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Washington 

Panamaitianaletn 
Washington, D. C» Juli 21. — 

Bisse I.tiodifitationer, som Gutsbe- 
partementet onster foretaaet i Trakta- 
ten med Colombia om den thhmifte 
Kanal, for Totumentet er andersw- 
oet, cr af Etatsminifteren oversendt 
Colombias Minister. Denne findet 
icnidlertid, at bang Fuldmagt angela- 
ence linderlmndlingerne om Kanalen 
itte er omfattende not, til at han tan 
afaore Saat-n paa egen Hat-nd og han 
km iendt den hjem til sin Regerinas 
Afgokelir. 

Dom niod Root. 
Washington D. E» Juli 21. — 

Justice Hayner affagde i Dag Kendelse 
for, at Arigsminister Root inden 28de 
Juli maatte mode i Reiten og forsvare 
sin Afftediaelse af Mifs Rebecca J. 
Tanlor, Clert i Krigsdepattementet. 
Hun bleo afstediget i Juni Maaned 
for i Aoisartitlet at have angrebet 
Præsidenten og hans Politik. 

Uvejtct i Nord Dakota. 
—- 

Grano Forts, N. D» Juli 20. —’ 

As Rapporter til ,,’Jiottt)tvestern Fite 
and Marine Jnsurance Co.s« Kontos 
her anslaas det, at der forleden Tirge 
dag anrettedes Stabe paa Avlingspaa 
150,000 Acres fra 20 til 100 Pia-I 
cent ved Hagl paa denne Side af Red’ 
Riner. En Trediedel af dette Tab er? 
dcettet oed Pfunan 

Kirterne i Walle og Bentru Town- 
sbivs blev sdelagt, og flere tom til 
Stade i den sidftr. 

Kirtetoret ovede sig, da Uvejret tom, 
og de bleo liggende under Ruinerne. 
Jngen blev imidlektid livsfarlig faci- 
tei. 

Dr. E. J. Davidfon, fom var paa 
Veien hiem til Grand Fotts fka Gme- 
tado, var ude i det vætite af Stor- 
men. Hans Buggy vceltede; Hestene 
blev blæft overende og lob lebst. Han 
sit endelig fat i dem igen og toin hjem 
ved Midnat. 

J Brenna Townfhip led den lu- 
thetste Menighed et ftott Tab, da dens 
Kitte, sont i fuld Stand havde tostei 
86,000. blev IdelagL Jntet staat 
igen undtagen to Kirtesiolr. 

K. H. Flattuds Lade i Brenna blen» 
ogfaa jævnei med Jorden; men de 71 
Heite, fom ftod i den, var itte tomineti 
tic Stab-. i 

Mes. Strand, Fred Solie, N. O." 
Lien og Vetter Cllison i samme Ton-n- 
fhiv mistede deteö Lader og andre Ub- 
hufe. Stolehufet i Distriti No. 95 
blev baatet af Cyclonen over Bejen og 
tnuft i Tusinde Stytter. 

Dei set dog ud til, at Uvejret var 

ooldfomst i og omtting Thompson. 
hoert enefte Udhus i Byen bleo flyts 
tet og Idelagt, saa Folt siden hat haft 
travlt ined at finde det igen, som til- 
httte dem. 

En Tommetstot tom farende ind 
igennem Bcggen paa Amos Engs 
Hug; en Telefonstolpe git tværs igens 
nein Kommissar Andetsons Das og 
efterlod sig en anselig Aabning. 

Der fandtes næsten itte et Dus, 
hvor Tagets »Shingles« sad tilbage. 

Tte af Byens Kirtet blev Idelagt; 
ligeledeö Gteat Notthern Banens 
Bygninger. 

Eftet Stotmen saa hele Byen ud, 
soin om den havde gaaet gennem et 
Tærtteocett 

w——. 

Ny Oveksvsmmelfe i Iowa. 
Des Moines, Ja» Juli 19. — 

Vejrbureauet hat faaet Beteminger 
om stærk Regn ledsaget af Storm nas- 

ften fta alle Dele af Staten. Des 
Moines Nivet er itke langt fra Fan- 
punktet igen. 

J- Carroll blev en Dotter af Geotge 
Simons dræbt ved Lynnedsiag. 

. . . 

Keokuk, Ja» Juli 19. —- En Oder- 
svsmmelse fotaatsaget ved Styrteregn 
i Gaar og i Fotgaars ttuer med at 

overfvømme PH« Kvadratmile Farin- 
land mellem denne By og Hannibal, 
Mo. Hvik dette ster, vi! Distrittetå 
Farxnere lide et uhnre Tab. 

Det simes itke at vckte noget Haab 
for Egnen mellem Mississippi River 
og Batteftrøget mellem Keoiuk og Han- 
nibal. Tnsinder af Acres Hvede staat 
i Trave, og Majsen hat findt Ass. 

Vandet bavde naaet Farepunktet i 
Begyndelfen af Ugen, men var be- 
gnndt at falde, da det paany hævede sig 
i Des Moines, Stunk og Iowa River. 

De: Moines Niver var Torsdag 
kun tke Fod lavere end Randen af de 
høje Dcemninqer, og nu er den begyndt at stiae igen 

J Vejrbureauet hat sendt Faresigna- 
ller til alle Punktes syd paa. 

Den ægvptiske Demning, som stod 
sig under den sidste Oversvømmelse, 
rager tun ubetydelig over Floden, og 
man er fotbetedi paa, at den vil blive 
oversvømmet 

Bnen Alexandria, Mo» er forde- 
redt paa en Ovetsvømmelse af flere 
Fod. 

Det den-sie er, at det hcendet paa 
denne Tid af Aaret. Avlingen hat 
aldrig staaet bedre i denne Trakt, og 
man veniede, at Hosten vikde blive 
overmaade rig. 

Der meldes om voldsomt Regn 
langs Des Mosnes River og dens Bi- 
ssoder. Seks Tommer Regn faldt i 
Corydon og næften lige faa megei i 
Ottumwa. 

De sidste Esterretninger siger, at 
Halvdelen af Distrittet i en Lcengde af 
30 Mil mellem Lagrange og Hanni- 
bal var overfoømmet, fsr denne sidste 
Regn kom. 

i 
( 

Haglftokm ved chftcr City. 

Webster City, Ja» Juli 19. — En 
stor Ztkætningi Zyd for Webfter 
City plnntet med Frugttrær, bled 
odelaat den 17. ded en Hagelftorm, 
hvis Maae man lnapt hat set paa disse 
Kanten Haglene var saa ftore som 
Balnøddet. Majfen er ribbet og 
Smaaurterne ødelagt. Avlingen i det 
hjemføgte Distrilt, som er 10 Mil 
bkedt, et omtrent fuldftændia ødelagt 

De tusinde Ting. 
Vanvittig iTokdenvejr. 
Kenofha, Wis» Juli 19. — John 

Gunniston i Kenofha lider af en Syg- 
dom, sotn ee en Gaade for de Leeget, 
der behandlee ham. 

Flere Gange er Gunniston i den 
sidste Maaned bleven vanvittig, hver 
Gang der hat vertet voldsocnkne Tor- 
denbyget. Saafnart Uvejtet et fotbi 
faar han sin Forstand igen. Under 
Uvejret bliver han saa voldsom, at han 
maa holdes med Magt, for at han 
itle stal tilspje nogen noget vndt. 

Gunnifton fpler det selv, fst Udej- 
tet tomtner, og fom oftest bedet han 
en eller anden af Familien at ftænge 
ham inde i et Vætelfe for sig selv. 

Lagetne hor opdaget, at Gunnifton 
blev trusset af Lynnedflag for en tte 
Aar siden, og man trat-, at hans perio- 
diste Anfald og Vanvid steiver sig fta 
dette. 

K u l st r ej l e n. Wiltesbarre, 
Pa» Juli 21. —- Derlom det er mu- 

ligt for United Mine Worlers at give 
de strejlende Grubearbejdeee gennem- 
snitlig 81338 pr. Maaned, san Haards 
tul-Strejlen foelaenges for et ubegkeeni 
set Tidsruim Dette et mange »Gen- 
beakbejderes Opfatning, famtidig som 
der udtales Frygt for, at de andre 
Foreninger ille vil være i Stand til at 
tilvefebringe de nsdvendige s1,000,000 
pr. Maaned. 

Strejteledetne menet, at Konven- 
tionens Opfordting til Fagforeninget 
-om at nasse Strejkeme Arbejde vitl 

lede til, at der bliver fundet Pladser 
til 20,000 eller 30,000 inden en Maa- 
ned. 

Rapitalen i Landets Far- 
m e. Washington, D. C» Juli 21. — 

Der er udlommen en officiel Statistik 
over Farmvcksenet i 1900 i de Form. 
States. Den udviser, at Totalvcer- 
dien qf Farmland og Ejendom var 

820,514,001,838. Der var 5,793,567 

Farme i hele Landet, oa dereg Vcerdi 
oxsaioeså til 8I3«,;,·)'ls4,l;!«t4,249. Pro- 
duktionen var for 1899 c s-L,579,-s 
118,752. Heraf oar 82-5,56(),198,- 
1ls1 eller over 21 Procent Beer- 
dien af Btigninger og 813,114,- 
492,«·’-l; eller ooer 78 Procent repres- 
fenterede Landst. Værdien af Farin- 
nmftiner og Farmredstaber oar 8761,- 
Lsil og af Kreatnrer 88,078,659,041. 
lSn Faun udaor aennemfnitligt 146 
Akte-s, oa af dein er 49 Procent under 
Vloo Karmen-es Vlntal oolser meaet 
Der findeg iaaledeg nn 4 Gange saa 
niange som i 1850. 

J L aslten fom Farinstater er Mis- 
souri forit; derefter tonnner Joioa, 
Jllinoig, Indiana. Lliio, Pennsylva- 
nia og New York; diszfe haoe de 44 
Procent af Totaloærdien i Farmejem 
dom og 38 Procent af Farinproduk- 
terne. 

Texas hat det ftørste Antal Farrne, 
og derefter kontiner Missouri. 

Iowa lommer fom Nr. 1 i Retning 
af fordedret Land; og Illinois er Nr. 
2. Illinois hat storst Totalværdi, 
nemlig 82,004,318,897; derefter korn- 
mer Jowa med en Værdi af 81,834,- 
I?45,546. Nebraftas Værdi angives 
til s?47,950,057. 

Trues paa Livet. Kenofha, 
Wis» Juli 22. — Lpdagelsesbetjente 
hat iraolt med at opfpore Ophavs- 
manden til en Del anonyme Breoe, 
fom Borgmelter Pfenning her har 
modtaget. Bredene meddeler, at, hvis 
Pfenning ilte vil opgive Einbedet maa 

han do, og at Brevstrioeren er udfet 
til at udfore Mordet. 

Frogtelig Forbrndelse. 
Halifar, N. S» Juli 22. — En niste- 
diget brittift Soldat George Cook 
blev i Aftes rasende paa sin 5-Ugers 
Brud, greb hende fat og tastede hende 
over sine Knar; saa ftar han med koldt 
Blod Haler over paa hende med en 
Knio 

Det hodedløse Legerne kastede han 
udenfor Deren og derpaa git han selo 
til Sengs. 

Da han nogen Tid efter blev arte- 

fteret, ftod han roligt op og erklcerede, 
at han havde drcebt hende og at han 
var villig til at tage sin Straf for det. 

Man maa for Mennestets egen 
Styld haabe,«at han et gal. En saa 
loldblodig Raahed vidnet ellers om en 

Degeneration, som er frygtelig nær i 
Karatter med Rovdyrsnaturen. 

»Southivori« forlader Southhamp- 
ton Juli 19, Middag,- og vil ocere i 
den 1. August. 

Dampstibet »St. Louis« af »Ameri- 
can Line« oil sejle fra New York den 
23. Juli Kl. 10 Fmd og Passagerer 
til Danmark vil viere der omkring ved 
New York den 28. Pasiagerer sorn 
ital Bester paa, vil vcere i Chicago to 
Dage senere. 

»Rhyrland« vil feile fra Philadel- 
phia den 26. Juli, Kl. 1 Efmd., og 
Passagerer til Danmart vil være der 
omkting ved den 7. August. 

»Westernland« forlod Liverpol den 
16 Juli og dil date i Philadelphia den 
26. Juli. Passagerey som stal Bester 
paa, vil vcere i Chicago to Dage senere. 

Ei gammelt Jndianetpak, 
der i langt tangere end Monds Minde 
hat haft deres Hjem i Nærheden af 
KorbeL Cal» et forleden omkomne ded, 
at deres Hytte kom i Brand, medens de 
laa og sov. Man fandt deres for- 
btcendte Legemer i en Asiehob, hvor 
deres Hytte havde stauen De to gamle, 
der var kenvt under Navnene »Okt- 
Dicl« og »Old Sally«, hat levet i 
Humboldt County siden lcenge for den 
første hvide Mond opflog sit Hjem der- 
steds. De var begge over 100 Aar gl. 

Rusfel Sage i Livsfarr. 
New York, Juli 21. —- Den bekendte 
New York Millionen Russel Sage var 
i Gaar i den yderste Livsfare: hakt 
prøvede at svinge sig vp paa en Brimb- 
ftreet Sporvogn, men blev ved Vog- 
nens Bevægecfe siynget til Siden og 
tabte Balancen. Han omtlamrede 
imidlettid med begge Heender Gelern- 
deret om Platformen og blev sauledes 
llæbt med Sporvognen omtrent 10 
For-, da han gav Slip og rullede om 

paa Jorden. Passagererne streg, og 

Sporoognen ftandfede. Jmidlertid 
’tog han dog ingen synderlig Skade og 
Var i Lobet af Tagen paa sit Kontor, 
udførende det sædvanlige Arbejde. 

Vandet falder. Keolul, Ja., 
»Juli 21. —- Floden er i Tag falden 
shalvanden Tomme, og den størsie Fare 
fer forbi. Vandet staat højest Ved 

Laaranae og Gregory, hvor det har 
snt Sporvejene helt under Band. 

Vandstanden i Floden hævede sig en 

Fod ved Canton, Quincy Lagrange 
og Hannibal og Ovetfvørnmelsen hat 
gjort .ubnre Stude. Floden het- es 

fuld af Vragftumper fra de overfvø:--.- 
imede Difttikter. Mange Harer fes sorn 
lPasfaaerek paa Stumper af Huse og 
andet Vraggods, fom flyder ned ad 

Flehen. 

iMcLaukike Syv Carolina 
iafflaar en Udnævrelse. J 
Iet Brev til Præsidenten afslaar den 

;beken«dte Syd Carolina Senator en 

Jham af Ptæsidenten tilbudt Stilling i 
U. S. »Coutt ol Claims«. Med Bre- 
vet folget en Avisattikeh der begrun- 
der hans Afflag, idet den hcevder, at 
han bar folgt sig selv fot at faa sam- 
me Stilling. Prcesidenten beklager 
meget, iit en saadan Artikel fkulde have 
mindfte Jndflydelse paa McLaurins 
Handlemaade, den er for lav iil at ta- 

ge Notits af, mener han. 
Proesident Roosevelt, fom anfer Mc. 

Laurin for en meget dngtig Mand, er 

cengstelig for at anbringe ham i en 
eller anden officiel Stilling. 

— 

Mister Livet for at tedde 
e n H u n d. La Balle-, Jll» Juli 21. 
—- MLS. Ellen Wright, Huftru af en 

fremragende Borger her i Bnen misse- 
de Livet i Dag, da hun forsøgte at 
redde sin Yndlingshund fra at blive 
lørt over af Toget. Hun og Elendes 
Søfter spadserede langs med Sporet, 
da et Passagertog tom farende Hen- 
des Hund befanvt sig paa Sporet og 
vilde i nceste Øjeblil være bleven lørt 
over over, hois itle Mes. Wright 
var sprungen til dens Hjcelp. 

Hun lastede Dyret af Sporet, men 

var for sen til selv at komme af Spo- 
ret, og Toget lørte over hende og komb- 
te hende paa Siedet. 

Dræbt af fin Faden Stün- 
gende en fvær Hammer angreb den 19 
Aar gamle William McCann sin Fa- 
der Patricl McCann i deres Hjem i 
Chicago Sondag og tilføjede ham stem- 
me Saat. J Begteb med at besvime 
paa Grund af Blodtabet havede Fa- 
deren en Revolvek og stød Sonnen en 

Kugle .gennem Bxyftet lige ovenfok 
Hjettet. Den unge Mand døde pfe- 
blillelig, og samtidig faldt Faderen 
bevidftlss om pack Gulvet. 

Ttætten begyndte strals efter Mid- 
dag. Saavidt det lan erfates, begynd- 
te Willtam McCann fstst at stendes 
med sin yngreBroder:Faveren blev vred 
og viste William Døten. Williatn 
ncegtede at gaa, og Faderen forspgte at 
taste ham ud, da William greb en 

Hammer, som laa«i Kollenet, og an- 

»gteb Fahnen Da han havde modta- 
get tte voldsomme Slag i Hovedet, var 

det at gamle MeCann stob. To Po- 
;litiambulancer blev budsendt og den 
’døde Ssn bragt til County Morguen, 
zmedens Fadeken, som fremdeles var 

bevidstlss, fortes til County Haft-ita- 
Ikt. d; 

·-:-·--k-··,« 
Bidt ihjel af en Geis. Ge- 

orge Andersen, 13 Aar gl» næt La 
Erosse, ligger for Dødem som Folge 
af, at han blev angrebet af en Del 
Grise, medens han fodrede dem. KI- 
bet et redet fra Dtengens Ben, og hele 
Legemet et stygt flænget. Grifene hat 
siden vift Tegn paa Hundegalsiab. 

Hemmeligheden 
veb det mckrlelige Held, hoormed Dr. 
Peter’s »Kurilo« har vceret anvendt 
i Sygdomme, der hat sin Optindelse 
i urent Blod, bestaar i at den gaar lige 
til Sygdonimens Rod. Den renfer 
og beriger Blodet, og Sundyed folget 
med Nødvendigheden. Den sælges af 
specielle Agenter eller direkte til For- 
brugeren, af Fabrikanten. Dr· Peter 
Fahrney, 11.2——114 So. Honne Ave» 
Chicago, Jll. 

Udlandet. 

John W. Marktw. 

LIZL Nov. 1831-——21. Juli 1902. 
London, Juli 21. —- Den betendte 

Prcesident for Handels-Telegrafselfka- 
bei Jokm W. Mactay er død i sit Hjem 
her — da hermed bar en af de berømte 
sse Pengemaznds Saaa faaet Afslui- 
ning. 

Jobn Win. Machy var fødi i Du- 
blin, Jrland, 28. Nov. 1881 og kom 
som niaarg Drena til New York sam- 
men med sine Forældie. 

Snart døde Faderen —- og Sonnen, 
der blev træt af Kampen for Tilvætel- 
sen i New York, befluttede da at drage 
til California og — grave Guld. — 

Han sit et saa eneftaaende Held heri, 
at hans Livsstæbne lyder som en Ro- 
Inan. 

Samiidig med Guldgravningen fo- 
retog han vceldige Pengespekulationer, 
vandt og tabte i een Hurlumhej. 

Saa i 1866 korn han til Nevada og 
fit da grundlagt sin enorkne Formue. 
J 1872 opdagede han nemlig den be- 
rsmte Bonanzo-Grube, og dens Ud- 
bntte gjotde ham i Lobet af faa Aar 
til Mangemillioncer. Han var da i 
Kompagni med 3 andre, James Flood, 
James Fair og Wem O’Brien. 

Bonanzo-Grubens Sølv var til- 
ftræiieligt til at ændre hele Verdens 
Solvmarked, og flere States, fom 
Jndien og Kan blev ncesten bankerot, 
fordi deres« Pengefokhold hvilede paa 
Solvmøntfodenx en eneste Aare i Gru- 
ben gav i et Aar 150 Millioner Dol- 
lars Solv, og med denne Sum ind 
paa Markedet i Lobet af faa Maane- 
der, kom Solvlandene i Knibe. 

Gruben dreves i 5 Aar; og Mackay, 
der er bleven derømt som honnet At- 
bejdsgiver, var stedse paa lige Fod med 
fine Arbejdere. 

Berømiest er vel Mackays Arbejde 
samtnen med James Gordon Benneit, 
da de 2 i 1884 sit nanet at lægge de 
wende Telegrafkabler tværsover At- 
lanterhavet fra England til Amerika, 
samt til Frankrig. 

Dei var Begyndelfen til det store 
Handels-Kabel-Kompagni. 

Maciay, der nu boede i London, ef- 
ierlader Hujtm en Søn og en Daiter. 
Sonnen er en anerkendi Jugend-L 

Tubetkulosens Smitteævne. 

Paris-, Juli 21. —- Dr. Garnault 
hat naaet at modbevise Dr. Kocls 
Teori. Garnault lod sig for 14 Dage 
siden indpode for anden Gang med Tu- 
berlulss-Smitftof fra sin Ko; han 
paafaa, at Smitftosset sit ham i For- 
bindelfe med Blodet —- og nu hat han 
paa sin venstre Underartn vel udvillede 
Tuberkelknuder. 

Smitftoffet var af den Siyrle, at 
det i 8 Uget dræber Kaniner. 

Koleraen bredet fig. 

Kairo, HEgyptety Juli 21. — Der 
er udbtudt Kolerai Monsha —- og 
siden Midten af denne Maaned er der 
forefalden 107 Sygdomstilfælve dek- 
af 50 med dødeligt Udfald. 

Mekkapilgrimene hat medført Smiis 
ten. ·-ck« C-«-- k« .-. .. ·» 

Helte til Europa. 
Prætoria, Juli 22. —- General Bo- 

tha og Delarey forloo i Dag samtnen 
med.deres Sekretcer Prætoria fot at 
rejse til Kapstaden. Dekfra agter de 
at foretage en Tut til Europa. 

General De Wet ledsager dem til 
kKyftem deres Tilbagevenden til Fre- 
Idrelandet er ikke bestemt endnu. 

Kotigen rast. 

London, Juli 22. —- Kong Edward 
er nu saa vel at han er bleven flyttet 
til Cowes paa Den Wight, hvorfra han 
føres over paa den longelige Yacht. 
Han hat nu prøvet at gaa lidt hver 
Dag — og tillige at holde Statstaad 
med fm nne Ptemierminister Balfour. 

Sø-1llykke. 
100 Mcnncskcr drukucde. 

Hamburg, Juli 22. — Damperen 
,,Prin1ug« af Hamborg blev i Gaar 
Vaafejlet af en Slcebedamper og staa- 
ret midt over — og det vifer sig nu, 
at inan af de 185 Passagerer paa 
»Primus« favner 104, af hvilte 61 
Lig allerede er fundne. 

,,Primug« er nu bleven bragt mer- 

meke hen til anten og hævet en Del. 
Ved denne Anledning hat man for 

sent opdaget, at de Elb-Tampere, som 
»Primus« horte til, hat dastet alt for 
ringe forsnnede med Redningsredsta- 
ber. 

J Dödsfarc. 
Washington, Juli 22. — Statsdei 

partementet har foretaget Stridt til at 
redde en Ung Ohio-Læge, Dr. Russell 
Wilsens Liv. Wilson holdes fangen 
ved Bluefields af Nicaraguas Militcer- 
Autoriteter. Han var Medlem af en 

Fribytterstare, fom landede ncer ved 
Montey Point, 4 Mil fra Bluesields. 
De fleste af Staren blev fangen, efter- 
som de tom i Land, da Etspeditionens 
Leder itte forstod sig paa Landgang 
under høj SI. 

Wilson blev saaledes taget ftrats —- 

og den Nicaraguanste General vilde 
ftrats have taget hans Hoved, men blev 
af engelfttalende Folt overtalt til dog 
at lade alt gaa efter Loven. 

Wilson stal da nu for en Krysret. 
men bliver han dømt, lyder det allt- 
gevel paa Hovedet. 

Wilson stal da nu for en Krigsret, 
er nu Ved Senator Hannas Hjælp 
bragt for Statsdepartementet og man 

vil gøre gceldende overfor de Nicaragu- 
anste Autoriteter, at Wilfon itte selv 
var Filibufter, men tun ydede Staren 
den fornødne Lcegehjælp. 

Jordfkælv og Flod. 
Kingftom St. Vincent, Juli 22. — 

Her føltes en ftært Jordrvstelse Kl. 
1.10 om Ratten. Den varede ualmin- 
delig lcenge og fremtaldte umaadelig 
Angst blandt Beboerne; disfe flygtede i 
detes Nattøj ud paa Gaderne og for- 
blev udendørs lige til Dagbrætningen. 
En Del Bygninger blev delvis dem-Ile- 
rede. Havet gaar nu tilbage og mange 
frygter derfor for at der vil tomme 
Flodftotm en af Dagene. 

Fra Danst-Veftindien, St. Thomas 
meddeles, at Jordryftelsen ved Ring- 

uston tun fynes at have vceket total. 

Kletikale Optöjet. 
Paris, Juli 22. — Dei kletikale 

Patti her hat attet fundet Anledning 
til alvotlige Optpjen Regetingen hat 
nemlig fundet for godt at lukke flete 
katolfte Stolet, som ikke er autotife- 
rede efter de nye Love om Mante- 
otdenetnes Ophold indenfor Franktig 
—- og saaledes blev ogfaa i Dag en stot 
Stole lukket 

J den Anledning blev der holdt op- 
hidsende Taler til Haben af flere kle- 
tikale Deputetede, samt af Digteten 
Francois Coppee. IN 

Dei koin til saadanne Voldsotnhedet 
med Slagsmaal i Gadetne, at Poli- 
tiet sited til Artestation af Taletne, 
samt en ftanst Abbed. 

De bleve dog fenere losladh nied 
fllndtagelse af en Gteve de Maille. 

f Ogsaa udenfot Paris, hvot Rege- 
tingen gaat ftem med lige saa stot Be- 
ftemthed efter Loven, hat der fundet 
Optøjet Sied. 

Men Folkets Hovedmand og Poli- 
tiket staat paa Regeringens Side. 

Myrdct. 
Dettoit, Juli 22. —- En Soldat af 

14de U. S. Jnfanteti blev funden død 
paa Jernbanefpotene ved Brighton het. 
Det var i Nætheden af Stydeøvelses- 
pladsen; hans Legeme vat« ftygteligt 
lemlceftet. Det formodes, at han et 
bleven mytdet, og 2 as hans Kamme- 
tatet, der havde fotladt Lejten, et atte- 
stetede. 


