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IIZHIJCAM 
En Dampcr fest-list 

New York, Maus 12. — Der er al 
Grund til at ftygte, at Allan Liniens 
Winter nye Damper »Hutonian« er 

gaaet under med henved 100 om Bord. 
Speeielle Telegrammer fra Mon- 

tkeal meddeler, at den støkste Æng- 
stelse for Skibet yet-steh og Kanadas 
Regering hat affendt en Dampet 
»Aberdeen« til Sable Island, hvor 
man antager, at »Hutonian« er gaaet 
under. 

Fiftere og Passagerdampete har 
bkagt Meddelelset om, at de hat set 
Masterne af et Vrag ved Sable Js- 
land for to Uget siden, og det et over 
en Mannen siden nogen Eftetretnim 
get modtoges fra Stil-et 

Damperen var under Kommunde 
af Kapt. John Brodie, da den forlod 
Glasgow, og havde om Bord et 
Mandstab af 85 Mænd og henved 20 
Passagerer. Skibet blev bygget sidste 
Aar. 

«"«« " « LI. 
..—--- 

John P. Altgeld död 

Johu P« Altgeld, Ex-Guvetnør af 
Jahin Vpde i Joliet Onsdag Mor- 
gen efter et Anfaldt Of APOPleksit 

Mk. Altgeld havde været til et pro- 
Boermpde Aftenen i Fotvejenx Han 
var en af Talerne, og talte Boernes 
Sag med uscedvanlig Varme og Ener- 
gi. Da han satte fig, folte han et 
pludseligt Jldedesindende. Han blev 
bragt bjem, men tabte snatt Bewde 
heden og dode, tilsyneladende uden at 
ane noget om det. Hart bad om, da 
man bar ham hjem, at man vilde soge 
at holde hanH lille Upasselighed hem- 
melig, da ellers hans Hutten, der var 

ftavckrende, vilde blive unodvendig 
·foruroliget. Han anede ilte, at det 
var Dsden. 

Altgeld var født i Tystland 1848, 
og er den eneste fremmedfødte af alle 

Illinois Guvernøren 
Hans Forældre udvandtede til 

Amerika da han var en lille Dreng, 
og bosatte sig i Ohio. Hans Lod som 
Barn og i den fskste Ungdom var 

som saa mange andre Born-Z af kat- 
tige Emiqrantfamilier. Han blev 
tidlig taget ud af Stolen for at vcere 

Fadeten behjcelpelig med Farmarbej- 
det. 

J 1862 lod han sig indstrive sosn 
Soldat og deltog i Borgektrigen. 

Senere holdt han Stole og arbei- 
dede i Feeietiderne hos Farmerne. 

Senere tejste han vest paa og an- 

«kom til St. Louis med15 Cts. i 
Lommen. De 10 udbetalte hcm for 
at passen Statsgmnsen, og da han 
tom ind i St. Louis, beugte han de 
sidfte fem til at lobe Papir og Fri- 
mcekle til et Brev til sin Moder« Se- 
nere lom han til Kansas, hvor han 
atbejdede ved hvad som helft og nd- 
stod mange Besvcetligheder. Han be- 
gyndte igen med at holde Stole og 
begyndte imens at studete Jan-. Fern 
Aar feuere blev han valgt til »Ctty 
Attotney" i Savannah, Mo. 

J Aatet 1875 siyttede han til Thi- 
cago og blev snart en af Byens og 
Statens ledende Polititere. J Aaret 
1884 dar han Demokraternes Landt- 
dat for Kongresfem men led et Redn- 
lag. To Aar senere blev han valgt 
til Dommee i Hsjestetet og havde den 
Stilling ttl 1891. 

J- 1892 nominerede det demokrati- 
sie Partt ham til Guveenør. han blev 
valgt, og gennomtnetet t 1896, men 
tabte denne Gang. 

Von var hsjlig agtet baade sosn 
Mand og som Polittler; ille engang 
hans polttiste Msodstandere hat nagen 
Sinde for Alt-or tvtvlet paa hans We- 
ltghed som Politilee, ellee hang Mod 
til at gste hvad han ansaa for Ret. 

Von dsde sotn en fatttg Mand, nag- 
tee han havde tjent stoee Summa; 
men de gik tabt i uheldige Spekulatio- 
uee ellet i politiste Kampagner. 

can var tlke vtndende af tydte eller 
syndetlig veltalende; men »dem fotsiod 
saaledes at give sine Oed Best, at 
man bkjede sig for dem, og den faste 
Mvtsntng, der altid laa bagved 
baut Ialeey gao dem et Preeg af Jn- 
deeltghed, som man sicelden mfvee hoz 
Politilere. 

Fta »Acting« Guvernør Nokthcott 
kom Befalinsg om, at paa alle offent- 
lige Bygninger stulde finges paa halv 
Stang til efter Begravelsen, soin fin- 
det Sted i Dag, (Løtdag) 

De tusmde Ting 
Sletnme Krager. Hart-diss- 

bury, Ky» Marts 10 —- En Former 
Daniel Wilson 7andt en Morgen ef- 
ter en heftig Snestorm flere gf sine 
Faar liggende døde paa Marien og 
et Utal af Kruge-: i Færd med at hal- 
te i de dsde Legemer. Den næste Dag 

gik han ud for at se, om der var fleke 
Faak blcven drehte, og han fanot 
Marien faa vrimlende fuld af Kragen 

Hat den var ganfte fort af dem. Han 
Ist-d ind mellem Flokken, og nogle fløj 
» bott; men en hel Heer sløj paa ham og 
angreb ham med Noeb og Klar. Han 

i maatte flygte, faa hastig han kunde. 

Prcefidenten reisen Wa- 
shington, D. C., Marts 13. — Pice- 

zsident Roosevelt hat bestuttet at besp- 
yge Udstillingen i Charleston, Syd Ca- 
"tolina i den 2den Uge i April. Han 
saat itte Tid inden da. 

t 

! Talmage ek syg. Sau An- 
toniu, Texas, Marts 12. —- T. Dewitt 
Talmage, den bewmte Evangelist og 
Ptæditant er meget syg. Han er paa 
hjemrejsen fra Tean til Washington. 
Der næres nog ingen Frygt for, at 
Sygdommen vil blive siæbnesvanger. 

— 

En Morde-bande. Beau- 
mont, Texas, Marts 12. — J den 
sidste Tid hat del ofte truffet sig, at 
fremmede, som er ankommen til By- 
en, er sporlpst fotfvunsdnq famtidig 
hat man fisiet Lig af ukendte Person« 
op af Neches Floden. Disse to Kends- 
gerninger gjotde Politiet mistænt-" 
samme, og en Undetsøgelse hat nus 
bragt for Dagen en Mordetbande, be-« 
staaende of Negerksvinder og hvides 
Mænd, som arbejdede i Forening. 
Rvinderne tolle-de Ofret hen i detesj Bolig, hvor Mcendene plyndresde dem; 
lod de sig ille godvillig plyndre, blevj 
de mishandlet, indtil de ikke længeke 
kunde gøre Modstand, og døde de un-J 
der Beshandlingen, blev de kasjet i den; 
nakke Flor-. Døde de ikke, blev de» 
siæbt ud og lagt paa et afsides Sted,4 
hvor det kunde hcende, at medlidende 
Sjæle tog sig af dem. 

J Banden var tre Kvinder og syv 
Mcend· Oder 20 fremmede er for- 
fvunden paa den Mande. 

Gud ladet sig itke spotte. 
Baltimote, Md., Marts 13. —- John 
Kelly, en Kobbersiager, blev stum for- 
leden Akten i sit Hjem, netop som ham 
var i Færd med at udtale en Del 
Gudsbespottelfer. Han var i Stren- 
deti med sin Kom, og da en Politik- 
tjent efter hendes Anmodning ind- 
sandt sig for at artestere hom, blev 
Monden pludselig stutn og gjorde for- 
goeves Fuss-g paa at tale. 

Jngen Kvinder. Frankfort, 
Ky» Marts 13. — Den lovgivende 
Forsamling hat vedtaget og oversendt 
Gut-ernsten til Underskrift en Benut- 
ning om, at Kvinderne i Kentucky ikke 
sial hasve Ret til at stcmme ved Van 
paa Stole-Rand Forsiaget indbrag- 
tes af Repkæsentanten Clair af Sex- 
ington. Ved sidste Balg i Lexingion 
var det Negerkvindetne, som gjorde 
Udsiaget. 

Snikd Fyr. Frankfort, Inv» 
Martg 13. — harty Salley, en 15- 
aatig Dteng, hat opfundet en korn- 
bineret X-Stkaale- og tkaadløs Tele- 
gtafmastinr. Han hat for en starke 
Forsamling afgivet Puder paa Op- 
sindelsen· I 

Mange druknede. ZIJienIphis,l 
Tenn» Marig 13. — Der er kommen 
Meddelelse fra Bickgburg, Miss» am, 
at Danmstibet »Ein) of Providence« 
i Gaar Morges sank i Netheden af 
Davids Bend. Kaptajn Will. Cas- 
siidy, Clyde Scott, represenierende 
Victsburg Oil Wills, Dr. Lancafter, 
en af Palmyras mest fremragende Loc- 
ger, Mastinist Roupt og 18 Arbejdere 
druknedr. 
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Forsvunden. Charles Ras- 
musfen fra Eureka, Cal» en Danstet, 
der var Styrmand paa Skonnetten 
J. B. Teeds, hat i Flg. »Men« været 
forsvunden siden forrigse Mandag, og 
man befrygter, at han er drulnet. 
Han var noget beruset, da han nævnte 
Dags Aften begav sig ud til Studen, 
som var beliggende ved Fields Lau- 
ding. Det var en stormfuld Aften, og 
antagelig er han under Forspget paa 
at gaa om Bord falden ned mellem 
Skuden og Dokken og dkukniet. 

M. J. Ha nfen, en ung Danster 
fra St. Paul, Minn., blev bestyldt for 
at have overfakdet en Miss Gugler k. 
28de December og frataget hende 10 
Cents og en Ring. Han blev imidler- 
tib i Ftedags af Juryen frikendt og 
losladL Den danste Konful blev op- 
rindelig anmodet om at tage sig uf 
Hansens Sag, men afviste den, hont- 
efter Danst Brodetsamfund satte sig i 
Bevaegelse for at hjælpe hom. Mr. 
Guldbokg, St. Paul, formaaede Sag- 
fører Canney til at fotfvare Hausen i 
Reiten. Mifs Gugler paastod, at hun 
kunde genkende Haufen som Røveren, 
hvem hun havde set i Maunelyfet, da 
Ovekfaldet stete. Sagfører Canney 
paaviste imidlertid, at der paa den 
Tib, Overfaldet stete, ingen Maane 

zvar, stønt Pigens Stedfadek, Beend- 
Lften vidnede det wol-satte Dei blev 
bevish at Mannen først kom op en 
Time efter at Ovetfukdetjandt Sted 
Mifs Gugler paaftod, at Reveren til- 
talte hende paa et Sprog, som hun an- 

tog for BIhmifL og ogsaa dette tjente 
til at tage Besiyldningen fra Haufen, 
da Bøhmisk og Danst·er saa ungen- 
lunde forstellige Juryen var 6 Ti- 
mer om at naa Kendelsen Sagføter 
Canney var gaaet ind paa at afvente 
sin Betaling, til Hausen havde tjent 
Pengene ved Arbejde; men der er Tale 
om, at Daan Broderssamfund vil op- 
tage en Substription for Suec-rek- 
falæreL »ngbls« 

Ulykiestilfælde. Nielsl 
Sorenfem en Somand fra Sau Fran- 
cisco, styrtede i Onsdags ned i Lasten 
af Skibet ,,Marion Chilcott« og sit 
Hierneftallen kvæsteL Han henligger 
nu Paa Marinehospitalet· 

— Gotfred Jsrgensen Madfen, de: 
atbejdede for det danste Murersirma 
Btødrene Larsen, paa en Bygning paa 
Hiernet of Devisodeto og Steiner 
Streets, San Francisco, var i Oas- 
dags under Arbejdet saa uhelbig at 
falde ned sra tredie Etage og forsiaa 
sig temmelig alvorligt. Han blev 
sendt til sit Hjem paa 22d Stteet i en 

Ambulancevogn. Man befrygter, at 
han har taget indvendig Stude. 

DanskMaler paa Studie- 
rejse i Amerika. Den dansie 
Maler Willerup, som for Tiden et be- 
stcefiiget med Deioreringen af en of 
Kobenhavns nye Ritter-, vil saafnart 
han er færdig med dette Arbejde fon- 
tage en Studierejse gennem hele Nord- 
og Sydatnetika. 

— 

E- n n y R e c o r d. Skonnerten 
Rainier, Kapiajn Hausen, har sat en 

ny Reiord for Studer af sin Klasse 
paa den sidfte Reise fra Sau Fran- 
cisco til Everett. Den tilbagelagoe 
Reisen mellem de to Siedet paa 68 
Timer —- bedre end Dampstibene som 
oftest gsr det. 

Ved Statsuniversitetet 
i Jotva City er der for Tiden ansat 
6 siandinaviste Leererr. Professor i 
standtnaoisi Sprog og Litteratur ec 

Norbmanden George T. Flam. Pro- 
feösorerne Veblen og Hagen er ligelc- 
des Nordmænsd. W. L. Bierring, der 
et Professor i Battetiologi og Patho- 
Iogi. er dunst, C. E. Sjsstranb (svensi) 
er Professor i Filosofi, og F. A. 
Stromstcer (svenst) er Lærer i Mor- 
phologi (Loeren oin de organiste Lege-- 
mers Dannelse og Omdannelfe). R. 
M Anderson (svenst- norst) er Fa- 
kultetetö Taxidermist (Dyreudstop- 
per 

Do dsfal«d. En gammel, af- 
holdst dansk Borger i Rio Vista, Cal» 
Hans Lauritzen, et for nylig afgaaet 
ved Dø’den i sit Hjem paa Wood Js- 
land, Sakramente Co» i den frem- 
ryklede Alder af 75 Aar 11 Maaneder 
og 20 Dage. Han havde været svage- 
lig i nagen Tid og hans Død kom ret- 

for ikke uventet for hans nærmeste 
Omgivelser. 

Han var født i Kjøbingsmark paa 
Als og deltog som dansk Soldat i 
Treaarskrigen 1848—50, og blev 
hjempermitteret den 17. Febr. 1858. 

an kam i Slutningen af Tredserne 
her til Landet med sin Familie, og 
nedsatte sig førft i San Francisco. 
Herfra flyttede han til Sonoma Co. 
og kom endelig til Sackamento Co., 
hvor han hat boet de sidste 33 Aar. 

Lauritzen var en energisk og fou- 
tagsom Mand. Ved Siden af sin 
Farm drev han en større Mælkefor- 
reining, og hans Farm paa Wood 
Island var i enhver Henseende en 

Monsl«er«dtift, som han fremviste med 
bereitiget Stolthed. Han eftetlader 
sig Enke, en Datter, Mrs. B. Bunde- 
sen i San Friancisco, samt fem San- 
ner. Begravelsen fandt Sted under 
stot Deltagel·se, thi Lauritzcn var 
kendt og afholdt af alle Egnens Be- 
boere. 

—- J Folge Telegram fra LondonIt 
er H. J. A. Rasmusfen, en Broder til 
,,1Igebladet«s Udgivere, afgaaet ved 
Døden i en Alder af 45 Aar. Den 
afdøde var Chef for Firmaet Ras- 
musfen, Webb cfc Co» London, som 
drev en stor Fortetning med Materi- 
aler for Urmagere, optiske Instrumen- 
ier o· s. v. Han efterlader Ente og 
tre Bern. 

—- J San Francigco er Spreu 
Nielfen afgaaet ved Døden i en Alder 
af 64 Aar, samt Anna Petersen, Re- 
ftauratør Chr. Petersens Hustru, 87 
Aar gammel. 

—- Gustav Højsholt af Waisonvill3, 
Cal» er afgaaet ved Døden af Bron- 
chitis, 67 Aar gammeL Afdøde var 

født i Danmack og har været bosid- 
dende i Watsonville i over 15 Aar. 
Han var Urmager af Profession, og 
en agtet og afholdi Mand. Afdøde 
efterlader sig tre Brødre og en Søster 
her i Landet og en Sen hjemme i 
Danmark. 

—- Bor Landsmand, Hr. A. Grund- 
føt i Salt Lake City, der har den nye 
Universitetsbygning under Opføtelse, 
hat fristet den tunge Strebne at niifte 
sin Huftru, Kristine, lfødt Petersen) 
Tirsdagen den 4de Mart-T striver 
»Biiuben«. Hun døde af Hjetnefeber 
og var tun syg en ganste koti Tid. —- 

Hun var født i Nyborg paa Fyen den 
10de Febr. 1869. 

—- Hans Holgersen, født i Dan- 
mark, 77 Aar gammel, dsde forleden 
i Verkeley, Cal. Afdøde var en nf 
Berlekeys celdste Pioneerer; han hat 
levei der i neesten 50 Aar. Fotuden 
sin Ente efterlsader han sig to Sonnen 
William J. og Thomas P. Holgersen, 
begge Forretningsmcend i San Fran- 
cism 

—- En ung danst Mond Ved Navn 
Celius Petersen fra Vendfysselegnen, 
der i nogen Tid hat opholdi sig i 
Omaha, er i forrige Uge afgaaet sed 
Dsden i Ar«izona, hvortil han var 

rejst for at spge Helbredelse for Presse- 
fyge. Hans Lig blev i Mandagö jet- 
det paa den danste Kitkegaard. 

Med Dampskibet ,,Deutch- 
land« ankom i Onsdags fra Danmark 
L. istnhart Estesen samt sin unge 
Brud, som han har vceret i Danmark 
for at henie her over, striver »P. A. 
Fltbl.«« Bruden er en Datter af Kir- 
tefanger Th. Schmidt i Nordby paa 
Fan-. Vor eerede Landsmand gjotde 
hendes Bekendtslab sidste Sommer rin- 
der et Beleg derovre ved Danmarkö 
Ostende.- Or. Estesen er en af Direk- 
iørerne i »N. J. Terra Cotta Go.« og 
arhejder for det meste i Kompagnie-is 
Konior i Ner York City. Dei nygifte 
Par staat sig forelsbig ned i Maja- 
tvan, N. J 

(,,Danfk-Amerikansk« fortfat paa Side 4.) 
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Udlandet 
Englands Not-. 

London, Marts 13 — Man ncerer 

alvorlig Bekymring for Lord Methu- 
ens Slaebne. Dei er intet hørt on1, 
hvorhen Boerne hat fort ham, men 

maaste skal han stilles for en Krigsret 
under Delarey, De Wet og Lauis 
Botha —- og det maa befrygtes, at han 
da vil blive fkudt som Hceon osver 

Englandernes Fremgangsmaade mod 
Boerforeren Scheepers. 

Om dennes yntelige Drab er dser 
just offenliggjort et Brev fra en en- 

gelsk Soldat, der deltog i Elsekutio- 
nen. Og Englandernes hele Frem- 
gangsmaade ved den Lejlighed er 

usværdig nol til, at man nu maa frygte 
det værste fra Boernes Side overfor 
Lord Methuen. Soldaten meddeler 
bl. a. følgendet 

»Man førieScheepers i en Ambu- 
lancevogn vg et Musiklorps, som spil- 
lede lystige Stykker gik i Spidsen for 
den Troppeafdeling fom stulde siyde 
ham. Musilkorpfet kom lige efier 
Vognen. Da de havde fort Scheepers 
til Graden, bad han om at maatte mo- 
de Døden ftaaende. Men de fcengs- 
lede iham til en Stol og bandt ham for 
Dir-me Femten Mond qk Goldster 
am-Gakbekj HPV 10 Skridt fka hclm. 
Han maa have værei en iapper Mand, 
for han blegnede ilke en Gang. Oele 
den ene Side blev siusdt ud af ham. 
De kasiede ham ned i Graden, soin 
han var, brød Stolen i Stykker og 
kastede Stykkerne ovenpaa.« 

Soldaten striver, at Scheepers led 
tillige under Smerterne fra svcere 
Saat, da han blev studi. 

Ist Ist J- 

London, Marts 18. —- Et senere« 
Telegram meddeler, at General Me- 
thuen og Oberst Townsend ventes til 
Klerksdorp i Dag, de ledsages af en 

engelft Loege, og begge er i god Be- 
dringz man flutler detaf, at General l 
Methuen er losladi. i 

Rusferne seiten l 
l St. Petersbukg, Marts 13. —- En 

Del Kampe hat fundei Sied melliem 
russifke Tropper og Tunguser i Mon- 
goliei. Flere Horder nf Tnngusere, 
som plyndrede og odelagde Ejendom, 
er adsplittede, 288 faldt eller sa-arede3. · 

Russernes Tab var ubetydeligt. 1 
Protest fra Kinn. 

Peking, Marts 13. —- den linesisie 
Regeting hat osverleveret de Forenede 
Staters Minister Conger en energisk 
Protest mod Fornyelfe af Loven om 

Kineseknes Udelullelse fra de Forme- 
de Stater. Særlig protesteres mod 
Udelulkelsen af Kinesere fra Hawaii 
og Filippinerne. 

Ministetkrisc chnte. 

Masdtiix Marts 12. — Man ven- 
ter at Premierminister Sag-asta vil 
overlevere Dronningen hele Ministe- 
riets Afsiedsbegæting Dei antages, 
at General Montero Ring, forhen Se- 
natets Præfident og Formand for den 
spanste Fredstommissivn i Paris, 
med General Weylers og Canalejos 
Hjælp vil prsve at danne et nyt Mini- 
sterium. Finansminister Urzaiz ind- 
leverede sin Afstedsbegcering i Gaar 
til Sagasta. Cotes er bleren opløst 
ved kongeligt Brev. 

Der vil komme mange. 

Bremen, Marts 12. —- Udvandrin- 
gen til de Forenede Stater vil i Aar 
blive størte end nogen Sinde, ncwnlig 
fra Ungarn. Byen her er overfyldt. 
De fleste Udvandrere gaar til Grube- 
distrilterne i de Forenede Stater. 

Ceeil Rhodes dödsfyg. 
London, Marts 18. —- Cecil Rho- 

des, den bersnite og berygtede Syd- 
aftila-Millioncer, som i længete Tid 
hat været syg, synes nu at være Do- 
den mer« Hans Ded vilde ryste hele 
den sydafrikanste Borsspekulation 
baade i og udenfor England. 

Sidste Nyt 
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvq 

Vintercn rasen 
Fra flere Siedet kommer Efterret- 

ninger om heftige Vinterstorme oben- 
pua det foraarsugtige Befr, som i no- 

gen Tid hat spaaet om Sommer. 
is· ·- si- 

Salt Lake, Utah, Mart-Z 14. —- 

Siden i Aftes er falden Sne over heie 
den indre Bjsergegn af Staten. Der 
er indtil nu falden henved 2 Fod Sue. 
Stormen strakte sig over det østlige 
Washington, Oregon, Jdaho, Wyo- 
ming, Montana, Nevada, Pest-Colo- 
rado, Utah og Nord Ny Mexico. 

Der var ikke megen Bind, og To- 
ngnie er ikke meget forsinkede. 
i En Mand for vild i Sneftormen, 
-han blev funden den nceste Dag ihje!- 
fressen. 

i i s- 

Ouray, Colo» Marts 14. — En 
af de værste Snestorme, som man no- 

gen Sinde hat set, hjemspgte Egnen 
her omkting. Stormen hat en Ha- 
stighed af 60 Mil pr. Time, og Sneen 
samler sig i mægtige Driver. 

Al Forbindelse med Minerne er 

forhindret. Der er Fare for Sue- 
skred fra Bjergene. — 

! s- ic- g- 

Telluride, Colo., Marts 14. — En 
;»Blizzard« begyndte i Aftes og har 
Frafet hele Dagen. Over en Fod Sne 
Her falden. En hsj Vind blceser Such 
-sammen i store Driver. Snesired 
ftandsede Arbejdet Ved flere af Mi- 
nerne. 

L 
si- ss is- .. : 

Minot, N. Dak. Den heftigfte 
Blizzard vi hat set i 2 Aar, hat raset 
her omkring hele Dagen. Togene et 
forsinkede. 

si- -sc si- 

Grand Forts, N. Dak. —- Stærk 
Storm hcerger her. Binden hat en ta- 
sende Hurtighed, og Luften er fuld of 
anaale, der ftikker i Ansigtet og blin- 
der Synet.’ ssy s« 

III sit Il- IZCU 
Fra andre Siedet kommer Meldin- 

get om den hurtige Vejrforandring, 
og i Følge Washington meteorologifke 
Meldinger kan man i Staterne ow- 

kring Mississippi Fkoden vente en 
Smule Vinter endnu .ned Snefald og 
Nordenvind. 

Stemmcfierhedcn for Øernes 
Salg. 

København, Marts 14. — Folke- 
tinget vedtog Øernes Salg med Cis 
Stemmer mod 7. Sagen gaar nu ttl 
Landstingei. 

Wolfclcy gaat til Sydafrika. 
London, Marts 14. —- Field Mar- 

shal Lord Wolseley afrejser til Syd- 
afrila i Morgen. Der ymtes om, at 
Lord Wolseley, der er godt kendt med 
Sydafrika og berømt baade fom 
Krigsmand og Strategiker ftal ned og 
hjælpe paa Situationen. Jmidlertid 
paastaar Lorden, at hans Reise sier ? 
en aldeles privat Hensigt. 

Ensdvidere afreffer med sammt 
Skib til Sydafrila Arthur Rhodes, 
Broderen til Cicil Rhodes, oa Lady 
Methuen. 

Stor Kvæghandcl i Texas. 
Fort Worth, Texas, Marts 14. — 

Frev. Terraraz, Søn af Ex-Guver- 
nøren af Siaten Chihuahua i Mexico 
hat nylig affluttet en af de stsrsle 
Ejendomshandler i dette Land. J 
Handelen er medindbefattet 25,000 
Stk. Hornkvceg, som flal traust-orie- 
res til forslellige Stater. beesuw 
men lendcs ille. Til Transporten af 
K-vceget vil medgaa 550 Togvogne, i 
40 Tug, hvert med 15 Vogne. 

Fragtomlostningerne vil viere heu- 
ved 896,000. 

As kniete en Fort-tolle i m Du 
Krug Laxatl ve Bmmo Qui-tue Plan-. Ists-v- ielen tllbaqelevekek Zeug-ne, hvis dem Mldvel staat Zeil. III-rohes Novum-est er vaa bver Ist-. He. 


