Han taalte dog itte Klimaet, og det- 
te var hopedgrunden til, at han i 1877 
modtog Tilbud sra Cshicago 

Fra da af heulevede han sine Dage 
i denne unge Berdenöstad, og hans 
Navn er bleven tnyttet som et as de fi- 
neste til Chioagoz opblomstrende Vi- 
denstabeligshed 

Allerede 1878 udnæsvntei han til 
Lcege ved Csoot County Dospttal og i 
1880 til Kurator for Rush Lagestoles 
Museum. Fire Aar senere overdrogez 
ham Posten sont Professor i tlinist 
Kirugi ved «College os Fysicians and 
Surgeons«, der er tnyttet til Statss 
universitetei. 

J 1893 blev ban Professor ved Thi- 
cagoö Liegestole og endelig i 
overtoq han Professoratei ved Ruslf 
Stole. 

J 1882 hat-de Fenger cegtet en her i 
Amerita sedt Rinde af norst Slcegt. 
Parret bar 2 Bern, en 19aarig Ssn, 
Frei-, og en 7aarig Datter, Augustm 

Som hospitalslage hat denjafvsde 
været overokdentlig ssgt. Han Hat fo- 
retaget Operationer Pan Thabitha nor- 

ste, paa Coot C-ounty, Presbyteriw 
nernes, Passavant Memorial, det tyste 
og det tyst- amerikanste Haspital i Chi- 
cago. 

Naar man tillige nasvmha han 
hat sitevet mangfoldige meVici Af- 
handlinger, navnlig om Kitutgi. vg at 
disfe alle et betydningsfukde, samt at 
han havde en udbredt Pratsis, hat 
man faaet et nogenlunde Stsn over 
Mandens Birksomhed. 

J tirtelig Henseendse havde Dr. sen- 
ger, der ftammer fra en danst Brustr- 
flægt og hvis Broder er Holmens 
Provst i Koben-havn, vendt sig til en- 

gelste Samfund. 
Han begtavedes iMandags fra Ner 

Enqland Congressional Chutch og 
Jordfcestelsen fandt Sted paa Rosehill 
Kittegaakd. 

Den afdødes Eftermcele blandt hans 
amerikanste Kaldsfæller er sjælden em- 

stemmigt og smutt. Alle er enige am, 
at den danske Mand, der fra 1877 til 
sit Livs bratte Asslutning vitde alle 
sine sjældne Ermer til det amerikanste 
Lands og Falls Vet, var en einstuan- 
de Stiftelse; dygtig ved sin Kundstab 
og Erfaring, fremragende som en Fo- 
regangsmand Paa Antiseptikens Om- 
kaade, paalidelig som Ven, velvillig 
ovekfsor de nsdlidende, der søgte Be- 
handling under ham — ,,et Tab, som 
vanstelig vil tunne oprettes for Lege- 
standen i Amerika.« 

--— 

D - d s f a l d. Dansieren Wm. 
From, godt lendt og afholdt af sine 
Landgmænd i New York, afgii i Flg 
,,Nordl « ved Døden i Mund-Us- 
Frorn var af en stor Vennetreds anfei 
for at være N. Y.’s dygtigste dunste- 
Kot. Hans Lig blev jordet fra hans 
Salter, Fru Gardners Hjem i Brent- 
lyn. From var født i Naht-hing. 

Millionærgifte. J Folge 
et Brev fra New York til »Poliiilen« 
er nu igen en Dansier i Færd med at 

gifte sig med en Millionærs Datter. 
Dei er, medbeler »Politilen«, vor 

Landsmand, Bygningsingenipr Henry 
R. Angelv, Sen af Redaltøren i Vi- 
borg, der er bleven forlovet med Mifs 
Jessie Ward, Datter af en ansset Mil- 
lionær i New York.« 

Sømandshjemmei. Brock- 
lyns standinaviste Sømandshjetn var 

i Flg. »Nordl.« i Februar bespgt af 61 
Some-nd: 49 norste, 3 svenste, 4 dan- 
fte, 1 sinst og 4 tyske. Der forhyredes 
82. J samme Maaned besorgede Kon- 
toret 869480 sendt til Norge, 897.10 
til Sverrig. 

B r y l l u p. Miss Mathikda Drey- 
er fra New York hat d. 21. Februar 
haft Bryllup med Bogholder H. Strom 
i Spllerød Kirke paa Sjælland. 

Beføg fra Danmarl. Direk- 
tsr Benny Dessau og Frue fra Ko- 
benhavn agter fsrst i April at tiltrcede 
en Fornojelses- og Relreatisonstejfe 
til Amerika, hvor de bl. a. vil aflægge 
Or. Dessaus Broder i New York et 

leengere Bei-g. 

Afdød Mormson. Forhenv 
rende Vagtmand ved Landmandsbam 
ten i Kobenhavn Jst-gen Peter-few 
fsdt i Fotdrup, Slagelle, er afgaaet 
ved Døden i Mariotts, Utah. Han 
var Motmon og bar opholdi sigi 
Amerika mindre end 1 Aar. 
wfy « — 

Mr. Arthur Engelsted, en 

Brodet til den bekendte, nu afdøde, 
Liege i Ktbetrhavn of samme Nava, 
ligger i denne Tid paa Hospiialet i 
Montreal, Can» lidende af Vatieksot. 

Ved en Belgsrenhedsfeit 
fom afholdtes i Kibenhavn i Slutnin- 
gen af fottige Maaned under Prin- 
feöse Maries Projektion, blev opført 
Hentit Hei-W »Sparekagsen«. En af 
Rollerne i dette Siylte udføries as 
Mist Wovdie Vers fra Chic-ago. 

Ka l d s bte v. Meriigheden i Ell 
Horn, Ja» hat sendt Kaldsbrev til 
Last-or P. L. C. Hausen, Eugene, Ore- 
gon. Palior Hausen hat som bekendt 
tidligere beijent Ell Horn Menighed· 

de la n d et i 
Bock Seien 

Delarey vinder en glimtende Seiet 
over Methuen, fanget hom, 

200 Englanderne og 
taget 4 Kanoner. 

London, Maris 11. — England et 

alter bleven tyftet. Boergenetsalen De- 
lary hat nemlig vundet en ekliatant 
Seit, mellem Bynburg og Lichtenbutiz 

General Methuen er i Boetnes Hern- 
der og vil bliioe holdt som Gidsel for 
de fangne Boetanføtere. Han er selo 
saaret. 4 Kanoner bleo tagne af Bo- 
erne. 

Den uventede Nyhed blev meddelt i 
Parlamentet af Krigsministet Brode- 
kick selv, der oplæste folgende Telegram 
fra Lord Kiichener. dateret 8. Marts. 

»Det smetiet mig i høj Grad, at jeg 
maa sende Departementet daarlige 
Nyheder orn Methuen. Han var paa 
Marsch fra Wynburg til Lichtenburg 
med 900 Mand Ryttseti under Majok 
Paris, 800 Mand Jnfanieti. fire Ka- 
nsonet og en Pompon. Han stulde mo- 
de Grenfield med 1,300 beredne Mand 
—- tnen tidlig i Gaat Motges blev han 
angrebei af Delatys Stytle mellem 
Tive-Besch og Palmetknill. Boerne 
begyndte Stotm fra tre Sidet. 

Til Matibogs og Kraalpan er 550 
Man-d lomne ind. De bleiv forfulgt af 
Boerne fire Mil fta Valpladfen. De 
meldet, at Methuen og Paris med Ka- 
nonet, Baggage o. f. v. et fanget af 
Boetne. Methuens var Fange, da han 
sidst saas. Jeg hat ingen Enkeliheder 
paa oote Tab og tiltaadet, at Offent- 
liggorelse af Eftertetningen om Kam- 
pen udscettes, til jeg kan sende bestemie 
Nyheder. 

Kitcheners 2det Telcgram, dateret 
Sondag den 9de Marts meldet: 

»Paris et kommet ind til Kraalpan 
med Rsesten af Troppetne. Han mel- 
det, at Kolonnen marscherede i to Af- 
delingser, den ene, med Oksevognene, 
forlod Twe-Besh Klollen 3 om Mor- 
genem den anden med Muldyr-Vogne- 
ne afgik en- Time senere. 

Boetne angreb lige ved Daggty. 
For Forstroekninget kunde naa vor 

Bag«itop, tog den Flugien. Jmidler- 
tid gallopperede et stott Antal Boete 
op mod begge oote Flanlet. De blev 
forst standsede af Flankettoppetne; 
Mulerne var blevne sty og lob løbfh og 
alle Muldyroognene frygtelig blandct 
samtnen med de betedne Maend, stor- 
mede forbi Olsevognenr. Alle Be- 
ftrcebelset for ai standse dem var frag- 
teslose 

Major Paris samlede 400 Mond og 
besatte en Stilling, en Msl foran 
Oksevognene, som han fik standset der. 
Efter ei tappert, men unyåtigt For- 
svar fta oore Troppers Side stormede 
Fjenden ind mod Olsevognene, og 
Methuen blev faaret i det ene Laar. 
Paris blev omtinget og voetgao sig 
Klolken 10 Morgen. Methuen et eno- 

nu i Boernes Lejr.« 
3 Officerer og 38 Mand er draebie 

og 5 Officeret og 72 Mand saarede. 
Des n savnes 200 Mand.« 

V ricl holdt derefter en For- 

Mafeling i det sydvesilige Transvaal, 
og Metshuens var naaet over 100 Mil, 
inden Boerne dukkede op. 

Angaaende Methuens lan meddeles, 
at han hat var-et anset for en af de 

bedste Taliilete indenfor Heeren. 
J Krigens Begyndelfe hinwande- 

kede han som bekendt den Deling, som 
flulde undseeite Kimbetley og Mase- 
ling, ogs havde godt Held, indtil han 
ved Modder Rioer led det ftygtelige 
Nedetlag, som Ctonje beredte ham. 
Den Gang led Englaenderne det storste 
Tal-, de hat lidt i nogen af Kann-ene, 
,,A-athundtedets blodiigste Slag«, sont 
Methuen udirykte sig i sin »Se1ersbul- 
letin.« 

mit for Tier-ins —- LZaänetx stwhkr Wlne of Tat s . det e te o em 

del naa Jotdenylsäereder en Forstlelfe vaa 

een Dag, holt det brugeö i Tidr. 25c og doc. 

Tyrkiet maa bære Ansvaret. 

Konstantinsopeh Marts 10. — De« 
Forenede Staters Legation i Konstan-. 
tin-opel hat for anden Gang sendt den 
tyrkiske Regering en Paamindelse o 

Revernes Afstraffelsez thi siges der, da 
Miss Sinnes Bortførelse, Løsepenge- 
nes Betaling og hendes Løsladelse stexe 
paa tyrkisi Grund, maa det bære An- 
svaret for hele Affæren. Røsvetne op- 
hokder sig endnu paa tyrkisk Grund. 

Gribiski afskediget. 
London, Marts 10. —- Fra Berlin 

strives der, at General Gribiski. i ten 

russcste Har, er bleven afskediget, fordi 
han var holdt ansvarlig for 2000 Ki- 
neseres Død i en Træfning ved Bla- 
giovestchenfk. 

Etrukia i god Behalt-. 

; Hosia, Azores, Mart-? 10. — Cim- i 

»ria antom heriil Kl. 6 i Gaar Aftes. 
Alt del om Bord. Den havde haft et 
IUhield vm Bord, og kunde derfor ikke 
Jsortfætte sin Reise. Den kunde ikke 
lade Omverdenen faa Bud om sin 

iStæbntz da dens traadløfe Telegraf 
» var bleven bestadiget i en Storm 

Urvligheder i RJrland 
ne i Jkland begynder at blive faa ura- 

lige, at den ftørste Ængsielse næres 
for Fremtiden. United Jrish League 
driver en Agitation, som efter erfarne 
Folks Mening vil spke til nahen Re- 
volution, enien Regetingen prøver at 

standse den, eller ladet den gaa sin 
Gang. Boycott er zrklceret mod alle, 
fom tilhører eller mistænkes for at 
tilhøre Regeringens Parti, og Oder- 
trædelse af Boycotten strasses med 

leg-emsig Overlast. Resultatet er, at 

Handelen er saa godi som standset, 
Fartnetne lider Nød, da de ikke tør 
afscette deres Avling, og Regeringen 
vil ikke yde de nødlidende Hjcelp. 

Under Sammenstødei mellem Be- 
folkningen og Tropper i County Down 
saaredes flere af Befolkningen livgfar- 
lig. 

s 

London,Ma1-is 10 — Forholde- 

En Epidcmi as Sclvmord. 

Enhver, som lceser de offentlige 
Blade, vil hyppigt blive ryftet og for- 
fcerdet over det ftore Antal Selvmord, 
der sinder Steh, et tcet paa det anbet. 
Hvor ubestrivelig msorkt og tungt maa 

ikte Livet have været for disfe ftaktels 
dodeligel Man fristes til at fpørge: 
,,Hoad tan Aarsagen vcere til denne 

Seloødelæggelsens frygtelige Forbry- 
delse?« Statistiken viser, at Fortviso- 
lelfe fom Folge af Sygdom er Hemd- 
aarsagen. Naar vi betcenter, hvordan 
alt afhængser af en god Helbted, hvor 
forsigtige bør vi ikte vcere dermed! 
Hvis vi føler, at Sygdom angriber os, 
hvor ivrigt bot vi ilte sage efter et Loc- 
gemidbel, som kan gøre os friske — et 

Lægemiddel, som vi kan stole paa! Mr. 
Philip Nichter, Good Mills, Va» stri- 
ver: »Min Hustru og jeg hat haft 
Anlebning til at beuge Dr. Petees 
»Kurito«, og vi er meget taknemmelige 
for Refultaterne. Den har vceret i 
højeste Grad tilfredsstillende, hvorsom- 
helft den er blesoen brugt. Jegs mster 
at nævne et Tilfælde i Scerdeleshed. 
Mes. Mary Murray havde været syg 
i lang Tib. To Flaster »Kuriko« hel- 
bredede hendr. Hun siger, den gav 
hende Appetit, og hun begyndte at leg- 
ge Pasa sig. For at bruge hendes egne 
Ord: »Den gav mig Mod til at leve 

og arbejde«. Alle siger det samme.« 
Hvot meget indeholdes der ille i 

disse Ord »Mod til at leve og ar- 

bejde!« Dr. Peteks «Ku·riko« brin- 

ger Solstin i Hjemmet web at helbtebe 
Sygdom og lindte Lidelsr. Den er; 
itte en Apoteletmedicin, men scelges ! 
direkte til Forbrugerne af Zsfabrikaml 
ten, Dr. Peter Fachrney, 112——114 
So. Hoyne Ave» Chicago, Jll. l 

»Dansteren« udlsotnmer to Gange· 
ugentlig og kostet sl.50 om A-aret. 

« 

Sidfte Nyt 
vvvsvvvvvvvvvvvvsvvvvvvvfs 

Priuscn rejser hjem. 
New York, Matts 11. — Prinsen 

afsejlede i Dag fra New York om Bord 
paa Damperen »Deutschland«. En 
stor Folkieflare var nede ved Havnen 
for at fange det scdstse Glimt af den 
tongelige Gest, der i den korte Tid, 
han hat været her, hat vundet stor 
Popularitet. Flere af Nationens vig- 
tigste Mcend var om Bord paa 
,,Deutschland« for at tage Afsted med- 
Prinsen, og fra begge Sider udtrykies 
Beklagelse over Stilsmisfen og Haab 
om Gensyn. 

,,Deutschland« sejlede ud af Hunnen 
Kl. 4.85. Kanonernse fra Wadsworth 
og Hamilton Fæstningerne gav en 
dundrende Afstedssalut, der besvaredes 
med en Fløjten fra ,,Deutschland«. 

Folketinget stemmer for Salgct 
af Øerne. 

København, Marts 11. — J Folte- 
tinget stemtes i Dag over Vedtagelsen 
af Salget af de dansbveftindiste Øer 
til de Forenede Stater. Salgset ded- 
toges med stor Majoritet 

Fred dct encste fornuftigc. 
Paris, Marts 11. — General Me- 

thuens store Nederlag har gjort et 
dybt Jndtryk i Paris. Aviserne er 

alle af den Mening, at Sejren vil ha- 
oe mere skæbnesvangrse Folger, end just 
det britiste Tab, idet den vil opflam- 
me Boernes Mod og opmuntre dem til 
Msodstand til det yderste. Sympathien 
synes dog i det hele taget at vcere med 
den uheldige General, der tidligere har 
svist sat han besidder ikke alene Mod og 
Kløgt, men ogsaa Ædelmod, hvtlket 
han viste i den betendte General Ville- 
bois-Mareuil Affære. 

»Die Temps« sporgen Vil England 
opgive Æoret ved at erkende, at det er 

umuligt at udslette Boerne, og at det 
ene fornuftige er at begynde Fredsun- 
derhandlinger. 

England har to truende Skyer over 

Hovedet —- Jrland sog Boerktigen. 

Regu. 
Oklahoma City, Okl» Mart-Z 11. 

—- Den sptste rigtige Øsregn i sets 
Maaneder begyndte i Oklahoma lidt 
efter Midnat, og der faldt oder to 
Tsommier. Det har efter alt at dømme 
reddet Hvedeavlen, da Jorden ellers 
dar alt for tot fra sidste Aars Tørke, 
og Farmerne havde saa smaat forbe- 
redt sig til at pløjie Landet om og plan- 
te Korn. 

For mange Steders Vedkommende 
er denne Regn den første siden August 
Maaned 1901. 

Il- ss It 

Fra Kansas kommcr ·famrne gun- 
stige Efterretnsinger. Meget af Hoc- 
deaolsen er totalt ødelagt, men Regnen 
vil redde en Del, især af den »haar«de« 
Hvede. 

Præfideutcns förftc Veto. 

Washington, Mart-J 11. — Prcesi- 
dent Roosevelt indsendte sit første Veto 
til Senatet i Dag. Forflaget var at 
benaade en Dersertør og udslette Be- 
retnsingen af lhans Retord i Max-ine- 
Journalen. Præsidenten anfaa For- 
brydelsen for alvorlig til, at den kunde 

tilgives. 
Sena«tet hande begrundet Forslaget 

paa, at John Glass, vedkommendes 
Nahm kun var 16 Aar gammel, da han 
lod sig indstrive, og var kun i Tie- 
neften i en Maaned. 

Brasilien vælgcr Mfidcnt 
New York, Marts 11. — Et privat 

Telegrsam til New York meldet, at Dr. 
Francisco do Paula Rodriguez Alves 
er bleven valgt til Præsident over Bra- 
silien. 

Alves er en gsammel erfaren Politi- 
ker og en berømt Finansier.s Af Pro- 
fessison er han Prokurany men er for 
Tiden Guvemør i Sao Psaula. Han 
er valgt af det repubkikanske Parti. 

As tut-re en Fort-leise i m Das 
Bruq Last-the stomo Qui-tue Billet-. Nllespos 
fett-e tile eleveker Benqenr. IMI bette Middel flink 
Heil. O.H. rot-es Novum-I er va- hver Icfsr. Ost. 


