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Kineserne lukkcs ade. 

Amerika 

Washington, April 8. — Loven om 

Kinefetnes Udelukkelfe vedtoges i 
Gaar med Enstemmigheb. 

Denne Lov indbefatter alle til-li- 
geke Forholdsregler i famme Ketning, 
og udstmkket sin Virtekraft til· Fi- 
lippinetne og andre Kolonim den er 

reitet baade imod Kinesete og Halt-- 
blodstinefere. 

Dei vedtogeö tillige efter en haard 
Kamp et Tillceg om, at der ikke maa 

anfcttes tinesisie Mattoser paa soo- 
danne amecikansle Skibe, sont anløber 
amerikhnsle Hat-ne. 

Mantelse af denne Bestemmelfe 
medfpter Bode paa 82000. 

Et endet Tillceg gaar ud paa, at 

linesiste Studenter, fom jo regnes un- 

der de priviligerede Hensyn maa ikke 

fotblive der i Landet, efter at deres 

Stoleuddannelfe er afsiuttet. 
For Filippinetnes Bei-kommende 

stal Filippiner-Komsmissionen ssrge 
for, at Loven opretholdes. 

s0 

Christmas-Sagen. 
Washington, April 8. — Ved den 

undeeiøgende Ksoniites Eftetmiddags- 
nisde ertlærede Senatot Baron fra 
Georgia, at han havde haft to lejlig- 
hedsvise Samtalet med den dansle 
Koptain Christmas, men han prote- 
sterede mod Christmas’ Besiyldning 
otn, at lmn var personlig interesfeket 
i Salgei. 

Der oplæstes iillige et Brev fra 
Statsfettetcer Hay, hvori denne med- 
delte, at Christmas havde været hos 
ham og sagt, at den dansle Regering 
var villig til at aabne Underhandlin- 
get om Øernes Salg. Christmas 
havde sagt, at han havde ingen offi- 
ciel Tilbudsket, og Selreiæk Hay 
meddelte faa, at han vilde sende en 

betroet Agent til Kisbenhavn Yder- 
ligete havde han paa Christ-mas’ Fo- 
tespsrgsel sagt, at der behøvedes in- 

gen Melleinmand mellern Agenten og 
den dnnsle Regering. 

Et medfslgende Btev fra den dansie 
Minister Bruns i Washington vifte, 
at Chtiftrnas ikle havde nogen offi- 
ciel lldnævnelse til som Danmarts 
Agent i den omhandlede Sag- 

Banlnmnd Jsaac Seligman fta 
New York afhøktes detncrst. Han be- 
naegtede Christmas’ Paaftand om, at 

Bankfinnaet havde afsluttei Kontrol- 
ter angaaende Fordele ved Salgets 
Gennemfprelse. 
Øetnes Selig- 

Ksbenhavm April 8. —- Landstin- 
get holdt i Gaat to hemmelige Møder 
angaaende Salget, men det torn ikte 
til nogen Afstemning. Dei naastaaT 
at Tinget vil stemme for Traktatens 
Ratisitation ved næste Mode, formt-- 
denlig det sidste. 

MangeKvinder heriLani 
det. Washington, D. C., April S. 
—- Den i 1900 optagne Gensui vil 
blive as ttot Hjælp for dem. som tem- 
Pek for, at Kvindek flal have Stemme- 
tet i femme Udstrælning som Mand. 
Cenlug vifer nemlig, at Kvinderiu er 

i Flertal i 11 af Unionenö 13 optin- 
delige «Statek, og de er i Find med at 
faa Overveegten i de to andre Stam. 
Pan Censusbureauetd Kett angives 
Kvindetnes Antal oed blau Farve og 
Mendenes ved Ietrecotta-Farve. On- 
Mændenes Fatve komme-: itle ftem 
med nvgen Stytte, fst man et kom- 
men paa den« anden Side af Missis- 
sippi-Floden. 

Rneelrigen i Lan-ton. 

Miit-im nan» April 7. — Dekl 
hersiede den list-sie Ozihidfelse i Byen 
Latvton, Ot. T» t Gage, og det hed, 
at dessem ille Negtene, ca. 300 Per- 
sona, efterlom de Hvides Befaling til 
at for-lade Byen inden Daggry i Dag, 
vilde det komme til stor Blei-Zudqu 
delse. Co Regie, ans-et af Geotge 
Fihgeralty samlede sig otnlring 
Raadhuset i Gaat Morgeö og deman- 
ftreredr. De blev angtebet af endel 
Ovide, og Fißgerald blev-sandsynlig- 

vis dødelig saaret af et Øtsehug. 
Jngen af Negrene var bevæbnet, og 
da de fact, hvorledes dei gik med An- 
føreten,f1ygtede de til Bygrænsem 
forfulgt af de Hvide. J Gaar Aftes 
tom Negrene tilbage bevcebnet med 
Nifler, og lejrede sig i Udlankerne af 
Byen, tillyneladende venienbe paa et 
Signal tht deres Beim-et i Byen til 
at begynde Angreb. En Del hvide 
Kvinder sagte Sikiethed i Raadhuset, 
udenfor hviliei bevcebnede Hvide holdt 
Vogt. Andre er flygtei til Anadarko. 
Negetlvindetne og Bstnene tut-knar- 
tekedes i en Negerkirke og hat forsy- 
net sig med Proviant for flete Dage. 

De Plakaiet, hvoti de hvide opfok- 
drede Negrene til at forlasde Byen in- 
den Morgen, blev revet ned af Ne- 
gren«e, og disse udstedte den Kontra- 
Erllæring, at de havde vonet plyndret 
og udsultei længe not, og at de uu 
vilde have deres Ret eller ogfaa do. 

Befollningen i Lawton bestaar ho- 
vedsagelig af Texas-Falk, som nceret 
et indgkoet Hab til Negrenr. Lan-ten 
er Hovedstaden i Kiotva og Comanche 
Distrittet og blev oprindelig setilet 
uden Negre. Dis-se Dom senere iil for 
at arbejde Paa Jernbanerne og i Vlie- 
marierne. 

----...---—.————- 

Siændfclsfulde Tilftqndc i 
St. Louis. 

Si. Louis, April 7· —- En enestaa- 
ende Svindel i deite paa Svindler ogi 
Stande-let sit: rige Land er bragt for 
Lyfet i St. Louis. 

Mir-nd af høj og lav Herkomft er 

indblandet i Slandalen. Familier 
af Byens kommst-e Krebse, boende i 
fine Paladfer og anseet i kirkelige 
Krebse, er truet med Rain, og Ostral- 
ismen stirrer mangen rig Mand i An- 
sigtei. Februar Grund Juryenö faa 
Affløringer, der nu er offentliggjort,. 
vil blive efterfnlgt af andre. J Grund 
Juryens Rapport hedder det bl. a.: 

»Der foreligger Beviser for, at der 
i denne By sindes Mænd af lilsynelaz 
dende sior Respellabilitet, Direktoren 
for store Korporationen Mænd frem- 
ragende i Forenings- og Selslabslisl 
vet, fom ille hat betænlt sig paa at« 
anvende Penge til Beftillelse af By- 
raadsmedlemmer for at faa igsennem 
Sager, hvori de var interesferet.« 

At give Bestillelser var ligefaa al- 
mindelig som at lage imod dem, er- 

klærer endvidere Juryen. J 10 Aar 
er St. Louis blevet fyftematifl plyn- 
drei. City Assembly og Council hat 
været i Kloerne paa en Bande, som 
var sorganiferel i den Hensigi at aare- 

lade Korporationerne. Juryen ladet 
ane, at megei grundige Underspgelser 
vil sinde Sied, og der gaar Rygter 
om mange og hurtige Afrejser fra 
Byen. 

Tillale er hidtil udfærdigei mod 
Robert M. Snyder fsor Bestillelfez 
mod Edwakd Builer for Forssg paa 
Bestillelse og mod George J. Kobush 
for falst Ed. 

,,De Personer, mod hvem Tiltale- 
befluining er udfærdiget, er lun en 
liden Btskdel af det Anial Pers-weh 
fom efter vor Overbevisning festlic- 
ner ai bære «Fangedragi,« erklærer 
Grund Juryen. »Bei viser sig af de 
Dokumenter og Bevisligheder, vi hat 
for os, at en Byembedsniand pralede 
of den Kendsgerning, at han sit 825,- 
000 ud af ei E«mbede, sont Tun gav 
3300 osm Aar-ei i lovlige Jndiægier. 
En anden Embedsknand blev enig 
med en Korporation om at udfsre en 

bestemt Embedshandling for 875,000. 
Senere sit han imidlertid af den lon- 
lurrerende Korporation 8100,000 for 
at gsre allurai det modfatte af, hvad 
han havde gaaei ind paa at gøre for 
875,000. 

En Lovgiver modioJ lontant i sit 
eget Hus 850,000 for sin Siemme i 
en Sag, som var under Behandling i 
Byraadet. J mange Tilfoelde viste 
del sig, at Medlemmer af Aisembly, 
som ftr scl Balg var fuldslændig uden 
Midler, meget hurtig blev fluansielt 
uafhængige Mond-C Dei lilfsjes, at 
saa frcek blev omslder Korrupiivnb 
Banden i Bytaadei, at den udatbejs 
dede en Priiliste for Bedingelsen af 
forslellige Forordninger. 

Jngen By hat nagen Sinde vierei 
saa fuldstændig undergivet irolsse 

offentlige Funktioncetets Fotgodtbe- 
» findende. Det at sælge sine Stemmet 
zet blevet faa almindeligt blandt Med- 
Ilemmerne af begge Hufe, at de spit- 
»gende taldet hinanden Boodlets og 
aabent distutetet den sandsynlige 
Ptis fot den og den Sag·" 

»Der foteligget uomstødelige Bedi- 
;set for, at en Sum af 8145,000 blev 
deponetet i sen Bank her i Byen fot at 
udbetales til Medlemmetne af Byenö 
Assembly efter Vedtagelfen af en 

vcetdifuld Franchise - Fototdning. 
Denne Fotvtdning gik igennem og et 
nyt Fotflag blev indlevetet; og da 
dette var vedtaget, jblev det uddelt 
8250000 blandt vedkotnmende Med- 
lemmer. Denne Franchife blev solgt 
for s1,250,000, og Byen havde ille 
en Cents Jndtægt af den.« 

—-—-—-C-.--———— 

Hjcelti for Bart-ne. 
En Hjcelpelomite i Staten Illinois, 

det hat til Fotmaal at lindte Nsden 
mellem Beetnes Kvindet og Vøtn i 
de saataldte Kontenttationölejre, hat 
nylig faaet en opmunttende Godken- 
delfe af detes Atbejde fta højefte Au- 
totitet, idet Ptcrsident Rsoosevelt hat 
otdtet de 85,000, som de have samlet 
i onitalte Øjemed, affendte til Be- 
stemmelfesstedet. De vil nu tage fat 
paa en mete omfangstig Jndsamling, 
idet de hat lagt Planet om at ind- 
samle 5,000,000 »Cl)ecks« hvet lyden- 
de paa 81, og faa snatt en nogenlun- 
de stot Surn et tilvejeblagt, stal den 
«fendes til Ptaesidenten med Anmod- 
ning om, at han infttueter States-De- 
partementet til at sende dem videte til 
Beftseinmelfesstedet Man hat i Sinde 
at faa direkte Fotbindelfe med disse 
Lejte gennem den amerikanste Kon- 
sul i Eape Tonm. 

Bevcegelfen et en Ftugt af en Pto- 
llarnatton, udftedt sidfte December af 
Guvetnøt Yates, i»hvillen han opfot- 
dtede medlidende Mennestet til at give 
-Penge, Klædet, Medicin og Fodevm 
tets til de nødlidende Boetr. Den 
af Guvetnøten udvalgte Komite til at 

modtage Gavetne bestod af Dommet 
Dunne, Botgniestet Hatrifon og Pe- 
tet Ban Vlissingem og Gavetne ind- 
løb t Memng 

Man hasvde alt 85000, men faa 
standfede Jndsamlingen, da man op- 
dagede, at det vilde volde state Van- 

slelighedet at faa Pengenes afsendt. 
Det blev faa besluttet at sende dem til 
Ptcesidenten og faaledes gøte ham til 

delagtig i Ansvatet, og han paatog sig 
«samme uden Toben. 

.-4-----44-4 

M«Jociuii"uvk«Tiug. 
Er Aguinaldo undlom- 

m e n? Manila, April 7. —- Vedhol- 
dende Rygter her gaar ud paa, at fel- 
veste Aguinaldo er sluppen bott. Bel 

.benægtes dette af de øverste Myndig- 
hedspetsoner, men Rygtet hat fundet 
Næring ved, at alle Marinefoldaterne 
ved Cavite udlommanderedes forleden 
ved Midnatstide — og de stulde ud at 
spge efter et eller andet. 

) Hvad slulde det saa være andet end 
Aguinaldo. 

J militæke Kredse paastaat man, 
at den berømte Oprsrshøvding i hvekt 
Fald ilte sindes i Fængslet. 

Marinesoldatetne er endnu ilte 
tvmne hjem —- og hele deres Udsen- 
delse er hyllet i Hemmelighedens Slør. 

Englændernes Næsvis- 
he d. Roanole, Va» April 7. —- Den 
engelste Regering hat oprettet et Agat- 
tur her med det Formaal at opiøbe 
amerikansle beste til Krigöbrug i 
Sydafrila. 500 Heste er alt indløbte 
og stal affendes med det første. 

Dette tyder just ikte meget paa, at 
IFreden er saa nærfotestaaenbr. l 

M o n u m e n t. Des Meine-L Ja» 
April 8. —- Huset hat vedtaget et 
Lovforflag sm, at der ydes 825,000 
af Statömidlerne til Opførelse af et 
Monument til Ære for de Iowa- 
Soldatet, fom tempede ved Loolout- 
mountain. 

Ue ten-er- e- Fikcslelfe i m Das 
sruq Last-the Ame-m Qutnlne Ptller. Allem-v- 
teteke ttlbsqeleveree Penqene, hvtl dette Mit-del ils-at Heil. Ostsee-m Rapnmct er pas over Mike. we. 

Telefonen gor ekstra 
N y t t e. Warsatv, Jnd., April 5. — 

Fire Revier-e brød ind i Kinsey Bros. 
Bank i Claypool i Gaar Aftes, 
sprcengte den ydre Dør i Pengestabet 
og var i Begreb med at sprcenge den 
indre Dor, da Telesonen pludselig 
begyndte at ringe. Roderne tog skynd- 
somt Flugten uden at faa fat i de 
811,000, som Pengesiabet indeholdt. 
Dr. Leiter var not bleoen vætket af 
Elsplosionen og haode ringet Cen-i 
tralstationen op for at ersare Aar- 
sagern Det haendte sig at Traadene 
trydsede og derved gav Anledning til, 
at Telesonen i Banken ringede. 

.Vaad Brudefcerd. Evang- 
lle, Jnd., April 5. — Fred Tieman 

og Miss Rosa Beard var paa Vej til 
et Farmuhus her i Ncerheden sidste 
Onsdag for at blive ægteviede. JJien 
de maatte over en Aa, der i Alminde- 
lighed hat grundt Band, men som paa 
Grund as Regnen var steget betydelig. 
De var tomne midtvejs, snulede He- 
stsen, ag. Partei blev slynget ud i Ban-« 
det, der stod dem helt op til Halsen. 
Seletøjet toang Hesten under, men 
Tit-man holdt Dyrets Ncese over Van- I 

det, indtil han sit staaret den los- fral 
Vognen, og Hesten gao sig saa til at 
svømme, og oed at holde sig fast i Se- 
letøjet tom det unge Par lykleligi 
Land. Brylluppet blev imidlertid nd- 
sat nogle Dage. 

Ligene fandtes. Mouniain 
Grooe, Mo» April 4. — Thomas 
Lloyds gamle Hustru og hans Datter 
brændte til døde paa deres Farm her 
i Nærheden, idet de var i Fortd- nxed at 
bekcempe en Prceriebrand. De to 
stinder oar alene paa Farmen, da 
Jlden nærmede sta, og ingen vidste 
noget onr deres Stcebne, ferend Lloyd 
loin hie-m og sandt deres sorkullede 
Lig liggende Side om Side. 

To Officerer drutnede. 
Detroit, Mich» April 5. — Løjtnant 
Howard F. Avery af 14de Regiment, 
stationeret ved Fort Wahne, og Se- 
kondlojtnant W. Ashridge drulnede 
ca. 600 Yards nedensor Fortet sor- 
leden, da de sejlede tilbage sra en Fi- 
stetur. Trompeter Richard Tune, som 
ogsasa var med, blev reddet, idet han 
holdt sig fast til den tcentrede Baad, 
indiilder toin Hjcclp. 

Bidt af en Gris. E. San- 
derlin ncer Tyndall, S. Dak» bleo 
sor flere Uger siden bidt i Benet as en 
Gris. Forleden maatte han bringes 
til et Hospital i Yanlton, da der var 

Blodsorgistning i Saaret, og en 

Svulst havde dannet sig bag det ene 
Øre 

Krüger ind«budt. Chic-ago, 
Jll., April 8. —- Byraadet med Borg- 
mester Harrisons Naon i Spidsen 
sendte i Dag en formel Jndbydelse til 
Prcesident Krüger otn at gceste Chi- 
cago. 

En Baseball i Wundern 
William Jverson sit en Baseball lige 
i Man-den, medens han spillede i et 
Baseball Spil mellem Højskoleelever is 
Sergeant Bluts og Sion City. Idee- 
sons Tender blev slaaet ud og Kape- 
ben og Nceseben breitet. Lægen i 
Sergeant Bluts, som har ham under 
Behandling, sinder det vansteligt at 
faa Mad i ham. 

En ulyttelig Familie. 
San Francisco, Cal» April 5. —- 

En sorhenværende Soldat begit Selb- 
mord her Onsdag Han var utendtq 
men er nu bleven identisiceret som 
Dennis Splain af St. Louis. Han 
tom nylig tilbage fra Filippinerne, og 
da hatt steg i Land, modtog han et 
Brev fra stn Søster med Underretnings 
om, at hans Moder var bleven drcebts 
as hans Broder Thomas, som nu er 

arresteret i St. Louis. Dette Bud- 
stab antageö at have drevet ham til 
Selvmord. 

Jernsbanesagem Washing- 
ton, April 7. —- Statsproturator 
Siration fra Staten Washington un-. 
derrettede i Dag de Forenede Staterg? 
Højesteret om, at han Instede at ind-i 
bringe en Sag for Reiten for at hin- 
dre Sammenslutning af »Northerni 

WSidste me 
Jmod Loven. 

Washington, April 3. — Mr. Cul- 
lom fra Illinois indlagsde i Dag i Se- 
natet en meget bestemt Protest imod 
Vedtagelse af den kineserfjendtlige 
Lov. 

Denne Protest gjorde ingen Opsigt, 
Cullom just korn fra Formanden for 
Komiteen angaiaende udenrigske Sa- 
ger. 

Cullom vilde gerne have de kinesisie 
Arbejdere holdt ude her fra Landet, 
msen mange af Forholdsreglerne i Lo- i 
ven —- sagde han — var bestemt il 

Modsigelfe med vore Traktater tnevl 
Kina. Og oerfor mente han, at de! 
Forenede Stater ikte tun-de, ej heller 
vilde give sine egne hsjtidselige Trak- 
tater et Slag i Ansigtet. 

Traktaken underskrevct. 
« 

s 
Peting, April 8. —- Den manschu- 

rifte Ovseiensksomst undertegnedes i" 
Dag og Ratisikationen stal finde Sted 
om 53 Maaneder. 

Russerne er oillige til igen at over- 
« 

give Kina Jernbanen Nieu Chau Fe 
Shan Hai Kwan, saafremt Englæn- 
derne opgiver Kontrsollen over Jeru- 
banen i Chi Li Proviner. 

Kon;c·n—s Fsdielsdag. 
Kobenhavm April 8.——— Kong Chri- 

stian 9. fylder i Dag 84 Aar. Der er 

60 Medlemmer af Kongehufet til 
Stede der. Kongen har det godt og 
tunde deltage i alle Festlighederne 
uden Anstrcengelse. J Eftermiddags 
holdtes den store Kur, derpan et Fa- 
milietaffel og om Aftenen gav det kon- 

gelige Teaters Operasanger en Kon- 
cert.- 

PræBenten i Sydeu. 
Charleston, S. C» April 8. — 

Præsident Roosevselts Rejfe hat hidtil 
vceret scerdeles heldig. Befoltningen 
hat givet ham et hjerteligt Belkom- 
men· 

Ved Banketten, i hvillen over 800 
indbudte deltog-e, bød Borgmefier 
Smyihe Præsidenten velkommen, 
hvorefter denne svarede i hjertelige 
Ord. 

Sne i Øft. 

Fra Pennsylvania meldes i Dag, d. 
8. April, om Aarets stsrfte Snefald, 
paa Siedet faldt indiil 16 Tommer. 
J Kulegnene er alt Arbejde ftandfet og 
16—20,000 Mand- gaar ledige. ! 

Oprör. 
London, April 8. —- En Meddselelfe 

til »Dann Mail« gaar ud paa, at ider 
hat funsdet heftige Sammenstød Sted 
mellem Ktiftne og Tyrler i Novibazar 
i bei evropæiste Tyrki og en Revolu- 
tion er ved at tænde an. l 

l 

Pacisic« og »Gteat Notthern«, og an- ; 
søgir. Reiten om Tilladelfe til at iage 
de deriil fornødne Skridi. 

Stratlon meddelte, at Klagerneö 
Sagfsrer var til Siede, og fachen- 
vaekende Statsprokttrator Griggs, 
ssom var til Siebe fom Reprceseniant 
for Jernbanelompagnierne, samtyk- 
lede i, at Sagen straks indbragtes for 
Reiten- 

Overdommer Fuller meddelte, at 
Sagen blev optagen til Ksendelfe, og 
denne snarsest foreligge. 

Prcesidenten rejser· Wash- 
ington, April 7. —- Præfidenien afrej- 
ser i Eftermiddag til Charleston i 
Syd Carolina, for at bespge Udstil- 
lingen der. Hans Hustru, Landbrugs- 
minister Wilfon, Attotney General 
Knox og Hustru, Selreicer Cortelyou 
og nogle af Prcesidentens Venner spl- 
ger med. Prwsidenten ventes tilbage 
paa Freitag 

stund-ums tm stammt-sc EIN-m- 
sou co» sinnt-trotti, stets-» aus«-use 
bit prcattne stfkovlaudi set hauste Voll 
Its-, seist Glaubt de sue-im blank-, asteris- 
Indfset is im- deu mi- sum fon- mIO er 

nat-net Ost Zwist 

Udlandet 
sfvvvvvvvvvvvvavvvvvvvvv 

Fra Boerkrigcn. 
« London, April 6. — Den engelste 
Opposition vil« stille Forespørgsel i 
Parlamentet angaaende en Historie, 
som findes trykt i liberale Blsade. 
Boernes Hovedtvarter her har nemlig 
meddelt, at Kitchener har fsortiet en 

»Kamp, som Englanderne tabte, og 
hvor Boerne tog et Provianttog samt 
600 engelste Soldater, som de løslod, 
efterat de som sædvanlig havde befriet 
dem for deres Rifler, Patronbelter, 
Ammunition og overflødige Kleb- 
ningsstytker. Efter Boernes Histo- 
rie ryltede 600 engelste Trsopper frem 
gennem hatt-et Lan-d fvm Bevogtning 
for et Provianttog, da 100 Boere viste 
sig lige foran dem, og begyndte at 

siyde Den engelfke Kommandant 
rykkede frem med 400 Mand for at 

adsprede Fjenden. En staerk Boeraf- 
deling overfaldt derpaa de 200 Eng- 
lcendere, som var blevne tilbage ved 

Provianttogei, afvcebnede dem og tog 
Toget. Da de 400 Englcendere kom 

tilb-age, blev de omringede fra alle 
Siver, og afvcebnede. 

O If 

Johannesburg, April 7 —- Der 
holdtes i forrige U·ge et Mode af 
Mineselflabet, det første siden Krigen 
begyndte. Formanden erklcerede i en 

Tale, der gav en Oversigt over Gru- 
bernes Tilftand og Medfart under 
Fjendtlighederne, at man kan takke 
General Boiha for, at en Del unødig 
Ødelceggelfe af Grubeejendom afvaer- 
gebes, Botha hiavde nemlig udstedt en 

Proklamation, fom holdt vedkommen- 
de Lands-del ansvarlig for den Ode- 
læggelfe, fom blev ovei i dens umid- 
delbare Ncerhed. 

se se «- 

London, April 7. — Ei Telegram 
fra General Kitchener meddeler, at 
Kommandant Kritzingser, fom blev 
fanget af General French den «17de 
December og har været stillet for 
Krigsret under Tiltale for at have 
begasaet sire Mord, for at have for- 
aarsaget Jernbaneulytter samt be- 
handlset Fang-er med Grufomhed, er 

frikendt. Han vil blive behandlet 
fom en almindelig Krigsfange. 

si- sii s- 

London, April 7. — Ei Telegram 
fra Pretoria prøver at give nøjagtigt 
Overslag over, hvormangse Mand 
Boerne nu har i Felten. Korrespon- 
denten kommer til det Resultat, at der 
er noget over 8,000 Boere spredte fra 
Zoutpansberg (nord), Sutherland 
(syd) fra Gariers (veft«) til Port Re- 
tief (øst)« 

Det samme Telegram omtaler vg- 
saa Stillingen i Kapkolo-nien. De 
Slutninger, man iommer til paa 
Grundlag af opgivne Enkeltheder, er, 
at Boerne kriger over et uhyre Strøg 
af Kapkolonien. Der sindes imidler- 
tid næppe en Boeriommando i Kap- 
kvlonien, som ikle paa et hvilket som 
helft Tidspunkt kan forftyrres af 
Enlgaenderne; men i Reglen er det 
Englcenderne, der lider under denne 
Spredthed. 

Frcdsudsigter gode. 
London, April 8. —- Ministeriet 

holder Møde i Dag, og det stieddeles, 
at det stal have de seneste Nyheder fra 
Sydafrika til Forhansdlings. 

Der gaar Rygter om, at man er 

kommen et godt Stridt nærmere til 
Fredsslutning, end det efter den sidste 
Uges Begivenheder kunde forventes. 

Ulykke i Glasgow. En for- 
færdelig Ulykke fandt Sted i Jbrox 
Part, soraarsaget ved, at Folkemæng- 
den brød Skrankerne om Pladsen, 
hvor Skotlcenderne spillede Football 
mod Englcenderne. J den forfætde- 
lige Trcengsel, som opstsod under 
Mængdens Panik, omkom 21 Meutre- 
ster, og 250 kvcestedes mete og mindre. 

-———.-0-0-————- 
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