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Tracn tobcr FULL TacotnaH 
Wach, Juli 24. — Den jagede Forbry-- 
der Tracn ladet nu og da høre fra 
fig, san man altid tan vide, livor han 
hat Været. J Gaar indfandt han sig 
ved en Tømnierlejr nær Knnfastat og 
tvang ved Hjælp af sin Revolver Ar-; 
bejoeme til at forsyne sig med Levneds-" 
midler. Han var bevcebnet med to 
Revoloere, en Rissel og en Overflod af 
Ancmunition. Tilsnneladende var han 
i bedfte Velgaaende. ; 

l 
Ztvg Beflyldning. Sioux 

Falls-) Z. Tat» Juli 24. —- Christ 
Cbkistenfen og Eb. Crowford, Sonner 
af vellendte Farmere ved Viborn, S. 
Tat» blev i Uaar arresterei. Te be- 
stnldtes for at have brudt ind i Julius 
Jolmsons Hus og provet Paa at an- 

taite Mis-. Jsohnson Hun undlom 
imiblertid, og de to Ungetfoende blev 
tagen ved Vingebenei. 

Blodig Racetamp. Philli- 
Vie. W. Va» Juli 24. —- To Negere 
blev i Aftes lynched af en Eva-tm 
paa adstillige Hundredr. Den ene af 
Ofrene blev findt, den anden bcengt, 
gjort til en Stive for Kugler oa fenere 
siaaret i Stumper. 

Bande bvide og sorte ersi en Mate- 
lig Lobidselse, og alvotlig Kamp be- 
frvgtes.— Anledningen stnldes Mordet 
paa Politichef Wilnoth Tirsdag Af- 
ten. 

Ncgerne forlader Bnen sei-. hurtig 
Tegene lan befotdre dem. 

tin lllsnarig Selvmorder. 
Eisingen Juli 23. —- Carl Henkici. 
en Sen af en Reftavratsr, tog i Dag 

1 sit eaet Liv ved at siyde sig en Kugle 
gennem Tindingen. Den unge Mand 
haode fra sin tidligste Batndom været 
en indefluttet og vansielig Natur, og 
kom mer og iner til den Slutning, at 
Beiden var saa haablss slet, at den 
ilte var vier-d at leve i. Han havde 
gentaqne Gange truet meb at taae sit 
egei Liv og tobt Nevolvere for samme 
Hensiat. J alt sets var bleven ham 
fee-tagen, indtil det tilsidft lytledes 
hain cit udfote sit Forscet. 

4 L E x e t e d r ce b t. Washington, 
July 23. —- Fta Cebu, P. J. kommet 
Meddelelfe om at site af de til Filip- 
pinetne udsendte amerikanfte Lcetete 
er bleven dtaebt af Ladeoneer. Detes 
Legemek et fundne. Streng Straf 
vil blive tildelt Morderne. 

Jndianer faar Stils- 
m i s s e. Guthrie, Ok» 22de Juli. — 

Dei fstste Tilfclde af, at en Full» 
Nov-Indiana hat anlegt oin Stils- 
misse indttaf i den fodetale Ret i 
Guar, idet SpahsPash-Bear anlegte 
otn lovlig Stilsmtsse fra sin Hufttu 
Miso-Beut han antlagede hende for 
Uitosiab og uiilbstlig Fort-mittelst af 
sine huslige Pligter. Sagt-seien er 

gammel og ncsten blind og ledsagedes 
af flere Sinnes vg Dstte. Muts-Beut 

E ! indfandt sig ikle i Retten, faa Spahs 
Putz-Beut blev meddelt Skilsmigsr. 

HaglpaaenzPunb.Hastings, 
Nebr» Juli 22. — En holt-sont sags- 
storm hergede over en betydelig Del af 
Farmlandet i dette County i Gaat Ef- 
termiddag. J 15 Minutter faldt der 
sogl, som vejede messen z Paul-. Hsng 
blev dræbt og Ungtteatutee kokn siemt 
Eil Stude. 

En Modets blodige Dank-. 
Madisonville, Ky» Juli 22. — Mes. 
Ellen Turley stød og drcebte i Gaat 
Estermiddag sin lille 4 Aar gamle 
Dotter-. Derefter kaldte hun sine to 
andre Smaabsrn til sig og forssgte atl 
kysfe dem; men Bstnene, som opdage- 
de deres lille Søsteks blodige Lig, 
flygtedr. Modeten stød flere Skud 
efter dem, men uden at treffe. Hun 
dræbte dereftee sig selv. 

Rigt Guldfunlx Marion, 
Ind» Juli 22. —- William Wendel- 
hall her af Byen hat stodt paa den ri- 

gefte Guldaare, fotn nagen Sinde er 

,-- opdaget i det sydlige Oregon. Men- 
« velhall købie 40 Arres, og med Halte 

og Spade tog han og en Kammerat i 
Lobet of syv Dage Guld nol til at be- 
tale for Landet og havde desuden 82,- 
000 tilovers. 

Illinois Rioer stiger. 
Peoria, Jll» Juli 22. —- Jllinois Ri- 
ver naaede en Heide af 21 Fod over 
Laovanosmærlet i Gaar Aftes. Kl. 
10 i Dag Formiddag var over 1000 
Fod Jernbanespor slyllet verl, og Hun- 
dreder of Acres med Majs er odelagt. 

Brand i Minneapolis. 
Minneapolis, Minn» Juli 22. — 

George F. Tshompson Fc Son Buggy 
Eos Fabrik, 160 Western Ave» blevl i Nat Idelagt ved Brand. 

Den 4-Etages:s Murftensbngning 
indeholdt Raamatetiale og oparbejdede 
Buggies til en Vækdi af 847,000. 
Massineri og Jndbo var ocetdfat til 
811,000, og Bygningen lostede 88,000. 
Assukancen er 840,000. 

B e n a a d e t. Washington, D. C., 
Juli. —- Pmsidenten hat forandret 
den af Ktigsretten i Manila affagte 
Dødsdom over Soldat Guy Sternu- 
son af Trop M., 9de Kaoalleri, tili uhckderlig Afsled fra Hæren og 151 
Aars Fængset Han er dømt for at 
have skcendet en Filipino-Koinde. 

ZOSOD ")UCODODODODZ 
z Dunst-Amerikaan z 
OcTCDi-DUDODODOOOTT 

Dunste i Snbanierika. J 
Folge en Ijleddelelfe til ,,Politiien« 
sinl De Dunste i Bucnos Anres for 
Tiben være indbnrbeg livagtige. Tvi- 
fieng Æble flal vcere en Adresse til 
Den engelfle Tronning, fom cirkulerede 
blath Koloniens Medlemmer, og som 
var sat i Gang af Boghandler Møen 
og Redaktør Bovin. Den danfle Kon- 
ful, Dr. FraenkeL nægtede at under- 
flrive og angav som Grund, at han ikle 
vilde have sit Navn staaenbe ved Siden 
af de to ovenncevnte Herrers, hvorhos 
han slal have sagt slemme Ting om 

sine Landsinænd, der hat afholdt flere 
Moder for ved en samlet Opirwden at 
bevirle Konfulens Fjernelse. 

»P a n s k e m o r g e n.« Johannes- 
kirken i Kobenhavn hat sont Altertavle 
et Maleri af Block, »Paaslemorgen,« 
som er lopieret til forskellige Kitter. 
Maleren Svend Renne hat for nylig 
fuldendt et Kopi af Aliertavlen, som 
i disse Dage er undetvejs til Amerika 
og stal anbringes i den dansle Kirke 
i Perth Amboy, N. J. 

Dunst Pianistinde. Miss 
Annie Fredetiksen hat for anden Gang 
vundet Jste Præmie for Pisanpil i 
,,Chicagv Musical College. Den unge 
ialenifulde Dame, der et fsdt og op- 
draget i Racine, er en Dotter af Mr. 
Robert Frederitsem tidligere Formand 
i Fish Fa Bros. Fabrik verstehs, men 

nu bosiddende i Batavia, Jll. Pra- 
enien besiod i en med Diamanter besat 
Guldmedaille. 

Koloni - Aarsdag. Den19. 
Juni fejredes Aarsdagen for Osmi- 
telsen af Kolonien Ny Danmatt i Pro- 
vinsen Ry Brandt-ich Canada, af 
Beboerne med de sædvanlige Demn- 
strationer, meddeler »Dannebrog.« 

Ulytkestilfælde. Peter 
Wilsen, en Mutetsvend, der akbejdek 
for Ald. Swenvig, Rarine, ramtes i 
fertige Uge af et beklageligt Ulykkes- 
tilfcelbe, idet en gammel Murpille 
faldt ned over ham, btækkede hans ven- 

stre Ben ovenfor Anklen og kvæstede 
ham i Underlivet faa der i Fl. »F.-A.« 
er Fate for at han ikke vil faa sin FI- 
telse igen. Han henliggek nu paa 
»Det danske Hospital«. Wilson, der 
var Enkemand, blev gift sidfte Gier- 
aar og hans unge Hustru er aldeles 
fortvivlet over det Uheld, der hat kamt 
hendes Mand. 

Mts. Peter Haufen, hvis 
Mund i flere Aar var Forvalter paa 
»Dania Hall«, Racine, blev fotleden 
sttækkelig forbrændt ved Eksplosion at 
en Gasolineftovr. Der gis Jld i hendes 
Klædet og føkst da hun kom ned af 

Trappen lyltedeS oet at faa Tøjet re- 

vct as henoe, Inen da var hun allerede 
sletnt sorbtcendt paa Arme og Hænder 
samt paa Ryggen. Haar og Øjenbryn 
var ligeledes soiet af, og Ansigtet var 

fulo nf stote Buhlen Hun vil bog ikkez 
lide noget varigt Men as sine Brand-» 
saar, ioet heldigvis hendes Syn ikke 
blev beslaoiget. Etsplosionen satte 
Jld paa Huset oa Staden pack Bog- 
ning oa Inventar anslaag til PZOQ 
fuld assureket »F. A.« 

F a m i l i e se s t. Brødrene'John- 
son, Sonner as garnle afdøoe Bøoker 
Jensen i Racine, holdt Familiefest i 
Sondagg og talte 44 Personer for- 
delte paa tke Generationer, striver »F. 
A.«. Foruden de i Racine boende 
Btødre, Jakob, Charles, Louis, Ernst, 
Jobn, Walter og Andre!v, var til Ste- 
de Skuespilleren Jacnes P. Jolmson 
fra New York, der under Navnet Le- 
ster hat vundet baabe Rn og Penge paa 
oen arnerikanste Scene. Endvidere 
var der Mrs. J. T. Lund fra Chicago, 
den» eneste Dotter i Familien, og 
Stammoderen til dem alle, Mrs. Jen- 
fen, der enonu er rast og rorig til 
Trods for sme sire Enesr. 

Sjælden Fest· Den norsb 
danste Methodiftkirte i Racine, sejrede 
i Fl. »F. A.« i Astes en sjelden Fest, 
ioet Menighedens Medlemmer samle- 
des sor at give deres Glcede tillende 
over at Kitken staat sri for Geld, ef-; 
tersom den sidste Afbetaling paa denj 
smukte ngning er bleven betalt i. 
disse Dage. Et Glædesbaal foranstal-· 
teg desaarsag derved, at de forskelligei 
Gatldsbeviser blev brændt, og der blevs boldt Taler as Stedets Præst, Pastors 
Jakobsen, ssarnt af Pastor Eltzholz fra; 
Chicago, Redaktør as »Den ChristeliR 
ge Talsmand« og Pastot Haagensen 
ved den norste Bethania Ritte. 

D r u l n e t· Sydney Olson, en 

ung Civil-Jngeniør, barneføot Da op- 
draget i Racine, er kommen ulyklelig 
as Dage ved Drulning, mens han var 
ude vat vade i en Flod i Nærheden as 
Duluth, Minn· ·Olson, sksnt en ung 
Mand i Tyverne, var ualtnindelig 
dygtig, og var engageret som Land- 
maaler as ,,United States Steel Com- 
vany.« 

Pastor Th. Lyngby’s niest- 
celdste Dotter Hamm, sont et født i 
Racine, Wis» bestod sornylig Studen- 
teketsatnen sra Marselisborg Latin- 
skole ved Aarhus, (i hvilken By hendeö 
Fader er Press) med en stor forste 
Karalter og agter at begynde sit siloso- 
siske Studium ved Kobenhavns Uni- 
versitet sra 1. September. Det er den 
unge Piges Hensigt detester at studere 
til Lege. 

Pastor Lyngbys celdste Dotter, Jn- 
geborg, sont er sødt i Dwight, Jll., 
hat taget Læterindeeksamen sra Fro- 
ten Zahleö Institut i Kobenhavn og 
er nu ansat sorn Læketinde ved Aar- 
hus Bys bedste Pigeskolr. 

ved Latimet, Ja» der for en Tid siden 
meldte sig ud af den for. Kitte, hat 
vedtaget at ssge prceftelig Betjening 
fra den danste Kitte, og hat som Fol- 
ge deraf opsagt Past. Kittegaard, der 
hidtil har vceret Menighedens Ptæst 

St. Johannes Menighed 

l Paftor Thomas Jersild« 
Waupaca, sont blev kaldet til Prceft 
for Ell Horn Mtnighed, hat movin- 
get Kaldet og-ventes at kunne tiltkæde 
dct den 1. September. 

Srnuk Handling. »Den 
Dunste Pioneer« fortællek: Vi om- 

kalte for nogen Tid siden en ung dansk 
Pige, der var bleven bragt til Nebra- 
stas Sindssygeanftalt som lidende afl 
Sorg og Grcemmelse over at vcere ble- 
ven forladt saf en ung danst Mand, 
hvem hun havde skænket sin Kærlighed 
og Tro. 

Den unge dansie Pige havde tun op 
holdt stg kort Tid her 1 Landet og stob 
fuldstcendig ene og fremmed. Til Tiber 
vendte Forstanden tilbage has hende og 
hun fattede sin frygtelige Lod, at stulle 
henleve sit Liv i en Sindsfygeanstalt, 
— hvad Undet, at Vanviddet da attek 
bemægtigede sig hende. Hver Gang 

Forstanden vendte tilbage, gtæd og 
trhglede hun om at komme Ud, hjem 
til sin Moder. Men denne Moder var 

fattig og levede i Danmatt. 
Pastor M· O. Bloch, der et Ptcest 

for en lille fattig dansk Menighed i 
Omaha, den danske Methodift-Kirke, 
høtte om den unge Pige og besluttede 
at hjaeloe hende hjem til sin Moder. 
Han gil fra Landstnand til Lands- 
mand Da indsamlede ca. 70 Dollars. 
Han sil hende ud as Sindssygeanftal- 
ten og tejste felv med hende til Chicago. 
Her ettlætede man imidlertid, at man 

itie vilde modtage hende, inen tiltaa- 
dede ham at tejse nied hende til New 
York, lkdot der oat en Mulighed for, at 
man vilde tage hende med Skibet 
,,Nora,e«, naar han hendendte sig til 
selve Generalagent Jobnson. 

Den ulykteliae Pige grced og bad 
oni itje at blive taget tilbage til Sinds- 

snaeaästaltem og etllætede, at hun føt 
vildek ø Der stod den stakkels Ptæst, 
selv sattig oa nden en Dollat i sin 
Lomme. Han vidfte intet andet Raad 
end at telegtafere til »Den Danste 
Pioneet«, og vi sendte ham 25 Dollats. 

Saa reiste han med Pigen til New 
York, hoot der viste sig nye Vanstelig- 
hedet, idet man førft tentud ncegtede at 
modtage Pigen, da det vat imod Lo- 
ven at tage sindssyge Perioner med 
Skibet. Jmidlettid lovede He. A. E- 
Johnson, det ved tidligete Leflighedet 
hat vist at han et en Mand med Hier- 
tet paa rette Steh, at gøte, hvad han 
kunde, oa ved hans Hjaelp lykkedes det 
mod en Etsttabetaling at faa den stat- 
kels Pige om Bord. Pengene, en Snes 
Dollats, laante Pastor Bloch i New 
York 

J Mandags kom han tildage til 
OrnahLL ulnkkelig over den Geld, han 
var kommen i, men lytkelig ovet den 
vitkelig noble Handling han hat gjort. 

,,Jeg set ingen Udvej til at betale 
disse Penge,« ertlaerede han, ,,uden at 
soelge mine Meinen og det et min Hu- 
sttu og jeg villig iil.« 

Vi betoligede ham imidlettid med 
den Fotsikting, at det sindes Dansie 
nol, der vil paastønne en saa smuk 
Handling som den, han hat udført, 
og som, naat ,,Pioneet«en got dem op- 
tncetksornme paa hans Stilling, ogsaa 
vil hiælpe ham, saa at han og hans« 
Husttu ikke ital have nødig at scelge 
detes Møbler. 

Vi opfotdtet detfot danste Mænd og 
Kvindet, der kan søle for en Mand i 
den Stilling, hvoti han et kommen, 
om til os at sende et lille Bidtag. Det 
et saa sjoeldent, at vi set en Ptæst 
tage sig af en Sag som denne, at det 
bot paastønnes, naat man sindet et 
saadant Tilsælde. De indiomne Bi- 
dtag vil der blive gjott Rede for i 
Bladet. 

Typogtaf — O petas«an- 
g e t. Hr. Oscat Andersen, der i læns 
gete Tid hat atbejdet som Typogras 
ved »Den Danste Pioneer«, fotladet 
om iott Tid Qmaha sot at tilttcede 
en Plads ved et stsrte Operaselstab i 
Osten, meddeler »D. D. P.« 

Esterlysninger. J »D. D- 
P.« esterlyses sølgendet 

Thomas Lauersen Petersen Frost, 
spdt den 8. September 1862 i S. 
Stenderup, esterlyses as hans Moder-. 

Esierlysie udvandrede sørste Gang i 
1887 og har vceret 2 Gange i Dan- 
mari siden. Sidste Gang rejste han 
til Amerika i December 1896 og op- 
gav sm Adresse esier sin Anlomst til 
Chicago, som 307 West Erie St. 

Mulige Oplysninger bedes tilstil- 
lebe The Royal Danish Consulaie, 
Chicago. 

i til I 

Hans Peter Marias Therlelsen, sødt 
den 15. August 1860 i Stubbeløbingi 
paa Falster, efterlyses as hans Slægti 
i Danmari. 4 

Efierlyste udvandrede til Amerika i 
1882 og strev sidst hjem i 1885, da han 
omtalte, at han havde til Hensigt ais 
lebe en Fam. En Ven, der vari 
hjemme i Besøg, mente at have trusset 
bam i Chicago eller Omegn i 1900 
som handelsrejsende Agent. 

Mulige Oplysninger bedes tilstillet 
The Royal Danish Consulate, Chica- 
go- 

U d 1 a n det 
Muukeoplöb i Frankrig. 

Paris, Juli 28. —- De as de mo- 

narkifke »Nationalifter« fabrikerede 
Opløb i Gaar var nok saa alvorlige. 
Gaoerne var fulde af Kvinder, fom 

’raabte »Leve Religionen« omkap med 
-Mcendene. En af de Historier, fom 
jvar sat i Omløb, var, at nu, naar 

iMunleskolerne blev lukket, vilde de 
Ifattiges Born vokse op i Uvidenhed, 
jfor Regeringen havde ikke Skoler for 
» :-em, og brød sig heller ilke om at siaffe 

dem nogen. 
Regcringen var imidlertid fotberedt 

paa Spektatler Ved Munkesiolernes 
Lukning, og de religiøfe Ordeners 
Udvisning og havde over-alt til- 
ftrcekleligt Politi ved Haanden. Det 

Ihele Vilde løbet af i al Stilbed, hvis 

likke Monarkisterne havde vceret fakt- 
»dige til at siske i rørt Band. 
i Omkring 300 Personer arreftere- 
sdes for Ovtøjer, men løslodes straks 
mod Løfte om at forholde sig rolige og 
Trudsel om strengere Behandling, hvis 
de iile holdt Løftei. Brandialerne 

jtnaatte imidlertid blive i Fængslet. 
j J Dag holdtes nye Protestmøder. Tre 
Medlemmer af Deputeretkammeret ar- 

reiteredes i Dag som Uroftiftere, men 

F løslodes senere mod Løfte om at holde 
EFred. Flere Nonne-: blev udvist af 
EParis pas- lignende Anklage. Myn- 
jbigbederne er fuldftcendig Herre over 

Stillingen. 

) UroiProvinserne. 
Paris, Juli 23. — Fta Provin- 

serne lommer Eftekretninget orn for- 
kellige Uordener som Folge af Frem- 

tvingelfen af, at Mante- og Nonne- 
ordnerne flulde lystre Loven om reli- 
giøfe Selskabers Udvisning og Luk- 
ningen af romerfk-katolsie Stolen J 
La Brese, Vogeserne, omringede 
Landsbyens Befollning Nynnernes 
Stole og nægtede at gaa sin Vej. J 
St. Hippolyte gentog samme Optrin 
sig ved en Nonnefkole, underholdt af 
et Jernvcerk. Politiet satte ikle Sa- 
gen vaa Spidkem da man ded, at Be- 
gejsiringen hos Befolkningen snart 
fordufter. 

Edwatd til Kong Christian. 
Kobenhavm Juli 22. — Det erfa- 

res fra paalidelig Kilde, at Kong Ed- 
ward vil besøge Czaren i Slutningen 
af September. Strals efter Kronim 
gen vil Dronning Alexandra komme 
til Kobenhsavn, og Kotigen vil komme 
efter den Nie September. Efter et 
Var Ugers Besøg hos Kong Christian 
vil Kotigen og Dronningen gaa om 

Bord i den kongelige Yacht, muligvis 
fulgt af Enkekejferinden af Rusland 
og efkotteret af et russisl og engelst 
Krigsstib, —- og besøge Ezaren i St. 
Petersburg. Paa Tilbagevejen vil 
Kongeparret, antages det, aflcegge det 
længe udfatte Beføg hos Kejser Wil- 
helm. 

Fatlig Bkyllupsrcjsr. 
London, Juli 22. — Daily.sMail 

scger, at en Baad, 16 Fod lang, er 

Ttommet til Dooer, efier at bave gjori 
Turm over Atlanterhavet fra Nova· 
Scotia. Baadens Eier, en Mand vedT 
Navn Bradley, og hans Huftru, hat 
gjort deres Bryllupsrejse i Baaden. 
Vejret var af og til flemt, men Turen 
gik helt godt, siger Bradley. 

104 savncs. 

Hamburg, Juli 23. — Dei mediu- 
les nu officielt, at 104 af de Menne-· 
ster, som var Passagerer om BordE 
i Dampskibet »Primus« under Sam-i 
menstødet med Dampstibet ,,.Hanfa«,; 
savnes. Det er oplyst, at for 190«Pas- ! fagerer havde ,,Primus« tun seks Red- 
ningsbøjer og en Baad. I 

Sammcnstöd paa Donau-Flodcn. i 

Wien, Juli 253. —- Et Sammenstøo 
mellem to Floddampere paa Donau 
havde til Folge, at de begge sank. 20 
Personer druknede. 

Sidste Nyt 
Konkurtcnt til Morgan. 

London, Juli 25. — Det nieddeles 
fra Montreal, at Canadian Pacific- 
Jeinbanen hat tilbudi at oprette en 

Dampfkibslinie med fast ugenlig Fatt 
mellem Quebec og Liverpool (i Som- 
mertiden) og mellem Halifax og Liver- 
pool (i Bintertiden). Den ftal viere 
baade Passagier- og Fragtlinir. 

Nyheden har vakt adstillig Opsigt 
og Gliede i England, da det betragtes 
som et godt engelsk Slag imod Mor- 
gans Stibsring. Jernbaneselskabet 
selv vil intet sige orn Sagen, men man 
oed, at de kunadifke Miniftre der jo er 

forfamlede i London i Anledning af 
Kroningen, hat haft Jdeen og givet 
Jernbaneselstabet den. 

Pressen her er henrykt, og der nd- 
tom Elstrablade med Oversirifter 
saalydende: Engelsk Kombination til 
Bekcempelfe af den amerikanske Ring« 
o. s. v. 

Baade Kanadas Regering og Eng- 
land selv oil give et klækkeligt Bidrag 
til Liniens Oprettelse. 

Utvivlsomt vil Kanada ogfaa høste 
stor Fordel af den, og en hurtig Kom- 
nifering derved fremrnes. 

6 hængte paa een Dag. 
Little Rock, Ark» Juli 25. —- J 

Dag blev 6 Mcend hcengte i Arkansas, 
alle dømte for Mord. 

Hængningen udførtes paa 5 forskel- 
lige Steder —- og af Forbryderne var 
de 4 Negre og de 2 hvide. De havde 
tilsammewdkckebi 4 Kvinder og 8 
Mcend. 

Jcrnbaneulykkc. 
St. Paul, Juli 25. —- Paa Chicago, 

Milwautee Fe St. Paul Linien løb et 
Jltog ind i en Fragtvogn, der var ef- 
terladt paa Hovedsporet ved Eiter, 8 
Mil fra Hastings. 

Lotomoiivet løb derfor af Stinner- 
ne, hvorved Fyrbøder Burns og en 

uidentificeret Landstryger blev drcebte. 
Il· III II- 

Los Angeleg, Cal» Juli 25. — 

Fra Tucson, Ariz., meddeles, at 5 
Mennefter dræbtes og mange kvcefte- 
des ved en Ulylke ved Llano, paa 
Siena Jernbanelinien. Det nord- 
gaaende Tog løb nemlig af Stinner- 
ne, og faldt ned ad Sporfkrænten. 
Kun første Klasfes Bognene undslap 
videre Ødelceggelse; de øvrige blev 
lnust til Pindebrænde. Lokomotivet 
sank ned i Sandet, faa det ncesten var 
begtavet deri. 

Alle de dræbte og alvorligt kvæstede 
var i 2den Klasses Vognene. 

Pavcn og Amerika. 

Rom, Juli 25. — Bisiop O’Got- 
man fta Sioux Falls, S. Dak» hat 
nu forladt Rom og rejser lige til Dy- 
ster Bay til Præsident Roosevelt. Alt 
er vel ordnet· 

200 druknede. 

Hong Kotig, Juli 24. — En tim- 
sist Floddamper tulosejlede i Dag paa 
West Floden, og to Hundrede Perso- 
ner druknede. 

Pilcgrimme til Paven. 
Rom, Juli 24. —- Paven gav i Dag 

Audiens til 150 amerikanfke Pfle- 
grimme anførte af Fader Porcile af 
Broollyn og ledsaget af Bistop 
O’Gorman fra Sioux Falls. Hans 
Hellighed var yderst forekommende. 

Pilegrimmene stcenkede en stor Sum 
Penge til St. Peters Fondet. 

Urolighcdcr i Armenicu. 

KonstantinopeL Juli 14· — Stil- 
lingen i Armenien foraarsager megen 
Urv, og England, Rusland og Frank- 
kig har hver sendt en Konful til 
Moosb, Asiatisl Tyrki for nætmere at 
anders-ge Stillingen. 


