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Kmkriha 
Wafhingtou. 

Konsederekeveg Grave. 

Washington, D. C» Maj 29. — 

Hufet vedlog i Mode i Dag Forflag 
til Beslutning om alsbevilge 83,850 
til thandfættelse og Vedligeholdelse af 
lonføveterede Soldaters Gravftedet 
paa Oalwoobs Kirtegaard, Chicago. 
En Bestemmelse i Forslaget gaar nd 

paa, at der sial afsckttes 8250 om 

Aaret til Vedligeholdelfe af en Grav- 
pladg, hvor 4,089 lonføderede og 12 
Union Soldater er begin-net 

Fki Post i Sinqabyck. 

Washington, D. E» Mai 29. — 

Senator Nelson hat fremlagt For- 
slag til Lov om Ubvidelfe af fri Post- 
anbringelse lfree mail delioery) med 

den Plan for sze at bringe dette Gode 
til Landets Smaabyer. Generalposti 
mester Patme vil give Fotslaget varm 

Anbefaling. 
Nelfons Forslag faftsoktter, at fri 

Undeling flal blive givet alle Bner med 
en Follemasngoe af minde Ins-O eller 
en lamlet Postindtasat af VII-Un Nu 
er Grccndfen ved en Befollnina af 10,« 
»m) eller en Postindtægt as Tlsmmk 
Hvis Nelsons Forflag bliver Lev, vil 
920 fleke Byer faa fti Poft0111leinaelfe.’ 
En llndetsøgelfe af Postdepartementejg 
Reqnflaber hat ovcrbevift Nelson om, 
at manqe af Nordveftens Vner oilde 
komme til at nyde gth af Larven. 

Neuemlvostmesteren vil i fm Anbe- 
faling af Nelfoni Forllag csplvse, at 

af de READ Vner, sam allekede bar fri 
llddeling, betaler ncrften alle Deteg 

Ubaifter ved Jndtæglerne blot fm 
,,drvv letters-C Det anlage5, at Gen- 
nemforelfen af Vesteinmelferne i Nel- 
sons Farflaa vil koste Postvassenet omi 

krqu 81,500,0s10. 
.---.--- 

Hndrck Lord Pannccfotc. 

Washington, T. E» Mai ZPL 
Den rnnelsle Vlnibassndon Lord 
Pauncefoies Lig forleg i Tag fra han«-:- 
Hieni, den engelfle Lenation, til Et. 
Johns Ritte, book der afholdtegi fulds 
strendiq Begravelfeg Giidstjenefte. 
Derefter fortes liaan Lin lil Rock 
Creel Kirlegaakd, hvor del midlertis 
digt indfattes i en Hvæloing for iiden 
at fores lil England i et amerilnnsl 
Kriasslikn 

Prirsident Roosevelt og bang Mini 
iterium, Senateis og Hufeis Udeni 
rigsloiniteet, General Miles, Admiral 
Detvey og en Mamgde as Lord Palm- 
cefotes personlige Bennek i og udens 
for Regeringsltedsene var til Stede 
ligesom ogsaa det diplomatiske Korps 
var filldtalligt representereL 

Wood i Washington 
Washington D. C» Mai 28. —- 

Genekal Wood, Cubas fotkige Mill- 
icerguvernøt, kom i Dag til Washing- 
ton, ombord paa Regeringens Trans- 
portskib »Kanawba«. Hans første Ve- 
føg var til Krigsdepartementei. Han 
vil senere have en Konference med 
Ptceiidenten og Krigsminifterem og 
komme til at blive optaget mindst seks 
Uger med Afvillingen of Cubas Af- 
fasten 

—-—--·..-—-—-—— 

Lord Pquneefotcs Eftcrfölgcr. 

London, Mai ZU. — Michael Henry 
Heil-ern fom er noininel Selketcer forl den engelsle Ambassadør i Vorig, vil 
antagelig blive den nælte britliile Am- 

Hans endelige Udnævnelse vil dog 
ikke finde Sted for Lord Pauncefotes 
Lig et ankommen lil England, og Bi- 
fcettelsen hat fundet Sied. Dei eneste 
Sporgsmaal angaaende Heksetts Ub- 

? 

noevnelse et Kong Edwards Sanktion. 
Man fotsiaar, at Kongen er megei in- 
teresferet i hoem der bliver Lord 

-Pauncefotes· Eftetfolget, og niedens 

l 
bassadør tilde Fore. Statut. 

« 

man ilke antager, at han vil ntdssette 

fig et Valg, fom er billiget baade af 
det brittifke og amerikansle Diploma- 
ti, er der bog altid Rum for Tvivl, saa 
lcenge Sanktionen endnu et tilbage- 
holdt. 

Mr. Herbert blev for fort Tidk 
siden gift med en Datter af RichardH 
Wilson af New York og et saaledesi 
kommen i ncer Slægtfkabsforbindelse» 
med Familierne Vanderbilt, Altar, og 

Iandte af de mest indflydelfesrige, men» 
-den Omstcendiglxea hemmt-er man, vili 
itle vcere til nagen Hinder. H Uforudsete Forhinbringer act, at» 

lLord Pauncefotes Lig førft i Juli kan’ 
blive begtavet i England. l 

De tusmde Ttng. ( 
Al Hvede folgt. Minneapo- 

lis, Minn» Mai 28. — Northern Pa- 
cifie ca erat Not-them Banerne hat 
allerede haandteret 55 Millioner flere 
Bufhels Hvede i Aar end i Fisialaaket 
1901. Dei et muligt, at der et endnu 
mcre. Not-them Pacific Bauen hat 
baandteret 25,000 flere Vogne hidtil i 
dette Aar, og Gteat Northern Bauen 
MIDOO flere Vogne. J hver Vogn var- 
der gennemfnitlig 1000 Bctfbels. 

Fall, som vers Besteh, siger, at der 
saa gebt fam ille er Hoede vaa Far- 
:ncne nu. 

En una Pige omlommer 
under Forspaet vaa at tedde sine Pen- 
ge. Josevhine Pixka, 21 Aar gam- 
mel, omkom under Forføaet paa at 
frelfe den lille Pengefun:, som hnn og 
lJentseH Broder bavde spart-f samtnen 
ved haardt Arbejde. Jndhnllet i Flam- 
mer fra Hoved til Fod lob den lmge 
Hoinoe fra stottenet i bendeg Hjem 
i Ishieaao til Sengevætelset, hnot hzm 
areb WAN, som lmn bavde gemt under 

Hodemmhea Hun faldt, netop fom 
hun naaede Zeugen, Da Jlde atmend- 
tcs Zenaellcederne Mifs skdixla var 

l»eoiostleg, da hun blev fanden, og hun 
Lsøae fort efter vaa CountyhospitaleL 

ffandt sin Zon efter felg 
US n a n e d e r L- 3 o a e n. New York, 
Mai 2.-». Walter Balger, den 1d' 
Jlar neunte »Zan af Paul E. Bolaer, 
fom frrsoanot frn sit Hjem den lstse 
Estnuerntser i Fior, er nu funden oin 

Bord i Lvelseszsstibet Franllin i Nur-« 
fall, Va. lffter slere Maanederz sruas 
tesslag Zagen traf Mr. Bolger for 
nogte Dage siden en ung Soldat, som 
sortalte ha1n, at hvert eneste Meerle 
paa Krovpen as de Mæno, som buck- 
ver sin, ovstriveg i Washington Bol- 
ner reiste da derben forrige Uae og 
genuemgit Signalementerne for alle, 
som bar hvervet sig siden Novemssrr 
""Jiaaned. Han fandt da ogsaa til fiti 
store Glche Sonnens Signalemeny 
uaatet han havde hvervet sig under et 
paataget Navn. 

» 

Under sin Segen efter Drengen har 
Bolqer torkesponderet med hver enlelt 
Politistation i de Forenede Stater, 
Cheferne sor alle Regeringsdeparte- 
menterne, alle amerikansle Konsuler 
i Udlandet, General Kitchener. Bon- 
Reprcesentanterne og General Chasfr. 

Visp arresteret sor Falst- 
n e r i. Memphis, Tenn» Maj 28. — 

Bistop R. S. Decner as Methodist 
Episcopal Church South er arresteret 
i Batesville, Arl» under Anklage sor 
Falstneri. Falslnerierne, som skal be- 
lobe sig til 815,0()s), blev begaaet i 
1890. Deener blev da arresteret og 
stillet under 2000 Dollars Kaution· 
Han rømte til Mexico, hvor han stu- 
derede og vraltiserede Medicin. J 
Februar dette Aar blev hans Ejendom 
Idelaat ved Jordstcelv, og han rejste do 
med sin Kone tilbage til Arkansas sor 
at besøae sine Slcegtninge. Sheriss 
Hintle sit an om bans Opholdässted 
sog aresterede ham. 

Fire Dræbte"vedenEksplo·- 
sion. San Antonio, Texas, Maj 
RO. —- Fire Personer blev dræbt paa 
Stedet og setz kvcrstede, saa Døden vil 
Was-lag ved en Gaselsplosion i en 

Kultus-m 75 Mil sra Eagle Pass. 
Eksplosionen sandt Sted sidste Fredag 
wen det er sørst nu, at Meddelelsen 

.er naaet srem til Besen« Minen, som 
tilhskee et mexitansl Jernbanekompag- 
ni, er den samme, hvori der sidste Fe- 

bruar stete en Etsptosion, der havde 
Døden til Folge for 106 Arbejdere, og 
omtrent lige saa mange blev haardt 
saarejzr. De døde og tilsladekomne er 

alle Mexilanere. 

En nmennestelig Moder. 
New York, Mai 30. —- Rose Fiedinow 
greb i et Anfald af Sindsfyge i Mor- 
gök stn 5-aarige Datter Bertha, holdt 
hende en Gastube ind i Munden og 
lod Gassen ftrømme ud og Barnet ind- 
aande den, indtil det walte-T Derpaa 
drat hun selv Karbolfyre og døde faa 
Minutter efter. 

Mastinisterne streiten 
Forth Worth, Texas, Mai 30. — 

Alle Mastinister paa International 
Great Northern-Jernbanen er paa 
Streite. De fortanger mere Løn og 
niere Maadehold i Kompagniets Anto- 
aelse af Lcktlinge. 

Negrene vil til Afrika. 
Chattanooga, Tenn» Maj 29. —- 

,,Coloreb Emigration and Commercial 
Association holder for Tiden Mode 
her i Bnen. Der bleo enftemmig ved- 
taget en Opfordring til Konntesien 
om at bedilge 8500,000,000 til at 
dcette Udgiftekne ved at fende til Af- 
rita eller et andet Land de Regie, som 
onster at udvandre. Konventionen 
gnr gældende, at Negrene itte tilstaas 
menneftelige Rettigheder her i Landet, 
fpecielt i Syden, og at det derfor er 

bedre for dein at emigrere til et andet 
Land, hvor de han nyde mere Frihed. 

Anartift beaaar Selb- 
m o r d. Meridem Conn» Maj LI. — 

Adam Kaufman, en vel tendt Anat- 
tist satte fig ned under et Tras i Gaar 
Monat-S, anbrsigte en Dynamitpatron 
mellem fine Trender oa taxndte den. 
Han bled sprckngt til Atoiner, on Ets- 
vloiionen tunde hist-es i en Mils Af- 
stand. 

Odersooniinelfe i Texas. 
Dalla5, Tex» Maj ZU —- Fra Einl- 
dre5, Tex» meldes, at de omtringlig- 
aende Distrilter staat under Band. 
Vanditanden i Red og Pease Rivers 
et hsjere end den nogen Sinde hat 
variet. Hundreder af Acrets Land mel- 
lcin El Reno og Oklahoma City er 

odersvømmet, og Avlinaen er einlogi- 

Jordslcelv i Chatt anon- 

s; a Eb,attanoonn, Tenn» Mai 29. —- — 

tsn Jotdrt)stelfe, ledsaqet nf en Lud, 
der lignede en fjern Tdrdm mærtedeks 
her i Byen Kl. 2 i Gaar Mut-gez Bin- 
dueme tlikrede i alle Delc af Byen. 

Ulyltestilfælde. New 
Vork, Mai V· —— En Mund blev 
drrkbt og 100 Personer tvasfteL me- 

denS de stod og iagttog Rochambeau 
Parnden i Gaar Efterrniddag, idet en 

midlertidig Platfokm vaa en ny Pyg- 
ning oed Fiftb Ave. og 18th Street 
ftvrtede neb. Ulnlten flete netop som 
22de Regimenl pasferede forbi, og 
Soldatekne brød Rceltekne og ilede 
Poliliet til Hjcelp. Der herstede en 

fotfærdelig Panit, og lvceftede Mcend, 
Kvinder og Born laa og jamrede sig 
overalt. Omsider kom Ambulavce- 
torvset og tog sig af de tilsladekomnr. 
Jomes Lawton, Formand for Arbei- 
det paa den nye ngning, Kontraktør 
Cowan og Underkontraktøt Miller 
blev straks arrelteret efter Ordre fta 
lkoronen 10 Minutter for Ulytken 
fandt Sied, henvendte en Kontrast-r 
ved Navn Schultz siq til Politiet og 
fande, at han følte sig sitter paa, at 
Platformen vilde ramle neb. Fern 
Politibetjenle sit da Ordre til at jage 
dem vcet, som befandt sig paa Platfots 
men, en det var medens dette Arbejde 
san-alt at lllyklen indtkaf. 

Oper Wulst Mennester delton i Pa- 
raden, der sit en san uhyggeltg Afer- 
delsr. i 

Ved Aarsmødkt i Racinc 
vil Paul Peterer vcere tilstede og 
modtage Bestillinger paa Blabe og Vo- 
ger, modtage Betaltng og tvittere for 
samme. Et lille Udvalg af gode Be- 
gn, Kort og Billeder vil blire for 
Salg under Aarsmødet. Hnlk at bele 
III-gerne og faa nogle med bjem til 
dem, som itte tommer med til Antis- 
meidet 
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GrundlovsfefL Delegater 
for T. S· D. T. slal have Aarsniøde 
i Cedur Falls fra 2. til 6. Juni, og 
man vil ved famme Anledning fejres 
Grundlovsfesten 5. Juni og »l)ave et 
Pusi af Aanden fra ’48«, Miner- 
,,Dann.« 

Just Rasmussem Cedar 
Falls-, Der i de senere Aar bar arbejdet 
i ,,Dann.«s Trykteri, holdi forleden 
Bryllup med Christiane Jenfen. 
Strakcs eiter Vielfen tiltkaadte det nn- 
gifte Par en Reise til Danmarl, hvor 
bei Sommer vil gcesie Slcegt og Ven- 
net- 

Danfk Sangerbesøg. J 
Flg. »Dann-« agter Operalanger, Or. 
Hean V. Lotsen at foretage en Kunst- 
rejfe nenneni Kanada. Han ønsier 
gerne, hvig Stemningen er verfer, at 
udstrastke Turen til de danske Forenim 
ger og Fiolonier i Staterne og give 
Konccrter dei. Hr. Larfen ftal vcere 
en tneact lonende Sanger, lian altem- 
pagnerer sig selb paa Luth. Med- 
mindre Sinn lan faa ti Jndbndelser og 
815 for lwer Firman vil ban bog ille 
komme. 

En af Omahag celDfic 
S e t i le r e, Enedker Schon og Hu- 
strn, fejrcde i Tirgdags den-S 25iacris 
ge Nrnllimedag. Solvbrudeparrei 
blev i Tag-eng Anledninq hnsdrei paa 
forslelliki ilcnadeaf dereg talrige Ven- 
ner on Belendte. 

lllnlkegtilfasldr. spenan 
Mi. Maj. ---— Mian Petri-sen, et tre- 
anxg Born of P. Petersen, en Fartner, 
der bot Omtrent syv Mil stiefi for 
Fristan lom i List-days of Tage Ved 

et Illnllessiilfaslde Den lille Dreng 
Var Um Ratten ftaaet op, samtnen med 
to asldre Bism, men Ulnklen nilde, at 
linn finlde komme til at vcelie et tændt 
Ln—:«, der antcrndte hans Nattjole, og 
for man tnnde fna Jlden slultet, var 

Barnet san nlnorligt forbrasndt, at Uet 
dode i Leim-ins 

Pastot Gotte og Hiistru, 
der bar gjnrt fig mere end almindelig 
afholdt i de 4 Aar De hat været bo- 
iiddende i Racine, lunbe i Torsdags 
fejre deres 15-aarige Bryllupsdag, 
ftriver »Folket83 ,,Av·«, og i denne An- 
ledning foranslaltede Bethania Me- 
nighed en festlig Sammenkomst i Kir- 
kens Lololer, hvor Kirtens Formand, 
Mr. A. J. Nielsen i hjertelige Ord 
overralte en elegant Busset samt flere 
fmukle Genftande af Krystal, for efter 
amerikanst Benævnelse var det jo 
Krustal Brnllup. Pastor Gotte kalte- 
de paa sin Hustrus og egne Vegne for 
det fmutle Bevis paa Menighedens 
Agtelfe, hvotpaa der setveredes meb 
Kasse, Kage og Cream. 

DansleKarleefterspukgt- 
te. Som et Bevis paa, hvor stor 
Eftetspørgglen er efter dansteK Karle 
paa Landet, tan vi ncevne, at en ung 
danfl Karl, der søgte om Plads bog 
en Former gennem »Pioneer«en, alle- 
redc havde en Plads for Bladet var 

fccrdigt og at ille mindre end 16 dan- 
sie Farmere i Omahas Omegn, saa-— 
fnart de modtoq ,,Pioneer«en, tilflrev 
os, at der bog- dem var Plads ledig 
for en dansl Karl Lø·nnen, de tilbød 
variekede fra 20 til 25 Dollaks om 

Maunedem 

Moder og Dotter fulgteg 
ad. To af de bedst lendte danske 
Minder-, Webfter City, Ja» Mes. H. 
P. Johnfon og hendes Dotter Mrs 
J. M. Beardley afgil fort. Fredag 
ved Døden Ined tun en Times Mellem- 
nun. Moderen døde Kl. 10.40 og 
Datteren vcd Midnatstid DOH- 
aarsagen var for Modcrens Bebt-Im- 
mende Rheumatisme og Hierlesvæl- 
lelfe, Datteren døde af Blodforgift- 
ning, som hun bavde paadraget sig ved 
at rive Haanden paa et ruftent Som. 
Begge var elslede og aflwldt af alle, 
der kendte dem, siriver »T. D. P.«, og 
et nalmindeligt ftort Ligkølae folgte 

de«to Kister til Graden. Begraoelsen 
fandt Sted om Sondagem 

Mrs.«Marie Ehristine Johnfon, f- 
Holm, var født i Danmart den 15. 

Febr. 1882. Den 7. Novbr. 1856 keg- 
teoe lxun Hans P. Johnson. To Born, 
der begge døde som smaa, fødtes i 
Danmart. J 1871 kom de til Ame- 
rika og nedsatte sig i Webster City, 
hvor de siden hat boet og i de sidste 14 
Aar ejet et HoteL Johnfon House. Der 
er seks levende Børn af Ægtestabet, 
Mrg. Hans Michelfen, George F. 
Johnfon, Hans Johnson, samt Marie, 
Peter og Dora Johnfon. Hans 
Johnson bor i St. Louis, Reiten af 
Familien bot i Webfter City. Mog. 
Johnfen var en regte danst lMinde, en 

god og tcerlig Moder og agtet og af-- 
holdt af alle. 

Datteren Lena, der fnlgte sin Moder 
i Graden, var født i Webiter City Z. 

Januar 1873. Den 4. Septbr.» 1895 
ægtede hun J. M. Bundesler Ægte- 
varret bavde ingen Born. Hun var 
en grd Datter og en tcerlig Huftru. 

S l n d t. Christian Jensen, en 17- 
aarig Dreng, hvis Forceldre leoer i 
Omaha, blev i forrige Uge studt 
gennem den ene Lunge af en 1P-aarig 
Kammernt, Søn af Politibetjent Pyr- 
ne«5. Denne var kommen i Ueniahed 
med en nngre Broder af Christian, og 
da Christian kom til Stede og tog fin 
Broderg Parti, trat Byrnes en Re- 
volver, som man paastaar denne Dreng 
beitanoin bcerer paa fig, og begyndte 
at fnre tos- paa Christian, der ved det 
tredie Stud faldt til Jorden. Han 
braates til Hofpitalet, l)vor man bar 
godt Haab om at frelfe hans Liv. 

Man stillde fynes, at en Politiniand, 
der et fat til at dass; paa Folts Lin og 
tkjendonn førft og fretnsnest dnrde sor- 
ge for, at bang ezme Born itte faar 
Lov til at gaa om med Revoloer i 
Lommen. 

En hjemvendt Dunst- 
A In e r i l a n e r kørte i Folge ,,.L)olb. 
Vl. ngl.« forleden med Etsprestogct 
fra Fiolienhaon til Korsør. Han var 

propfuld af overlegen Haan over den 
lanqsomtne Korsel og gav sin Oder- 
lenenhed Luft i Vittigheden der fit de 

medrejfende til at rødtne af Undseelse 
paa deres foelleg Fcedrelands Veane. 

»Es-g det talder J et Etsprestog,« 
slutteDe han tilsidst, »nej, saa skulde J 
se et Etsprestog i Amerika. Jeg stod 
en Gang ved en Station et Sted inde 
i Qmaha og saa saadan et Tog suse 
forbi. En halo Time efter hører jeg 
noget komme raslende (!?-) i samme 
Retning, som Toget var kommen fra. 
Ved J, hvad det Var? All right! 
Dei var Etsprestogets Skygge, som 
kom glidende.’ Toget var kørt fra 
den!« 

Sand. pharm Lauritz 
Fredcrik Jsverfen er i forrige 
Mannen afgaaet ved Døden paa et 
Dospital i New York, ca. 27 Aar gl. 
Den afdøde, der var fodt i Randers 
m Kandidat fra 1897, reiste for nogle 
Aar siden til Amerika, hvor han op- 
naaede en Stilling fom Assiftent og 
Kemiker ved »The National Verwer 
Academy«, en videxiskabelig Bruggev 
ftole. En heftig Lunaetuberkulofe 
thing ham imidlertid til at opgive 
Arbejdetx han søgte Helbredelse Paa et 
Zanatorium og var øjensynlig ogiaa 
tnnnnet sig faa godt, at han troede at 
turde rejse hjem til Danmark. Lom- 
gere end paa Skibet kom han imidler- 
tid ikke; et voldfomt Tilbagefald nob- 
vendiggjorde hans Overførelse til et 
stviial oq der dode han noale Tage 
senkre. 

En ny Verdengomrejser 
af dansl Byrd kan fnatt ventes til 
Amerika. En ung, danst Journalist 
c). P. Haner i Melbourne hat son- 
Fiorrefpondent for det dervcekende 
ftandinaviste Blab ,,Norden« paataget 
sig at reife fra Melbourne til Eis-ben- 
lmvn pr. Vicylle. Reisen paabegynd- 
tes den 14de Marts, gaat over Sid- 
ney til Queensland, derfra pr. Stib 
til Amerika og tvcets igennem Landet 
til New York og paa lignende Maule 
efter at væte kommen til Europa, pr. 
Cycle gennem Landene til Kobenhavn. 

Udlandet. 
Dc slap mcd Livct. 

Fort du France, Maj 29. — Prof. 
Hill og George Kennan er i god Be- 
hold kommen tilbage fra deres Unve- 

lige Færd. De har Vceret nær Pelees 
nye Krater. 

G. J. Kammerle en amerikanfk 
Avismand, har været nærmere Mont 
Pelees Krater end nogen anden levenbe 
Mund fiden Udbruddet. Han var blot 
en Mil fra det. Affen fra Bultanen, 
sont dcekker alle denS Einer, hat vceret 
saa gennembledt af Reng op bagefter 
itegt i 3«olstin, at den er som et Ce- 
mentfortrsv, siger Kaoanagh. Han op- 
dagede intet nyt af Intereng Orts- 
dag prøvede han at naa St. Pierre, 
mer-. maatte opgave det. J en Dal 
bog St. Pitrre saa hart 150 Lig. 

Prof. Hill siger: »Mit For-sog paa 
at Undersøge Vulkanens Krater var 

forgceves. Klotken 7 Manng Aften 
var jeg imidlertid fra et Punkt ncer 

Rutnerne af St. Pierre Vidne til en 

frygtelig Eksplosion fra Pelee og no- 

tereDe de Fænomener, som fulgte den. 
Saalænge disse Eksplofioner Ver-Va- 
rede, kan intet forstandigt Menneske 
forsøge at bestige Vulkanen og gaa til 
strateret·« 

Jngcn löbt Udvmidrtngk 
RrifsiszikL jUtaj M — Te ncsrste 

Myndigtjseder tmr taget Forlmldsreg- 
ler, brsortwl lltitxrnoiiigcr Eli-Her hin- 
dret i uden vibere nt leje norste Ar- 
rejdere for Sygselscettefse i Uriandet. 
Det var Etsporten af 500 Ilrbejdere 
part ern Gang til Canave, Tom spran- 
ledigede Dette Skridi. 

Moros forfölgcsr hvctgndrc 

I.llanila, Mai 29. — Col. Frunt D. 
Balrnsin af 4de Jnfanteri hat tele- 
Frafcrrt til General Davi.:i, sotn kom- 
mandcrer De amerikanfte Troppcr rina 
Mittdanos, at de MADE-, som er Ven- 

Ttabelig sindede mod De Formeer Sta- 
ter, figer, at de frngter for deres Liv, 
,,lwilke det er vor Pligt, i Ordets 
strengeer Forsmnd at beftytte,« figer 
Col. Valdwin, og fortæller: ,,Det nd- 

fordrende Element ved Latr Lano re- 

spetterer intet uden Magten Da Som- 
det. De vil ødelcegge Mennefkeliv, 
til be felv er odelagt.« 

General Davis vil antngeligvig af- 
rejfe til Mindano, for at konferere 
med Col. Balbwin. 

Der var fem nye Tilfælde af Kolc- 
ra i Dag og seks Dødsfcrld blandt cel- 
dre Tilfcelde. Det er det lavefte An- 
tal siden Epidemien brøb ud. ngaa 
i Proviner er Pesten i afgjOrt Alta- 
gende. 

Fern og tyvende Jnfanteri skal rejse 
bjem. Det er trullet ind fra 20 
Towns i det centrale Luzon, og er er- 

stattet af det indfødte Politi. 

Stcphcnson til Amerika. 

Købenbavn, 29de Maj. — Cheer- 
for Kobenhavng sanitære Politi, 
Stevbcnfon. rejser i nckste Uge til de 
Forenede Stater for at studere det 
amerikanske Politivcesen. 

Motdcrisk Stag. 
London, Mai ST. —- Et Telcgmm 

fra Cuiw i Ægnvfen erklcerer, at der 
stod et fuldstasndigt Slag mellem syr- 
kisie Tropper og Arabere i en Bn red 
Beinen, nær ved Mocba. Mochas 
Kommandant er fangen af Ambeme, 
og en hel Batallion Ttyrtcre tilinfets 
skjordes. 

chckiugs-Flcrtal. 
Briisfeh Maj 26. — Udfaldet af 

Valgenc er nu, at vet nye Dei-unrei- 
tammer vil komme til at bestaa af 56 
Katolitter, 84 liberale, 84 Socictlister 
og 2 kristelige Demokraten Regt-rin- 
gen bar fauledes di Flevtal Pan 26 
Stemmer Cfør Vaslget tun 20). Dei 
nye Senat hat 62 Katvliterzsitl li- 
berale, og 6 Socialisiæ —- 

IF .«« 


