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Mr· Potter Palmer død. 
Chicago, Mai 4. —- Den betendte Mil- 
lioncer, Pottet Palmer af Chicago er 

pludselig og uden tilsyneladende alt-or- 
lig Sygdom afgaaet ved Dpden. 

Han havde verret en Smule util- 
pas og havde holdt Sengen nogle Da- 
ge, men der var intet, som i mindste 
Maade tydede paa at Enden var faa 
mer, og Lcegen havde itte en eneste 
Gang -1ntydet, at der var Fare paa 
Færde, anede det heller itle selv. 

Mr. Palmer faldt i Søvn henad 
Eftermiddagen, saaledes antog man, 
men den tilfyneladende Søvn var en 

Beviditløshed der uden niindfte Kamp 
endte med Døden. 

Læaen konstaterede, at den direkte 
Dodsaarsag var en Hjertelamnielse. 

Mr. Palmer var en af Ehicagos 
lebende Forretningsmænd og har haft 
megen Llndel i at bygge Byen op til’ 
dens nuvcerende Størrelfr. 

Bistop Corrigan dor. Neth 
York, JJiaj 6. —- Ærlebiflop EorriiL 
gan døde i Aftes Kl. Jl. Hans Dødj 
toni noget uventet. ! 

Biitoppen havde følt sig meget veli 
Dagen igennetn og havde modtaget fle-! 
te Beng fra ncrre Slcegtninge. Men( henad Kl. 10 tog Sygdornmen en 

pludfelig Vending, og en Time efteri 
havde den belendte Prcelat endt sin for-] 
diste Lobebane 

Ærtebispen stulde om nogen Tib( 
have dæret ophøjet til Kardinal Han 
blev født i 1840 i Newarl, N. J 

En aineritanst Widders; 
M od. Et. Petersburg, Jliaj 4. —-! 

Boris Gardner, en ameritanfl Stu- 
dent, er reddet fra en lang Termin i 
Fængfel og Udvisning fra Universi- 
tetet ded fin Moders Mod og Noahs 
Hun strev til Czaren selo, og anlegte 
otn en m) Undersøgelse af Klagerne 
rnod tiendes Son, der lød paa, at han 
havde foraarsaget Gadeopløb, rettet 
mod Arveprinfen, Ztorfnrst Michael, 
Czarenss Brot-er- 

Brevet gav en san tlar Frenistik 
ling af Zonnens Brodefril)ed, at 
Czaren bedrdrede en nn Underføgelse, 
som førie til, at ttlaaerne tendtes 
Uqrundede. Den unqe Mand blev los- 
ladt og givet Ret til at genindtræde i 
Universitetet. Han vil imidlertid til- i 

endebrinae sine Studier i Udlandet. 

En tvindelig Fængfelg: 
p r as s t. Der er lun en eneste Kvinde 
i hele Verden, som er Fængselspmst, 
striver «3landinaven«, og det er JJch 
Mary Prefton Slosson. Hnn har nul indehaft Stillingen som Prcest ved 
Statsfcengflet i Laramie,Wyon1ing, 
i ncrften Z Aar. For hun blev udq 
ncevnt til Einbedet, havde hnn oftej 
besøgt Fcrngslet, talt med Fangerne,» 
gjort dem smaa Tjenefter, og paa 
andre Maader lettet deres tnnge Liv. 
Da faa deres Præst fit et andet Kalb, 
og Einbedet stod ledigl, fit Fangerne 
Tilladelse til at vælge sin egen Sjcele- 
sprger blandt alle Byens Prcester, og 
faa valgte de Mrs. Slosfon, da de 
vidfte, at hun havde taget teologist 
Etsamen. 

Forst dar hnn uvis, om hun stulde 
paatage sig det anfvarsfulde Arbejde 
ellet ej, da hun frygtebe for,-at nogen 
af Fangerne lunde have iniod at høre 
en Kvinde prædile. Men saa ind- 
trcengende var Fangernes Anmodnin- 
ger til hende om at blive deres Practi, 
at hun den 4de Juli 1899 overtog sine 
Pligter. J disse 8 Aar har hun Som- 
mer og Winter, i Solslin og Regu, om 

det var det vcerste Uføre, prædiket hver 
Sondag i Fcengslets Kapel. Hun ind- 
strcenler ikle sit Arbejde til Sendagen 
alene· Der gaar ingen Dag, uden at 

hun tilbranger nogle Timer i Ferng- 
flei. 

Saa udfører hun et velsignelsestigt 
Arbejde udenfor Fængslei. Mangen 
Fange gaar til hendeg Hieni, efterat 
han er blevet løsladt, for at hente 
Opmuntring og Trost hos hende, før 
han igen stal ud i Ver-den for at 
tjene sit Brod. Hun kender hver ene- 

ste Fanges Livshiltorie og Karakters 
trcet og studerer hver Mand note for 
at se, hvorledes hendes Underviöning 

sont Kristendoni og Religion bedst lan« 
finde Jndpas hog hatn. 

Det hat allerede vist sig, at den Jud- 
slydelse, hun ved sin Praedilen hat paa 
dem, stroelter langt udenfor Fcengslets 

HMure, og de Forli-g, som forhenvce- 
rende Fanger i Laramie Fstngsel gør 
paa at leve et hæderligt Liv, tan for en 

istor Del tilstrives hende. 

Brændte Hospitalet. Dead- 
wood, S. D» Maj 4. ——. Patienterne i 
Jsolationshospitalet sit forrige Nat 
fat paa en Del Whisty. Efter Ny- 
delsen af dette, begyndte de et fotfær- 
deligt Ovstyr, de vceltede Sengene, ode- 
lagde Møblerne, begyndte at slaaö Ind- 
bhrdes og satte tilsidst Jld paa Pyg- 
ningen, som blcv suldstcendig pdelagt 

Mange as Patienterne led af en 

vcerste Grad af Smaatopperne og blev 
tun ined Vanstelighed reddede. De 
blev nødt til at ligge ude paa Batten 
til om Morgenen, da Sherissen og en 

Asdeling Deputyer tog sig as deni og 
stassede dem et soreløbigt Ly. 

Søslag ved La Crossr. La 
Crogse, Wis» Maj 4. — Sheriff Bar- 
ber og en Posse her fta Byen tvang 
i Gaar efter en Kamp, som stralte sig 
over to Mil langs Mississippi Floden, 
og hvornnder mange Stud blev asso- 
ret, fire Tømmertyve til at lægge i 
Land ved et Punkt sets Mit nedenfor 
La Crosse Sherissen og hans Folt 
var om Bord paa den elettrisle Slup 
»Nnnct)«, medens Tyvene havde en lille 
Dampbaad. 

Da Sherissens Baad tom op langs 
Siden af den lille Damper, forsøate 
Invene iaen at gøre Modftand, men 

blev hundne og braqt her til Byen, 
hvor sungerende Eounty Dommer 
Mahoney holdt dem til Circuit Netten. 
De opgav at hedde George L. Sirup-s 
son, David Hefe-, Charleg Clarl og. 
John Cross. i 

Store Tømmertyveriet har væreti 
begaaet paa Floden i den senere Tid,ogi 
to Tømmerflaader, en paa 40,000 Fods 
oa en paa 6»,00«, er i Thvenes Besid-» 
delfe, men bevogtes as Zherisfen og 
bang Foli. I 

Kriagftib til Dominan. 
Washington, D. C» Mai 4. — Krisis- 
stibet Cincinnati. nu i Norfoll, Va.,« 
har faaet Ordre til i Asten at afgaa 
til Santo Doniingo. U. Z. Minister 
Powell har nnderrettet Statsdepartes 
mentet om, at den af Repuhlitenö Vi- 
cevræsident ivcertsatte Revolution har 
antaget forttroligende Karalter og at 
et Kriggstib efter hans Opfatning 
trcengeg til Beftnttelse nf dervcerende 
Acneritaneres Liv og Ejendom. 

Jowas Tilgodehavende. 
Des Weines Ja» .Maj 4. —- Guver- 
nor Cunnnins har tnodtaget Underret- 
ning fra Krigfpdepartementet om, at 
Staten Jowas Fordring paa Trick-age- 
betaling af Udlceg ved Hvervningen 
af Frivillige under Borgertrigen til 
et Belob af S45f;,417.89 er indrønk 
met, og at et Settlement Certisitat 
vil blive oversendt til stongressen sor 
Bevilgning. 

Slal ftudere vore Meto- 
d e r. Berlin, Maj 4. —- Kejser Wil- 
helm har beordret Direktoren ved Re- 
geringens Slibsbyggeri i Kiel, Fritz, 
til at gaa til de Forenede Stater at 
studere Arbejdsmetoderne i de ameri- 
lanfte Slibsbhggerier, scerlig hvad 
angaar arbejdsbesparende Masiiner. 

Den tubanste Kongres. 
Havana, Maj 6. — Den lubansle 

Kongres sarnledes i Gaar i Paladset. 
General Wood gav Medlemrnerne 
Anvisning paa, hvori deres Arbejde 
bestod: at underssge Valgbrevene, 
samt give ossiciel Jndberetning an- 

gaaende hvem der er valgt til Press- 
dent, Senatorer og Repræfentanter. 

Derefter vil Longressen være i Be- 
»siddelse af lovgivende Myndighed. 

Udnævnelser. Washington, 
Maj 6. — Prcesidenten har udnævnt 
H. G. Squires, der har vceret Sekte- 
toer ved Legationen i Peting, til ame- 

rikanst Minister sor Kuba —- og E. S. 
Bragg fra Wisconsin til Generation- 
sul i Havanna. 

IBerdensudstillingen ad- 

isa t. Washington, Mai 6. — Sena- 
itet vedtog i Gaar Cockrells Æn- 
Jdringsforslag til Hjælpeloven om, at 
!Louisiana Udstillingen stal udfcettes 
itil 1904. 

i Drankere herstede. Car- 
liss, Wis» Maj 5. — J 4 Timer var 

:Byen her i Sondags ooldgivet en 
Bande fordrutne Mcends Herab-m- 

me. To Kvinder fik lette Studsaar 
under de deraf opstaaende Tumulter. 

Endelig fit Sheriffen og en Sam- 
Hing ædru Borgere overmandet de 
drutneg, der nu vil fna en alvorlig 
Straf. 

Gudstjenefte og Salon i 
samme Bygning. Ornaha, Maj 
5. —- Rev. Chatles Savioge hat be- 
gyndt en Rætte religiose Moder i Le- 
oy's Hall i Omaha· Det første blev 
holdt i Gaar Eftermiddags og var 
ganste godt bes-gt, dog itte i Forhold 
til B. Wards talrige Befoltning. 

Underneden Modefalen er der en 

Saloon, og ind imellem Præstens Ta- 
le blandeoe fig Lyoen af tlijitende 
Glas og højrøstede Summen 

Einigranter i et Togsam- 
m e n s t o d. Connelgville, Pa» Maj 
4. — J et Sammenftød i Dag mellem 
et Einigranttog og et hurtiggaaende 
Fragttog paa Baltimore di- Ohio Li- 
nien, blev to Personer drcebt og 40 
tvæstede. Togene ftødte samtnen paa 
en lige Banelinie, og den Omstckndig- 
heo gjorde, at Folgerne itte bleo 
ocerre. 

De flesie af Einigranterne var Ita- 
lienere. Med Undtagelse af tre, som 
vil do af deres Sagt, oil de tilftade- 
tornne itke have nogen alvorlig Men af 
Ulykten. 

Mere Regn i N. Dak. May- 
ville, N. Dat» Mai 2. — Med ftærtt 
Regn ledsaget af Lyn og Tot-den be- 
gyndte Mai Maaned her paa disse 
stanter. Vaararbejdet Inaa igen nd- 
scettes. Det famme meldes fra Min- 
netvautan og Mandam 

Hvedearealet i Devilö Lake Egnen 
vil blive reduceret til oet haloe af, 
hoad man haooe tcentt at saa, og Hør 
vil blioe sanet paa et dobbelt faa jtort 
AkeaL Mange Farmere saar flet ·tte 
Hvede. 

Omtring Fargo er oet lige faa ilde· 
Regnen bar igen forsintet Fannerne 
en Uge. 

En tragisk S tcebne. New 
York, Maj 2. — Raptajn David Jo- 
ncs af oet brittiste Fragt-Dampftib 
,,Zir Richard Grenoille«, fom antom 
hertil i Gaar fra West Indien, haooe 
en forgelig Historie at fortcelle om to 
vestinoifke ,,Stowaway5«. Stibet var 
lagt ind ved et halvt Dusin oeftindiste 
Havne, deriblandt St. Lucia, hvor 
man indtog Kul. Dei var antagelig 
her, at De to Negre tom om Bord vedi at lade sig gkidc ned gcnncm Kutten-- 
den. De var øjensnnlig uoioenoe om, 
at Stibet stulde indtage stul i Lucia 
og de blev dersor under Kulindtagnim J 
gen bogftavelig levende begraoet i stut. i 

Hoerten Kaptajnen eller Mandsta-- 
bet vidste noget oin deres tragifte Tod« 
førend om Morgenen den 18de April, s 

da et af Ligene tom gennem Rulrew ! 
den ind i Furnace Runkmet. Setss 
Dage fenere tom det andet Lig ad! 
samme Bei. 

Plyndret for85,200. i 
Kansas City, Mo., Maj 2. —- O· H. 
Stroms-, en af de rigefte Pantelaa-z 
nere i Byen, blev i Gaar Aftes paaj 
Vejen til sit Hjem anholdt af to be-; vcebnede Mcend, fom tvang ham til 
at aflevere saaoel de Juveler, han selo 
bat, fom de, hans Kone haode paa» 

isig. Da han søgte at protestere, bleo 
khan siaaet til Jotden. Roverne lebe-: 
lrede Mes. Stevens Fotlovelsesring- 
tilbage. 

DI. WILL PAlN Plus- 
Et hartigt, sittckt og paalideligt Middel 

for syg eller new-s Hovedvine, Rygfmerter, 
Novepine,N,em-algia Netvssitet, Jrritabi- 
mer« Ssvnlvöhed, Gigt, Scatica. Jndeholi 
der hverken Odium eller Morfin og ein-rin- 
der ingen flemtne Eftekvirtninger. 2 Toiiø 
25e. Pan Apoteker eller sent-es at Di. 
Mtucs vaokx C(-.. Eile-hart, Indiana 

C DOVPVGDBODODOSODI 

L Dansl- Ameritanssz 
ODODODOQ DODODVQDL ; 
Dct danfkc Flug hinfidcs Havct. » 

(Fra ,,Polititen«). 

Derfom nogen føler Smerte eller 

Haktne over det, at vort Flag ftal hej- 
fes ned ovre paa de vestindifte Øet, 
da bot det vcere dem en Trost at tren- 
te paa, at det danste Flag dog bliver 
ved at vaje hinsides Havet, fra de 

mange smaa danste Hjem og smaa 
hauste Byer, der ligger spredte over 

Nordameritas Kontinent — at det 
blioer oed at vaje der til større Ære 

for det gamle Land, end om det for 
evig bleo ved at vaje fra et Kastel 
paa en lille, vanrøgtet Ø. 

Jeg lan itle lade være at tcenle 

Paa, hoor befynderligt meget af den 

her førte Diskussion om Afstaaelsen 
af de vestindiste Øer maa have lydt 
i vore Landsmcends Øren i Amerika. 
Hdad Ord der er faldne i Diskussio- 
nens Hede, fæfter de sig vel ikke stort 
ded, men for deres Stle saaoel 1om 
for hele dort Lands Anseelses Stle 
mac og stal denne Sag holdes klar: 

Godlende Salget eller nægte det 
renlud — hoert af disfe Standpunk- 
ter er all right. Men naar en saadan 
Tante fremscettes i fuld Aloor: at la- 
de afholde Afstemning og derefter for- 
beholde fig, itte at tage Henshn til 

Afstemningens Resultat — om dette er 

Llloon da oil vore Landsmcend i Ame- 
rita finde Ordet for saadan Handle- 
maade: criminal folly — ftrafbat 
Tuml)ed. 

Enhvek, som tender Amerika, ved, 
at Monroedoktrinen itte mere er en 

Teori«, den er nrere og mere bleoen en 

Religion, og ethvekt SpørggmaaL der 
rører oed TUBonroedottrinem kan op- 
fanatisereg som et Religionsspørggi 
maal. Og enhder, der tender Ruba- 
trigenci Forhistorie, dil tunne taknke 

fig, lwad der lunde hcende, dersom 
der en Gang i Fremtiden udbrød Ne- 

aeruroligheder paa Ler, book man en 

Gang hadde ladet Befollninaen stem- 
me om, hoad Nation de oilde tilhøre, 
og faa naegte at handle derefter. Lg 
stoler man endelia trngt paa Lerneszs 
eane Jndfodte, hdor kan man føle sig 
silter for, at Neare, der oandrer ind 
fra Barbadoeg oa andre Ler, vil holde 
sia roliae? 

Utaa Lerne afst ang, lad oc— da ilte 

forae oder FlageL det neddasrdiqes 
itte derded, det blider ded at vaje stolt 
og frit paa Brod-J oa paa Tocers af 
Nordamerika-·- Kontinent 

Men inden di arge-der oder de PA- 
OOU Sorte derodre, da er det del faa 
fundt at tcente Paa, at i Hi. Eftrnps 
fhtten Reaetinasaar nddandrcde tre- 
dide Tufinde danfte Mcend oa Koinder 
til Amerika for at lniaae deres Hjem 
der. Da det maa del dære een tilladt, 
fom ret del tender den udmærlede Ra- 
ce, de danfle Emigranter er, at siae de 

Ord: nkere end nogen anden har Or. 
Estrup Æren af —— eller Anfoaret for 
—- at have hjulpet til at Vlante det 
danste Flog fast der, hvor det vajer og 
slal blide ded at vafe oder de mange 
fmaa danfte Hjem hinsidesi Hadet. 

E. M. NortnansHansem 
--- — -———-. 

Pastor F. Grundtvig, der 
hat ligget syg i flere Maaneder af en 

Nervesvcektelse, der itte hat« oæret for- 
bundet med Smerter, men derimod har 
fremlaldt en betydelig Lammelfe, er nu 

i Bedring. Paftor Grundtvig, der 
paa en saa alvorlig Maade er bleven 
forhindret i at optage sin nhe Ger- 
ning, er nn bosat i Hovedftaden. 

En danst amerikansk 
Kammerjunker Det loben- 
havnfle Blad ,,Dannebrog« meddeler: 
,;Kammerjunler C. Hage, der for et 
Aatstid siden trat sig tilbage fra sin 
Tjenefte t Livgarden, opholder sig nu 

i New York, hoor han hat opnaaet en 

fordelagtig Stilling i et stort Han- 
delshus.« 

Gamle Mrs. Petersen, 
der var almindelig kendt blandt de 
Danste i Minneapolis under Navnet 
,,Bedftemoder«, afgil ved Døden for- 
rige Torsdag i en Alder af lidt over 

80 Aar, og bled begravet fra den dan- 
ske St. Peders Kitte. Mrs. Petersen 
var indtil kort før sin Død en usæd- 

soanlig livskraftig Kvinde, som satte en 

»Ære i at vcere selvstændig og hjcelpe 
sig selo. Hver Sondag vandrede hnn 
3 Mil til den danske Kirke, og hun 
forsømte aldrig nogen Gudstjeneste. 
Hendes sidste Besøg i Kirken var Jule- 
dag. Hun var altid rede til at pleje 
syge blandi sine Landsmænd og var 

meget omhyggelig for dem. Hun døde 
i stn Plejesøns Hiern, hvor hun har 
boet i den sidste Tid, men indtil for 
ganske nylig havde Mrs. Petersen bo- 
et ganske alene efter sit eget Ønste. 

O le O lse n, en Snedker, 59 Aar 
gammel, døde Sondag Aften paa Rou- 
do Politistation i St. Paul. Han var 

bragt til Stationen as Patrolvognen 
arresteret for Drukkenskabz men før 
han blev indsat i Cellen, sank han om 

paa Guldet og døde. Han havde havt 
en Trcette i en Saloon og var bleven 
slaaet ointuld. Detettiverne Daly og 
Siveeney arresierede senere John Carl- 
son, under Anklage for Manddrab. 

,,Jngen Fejl ved Mormo- 
nernes Lærdomme.« J Mor- 
Inonbladet «Bikuben« lceses folgende: 
John F. Pedersen fra Salt Lale City 
hjemkoin den 23. April sra en Mission 
i Danmark, hvor han virkede de sørste 
fire Maaneder i Slagelse, derefter som 
Sanglaerer for Aarhus og Randers 
Sangkor, samt de sidste elleoe Maa- 
neder som Sanglcerer for Kobenhavns 
Zangkor, der for Nærværende tceller 
omtrent 40 Stemmer. Han har nd- 
fort en god Mission og var borie fra 
sine kære i Zion i to Aar og to Maa- 
neder. Broder Pedersen siger, at Mu- 
rene paa Missionshuset er omtrent 
sandige ved denne Tid oa at Arbejdet 
gaar rast sreinad. Det vil blive et 
meget smukt Hug. Præsterne og Adi- 
serne agitere stcerkt imod de hellige, 
men dette har tun haft til Følge, at 
flere Folk besøge Forsamlingerne og 
nndersøqer Evangeliets Principper. J 
Februar Maaned dette Aar bleve Pra- 
sident Shanchy oa andre af Brødrene 
optaldte til et Politiforhør, men man 

kunde ikke finde noget at udsætte paa 
dem. Politimesteren sagde, ai der var 

inaen Fejl at sinde ved »Mormoner- 
neg« Lcerdomnie Salen er altid fuld 
af vrmærksomine Tillmrere, oa der er 

omtren 250 Medlemnier as lKirlken i 
Keltenlfxaons Gren. 

D ø d s fa l d. Forriae Søndag 
der-e i Chicaao Faderen til vor be- 
tendte Landsmand L. N. Schmidt, 
skrioer »El)icago-Posten«. Den gamle 
Or. Schcnidt, som var en regte Son- 
derjnde, bleo 81 Aar oa døde ncermest 
af Alderdoinssvaghed 

U n a M u sike r. Harald Orlol), 
Sen as Chr. Orlob i Salt Lake City, 
bar, endskønt han tun er 18 Aar gam- 
inel, komponeret stere Sange, som har 
vundet stort Bisald nede i Østen, og 
nylig har han komponeret en Opera 
taldet »Ehe Prince and Peasant«»der 
i Fla. ,,Bituben« vil blive opsøxii 
Zalt Lake Teatret i Begnndelsen as 
denne Maaned. 

Lang Reise nied et Lig. H. 
D. Bendiren, den bekendte danfke 
Siibszbnager i Eureka, Col-, asgik 
soin tidligere omtalt ved Døden for et 

Par Maanedersiden Hans Lig blev 
i Flg. ,,Bien« forleden sendt med 

Jernbane til New York, bvorfra det 
med Dampskib føres til Tliisied, Dan- 
mark, den asdødes Fadestavm hvor 
hans jordiske Leoninger nu ogsaa vil 
finde det sidste Hvilested Mrs. Ben- 
diren ledsagede Liget. 

Daninarksbesøg. To dan- 
ske Kapitalister, Grosserer Hans Just 
og Fabrikant Bønneløkke, »gør« i den- 
ne Tid Amerika, idet de er paa en an 
hvis Endemaal foreløbig er San 
Francisco. De er i Flg. »D. D. P.«' 
meget begejstrede sor Amerika og 
Dansk-Amerikanere. »Disse,« bemerk- 
ker He. Just, »er Folk, som vi hjemme 
ikke har hast Raad til at undvcere.« 

—
 

Kur for Taran —- Wnrner’e White 
Wink qf Tzk symp, bet bebfle vatemids 
del vaa Jordan helvreder en Fortplelse vaa 
en Dag, tivis det brugesi Tidr. 25c og 50c 

Udlandet 
Dronning Wilhelminc liggcr 

for Doch. 

Hang, Maj 4. —- Dronning Wil- 

I 
I 
) 

helminas Sygdom hat naaet et meget 
kritifk Stude, og Hoflcegerne erklceret, 
at der kun er lidet Haab for, at hun 
overlever Krisen. 

Sygdommen tog en pludselig og for- 
uroligende Vending i Aftes. Hol- 
lands dygtigste Lceger er bleven kaldt 
til Hiiffet 

Den førfte Meddelelse om Aarsagen 
til den pludfelige Vending blev givei 
Offentligheden, da det blev meddelt, ut 
Dronningen i Aftes Kl 6 havde haft 
en for tidlig Nedkomst. Hendes Li- 
delfer var meget svcere, og henbes af 
Sygdommen svætkede Helbred for- 
mindskede 1 høj Grad Muligheden af at 
ftaa det igennem. 

Lcegerne blev hos hende hele Ratten, 
og Morgen Bulletinen gav ikke meget 
Haab Dronningen var farlig syg 
med meget lidt Udfigt til Forandring 
til det bebte, heb det 

Tufindcr myrdcdc af kincfiskc 
Oprörckc. 

! Dampfkibet »Olympia« bringet 
Nyheder om Kwang Lis Optørerban- 
der, hvis Antal vokser Dag for Dag, 
og som i sidfte Maaned angreb Nan- 
ning paa Vesi-Floden. Flygtninge til 
Canton bragte Efterretninger om det 
qrufulde Blodbad, som fandt Sieb i 
Ching Shang Fu, da denne By over- 

gav fig· 
Over et Tusinde Personer blev 

dtæbt, og deres Lig laa ubegravede 
itrøet om i Gaderne, medens Qprørw 

ne brcendte og plyndrede rundt om i 

Byen lignende Meldinger kommer fra 
landre undertvungne Byer 

Frcdoudsigtcrnr. 
London, Mai G. — J hemmende 

ipolitiske Kredse anses det for nom- 

tvisteligt, at der snart vil blide sluttet 
Fred i Sydasrita. 

J Dag gaar der yderligere et Rngte 
om, at der kommer nye tilfredsstil- 
lende EUteddelelseri samme Retning 

Isra Lord Kitcl)ener. J Krigsministe- 
riet er man derfor meget form-st- 
ningsfuld 

chcrlag for Vocrnc. 

London, Maj 6. — Folgende Tele- 
gram modtogeg sra Prætoria i Dag: 

J den sorløbne Uge har Boerne -ni- 
stet 10 dræbte, 122 tagen til Fange, og 
14 har odergivet sig. Vaaben og 
Ammunition blev ligeledes taget as de 
britiske Tropper. 

Oberst Cooper har dkeven Boerne 
fra en stckrt Stillina ved Stinkop i 

Fiap-Kolonien. Oberst Bruce Hamil- 
ton har fanget 87 Boere nær ved 

Heilbron. 

Brct Hatte dör i London. 

London, Maj S. —- Den belendte 
ameritanske Novelist og Digter Bret 
Horte er død i London. Aarsagen 
var en Strubesygdom, der bog itke 

ansaas for farlig. J Aftes fik han 
en Forblødning og døde straks efter. 

Brct Harte er fcdt i Albany, N. Y·, 
i Aaret 1889. Han rejste til Califor- 
nia i 1854 og var Minearbejder, Lee- 
rer, Ekspresbud, Typogtaf og Redak- 
tør. Han beklædte mange offentlige 
Stillinger, alt imens han skrev sme 
Digte og Romaner, der har saaet 
Plads mellem Amerikas klassiste Lit- 
teratur. 

Dei er især Livet i Besten, i Mine- 
distrikterne, han hat bestrevetz en Del 
as det er i Dialekt. 

Sturm bringet Diid for 250. 

Yokohama, Japan, Maj 4. —- 250 
Fistere er druknede under den Sturm, 
sont bar raset paa Vestkysten as Ja- 
pan. 

Ae tut-re en Fort-leise tm Das- 
Brun Lake-tin e Bin-no Qutnlne Billet Allem-v 
merk tilbassleveier Pengenr. hats dem Mit-del flac- 
Fett G W roch Name-met er pas bvet Mike 


