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Amerika 
Ovcrfvijmmelfcn i Texas. 

Tolle-T Texas, Juli :3». Vandet et 

endnu ikke funket synderlig, og mange 
Siedet er Oversvsmmelsen merke end 
hidtiL San Marco Flehen flsd i Gaar 
over sine Bredber ved Byen San Mar- 
co og odelagde megen Eiendom. Bra- 
zos vedbliver at ftige. J Veft Tean 
er Stillingen knap faa stem, idet Jeru- 
banevejene er aabne, og Forbindelse 
med Omverdenen kan vedligeholdes En 
Person druknede i Guar- 

J Sau Marchos gik Vandet to Fod 
højeke end iOverfvpmmelsen for seks 
Aar sit-m Tabet i Vætdiek vil stige 
til mange tusinde Dollars. Store 

Strwkningek af vauldsmarker er un- 
der Band, og dette Aats Avling er fac- 
godt som odelagt 

15 Tommers Regn faldt i Lober 
as tke Dage ved Palestine foraarsagende 
Bortvastning af Skitmer og Brock- 

J Texarkana faldt Regnen faa ftærkt, 
at Gaderne lignede tivende Strømme, 
og i Telegmfkontoket paa Western 
Union stod Vandet en chd hpjt to 

Timer efter Regnvejrets Begyndelse. 
Menge Bner er afstaarne fra al For- 
bindelse paa Grund af bortskyllede Stin- 
sc 

Lignende Meldiager kommet im 
mange andre Siedet-, og Falk flytter 
fra Lavlandene, saa hurtig de formaar. 
Ni Person«-r er drntnene, siden Uvejrets 
Begyndelse. 

Udvandringetiffra Norden. 
llfædvanlig mange Standinaver er 

mdvandiset til de Forencdc Stater i de 
fskfte ielø Maaneder af indeværende 
Aar, Triver Chicago »Tribune«. J 
flete Aar er Jndvandringen fra Name-, 
Sverrig og Tanmarl bleven stadig 
mindre, iaa det er glcedeligt at ie, at 

Jndvandringen fra diese Lande, iom de 

Forenede Statek san takle for saa niange 
gode Borgere, atter begynder at komme 
til Live. 

J de fidfte faa Aar er de flefte Ind: 
vandrere komne fra det sydlige og ost- 
lige Europa, og mange as dem hat vie- 

tet ai tvivlsont Vætdi for Landen 
Skattdinavertte faa vel sont Finnerne, 
as hvilke der er ankomne et start Antal 
i det fidfte Aar, er blandt de bedste Ind- 
vandrere, Onkel Sant san faa· De ere 

haardfare, lovlydige, nøjioknme og ar- 

bejdsvnitne. 
" 

Oder 15,0W Standinaver reiste fra 
Kobenhavn til Amerika i de førfte tre 

Maaneder af dette Aar. For de naeste 
ire Maaneder foreligger der ikke nogett 
iuldstændig Statistik; mett det vides, at 

:-,(.s()() Mcrnd, Kvinder og Vorn vil 

sejle fra Kabenhavn i Leibet af de fsrste 
Uger vg flaa sig ned i de nordvestlige 
Distrilter her i Landen De vil dlive 
en vellommen Modvcegt mod de min- 
dre vaslelige Nykotntnere fra Europa. 
Der lan aldrig komme for mange af 
dem. »Stand.« 

I 
. 

I 

Kobenhavm Danmarl, Juli 28. —- 

Dampstipglinierue hat nu fuldt op at 

besiille nied at fsrge for Beiordring for 
den starfte Udvandring fra de standinas 
visie Lande til de Forettede States 
siden ZuiAarenr. Alle udgaaende Stil-e 
er fuldpakledr. Damperen «Osear Il.« 

har 1,0»0 hver Tur. Scandinavians 
american Linien fremstynder Arbejdet 
paa ,,Oscar ll.«s to Safterstibe for ai 

kunne overloinme Trafiken. 
Aarsagen til denneMasfeudvandring 

er de uhørt trange Tiber i de standinas 
viste Lande samt dett strenge Vorne- 
pligtsloviSverrig. Udvandrerne er 

for det meste af en udmærket Klasse og 

agier sig idrnemrnelig til de veftlige 
Stater, hvor de vil flaa sig ned paa 

Jordbrug. 
« 

Dei samlede Antal Udvandrere, som 
er afreifie fra Davnen her til de For-» 
enede Statek indtil Udgangen af Markt 
1902 er: Dunste 3,38:1; norer 8,049; 
spenske 15,601. 

Blodigt Sammcnftød mellcm 
Streikctc og Politi. 

Shenandoah, Pa» Juli :-l. 

Shenandoah var i Aftez Stur- 
pladsen for en af de vildefte See-ter, 
fom den langvatige Streite endnu hat 
været Vidne til. Strejkete havde Byen i 

i deres Vold fka Kl. 6 til Kl. ll. 
Gaderne var en vceldig Slagnmrl, 

og der vankede blodige Pandek paa 
begge Sidet. En Købntand Beddall 
blev bogftavelig talt banket ihjel og 
site Politibetjente blev studi. af hville 
en livsfarligt 40 Strejkete blev mere 

eller mindre haakdt soc-rede 
Alle Byens Lceger ltavde fttldt op at 

gste nied at tage sig as de faaredr. 
Guveknør Stone hat ordret 15W Sol- 
dater as Statenö Milits til Steht-t- 

Aarfagen til hele det frygteltge Op- 
styr vak, at Deputy-Shetiff Beddall 
provede paa at estorteke to Strejkebky- 
dere gennent den af Strejkerne dannede 

Vagtlinie. Det blev opdaget, rg sie- 
blillelig begyndte Urolighederne. En 
af Miendene blev reven im Reddall og 
mishandlet, og da denne prøvebe paa at 

bestytte den anden og affyrede sin Re- 
volver ntod Mcengdeu, overfaldt man 

ham med Knivler vg flog hom, til 

hatt laa bevidstlss paa Jorden. Hatt 
dvde paa Vejen til Hospitalet. « 

Hele Poltttstyrken kocn nu mod den 

ophidsede Mængde, og den vildefte 
Kantp paafulgtc. Politiet havde faaet 
opftillet en Bssfelonom og Mcengden 
veg for et Qjebltk, men de vendte snart 
efter tilbage, bevcebnede med Bossey 
Revolvere, Knipler og Sten, og i deres 

uftyrlige Rast-ei angrcb de Politiet uden 
as aendse Kuglcregnen fm Bsdsekanonen. 
Politiet tnaatte sortkcetke, og to Visite- 
rek, sont ikle lunde komme bott, blev 
banlet og pryglet part det nbarmhjers 
tigste. Den ene vis. sandsynligvie do 
as Mediaktem 

Hartisburg. Pa., Juli :«. 

Et specielt Tog bragte sent Korn- 

pagniet as d. Regintent of Pennsylva- 
nias Natiottalgakde til Shenandoah 
ifolge Guvetnor Stones Befalinq. 

De tusmde Trug. 
Yaqui-Kvinvet i Kamp. 

San Francisco, Cal» 29de Juli. —- 

Ei Telegram fra Tucson, Ariz·, mel- 
det: «Dreven til Forivivlelfe af Hun- 
ger og Tøtst angrib en Flok paa 30 
Yaqui Jndianere, hvokaf næsten Hal- 
delen var Kvindet, Carmen Ranchen 
ncer Hermosilla Lordag, og en blodig 
Kamp paafulgte. Kvinderne tæmpede 
som vilde Dor, og da endel mexicanfke 
Soldater kom Farmfoltei til Undfæi- 
ning, laa io Kvinder og fein Mænd 
døde paa Kamppladsen. Yaquierne, 
som var udmaiiet af Tøtfi og angre- 
bei af et overlegent Anial blev fuld- 
strendig overmandei og ivunget iil 
at overgive sig. Der er to Yaqui- 
Hsvdinger blandt Fangerne. Disse 
Jndicmete antages at viere de sidsie 
Reiter af dem, som gik paa Krigssiien 
for nogen Tid schen- 

Jngen Sammensisd af 
Jernbanetog mete. Sioux 
City, 25. Juli. En tyst Præst i 
Hakifotd, S. D» ved Naka Kuti 
Mueller hat opfundei et Middel, book- 
ved Sammensisd af Jeknbanetog i 
Fremtiden gstes umulig. Ei elektrisk 
Apparat paa hvert Lokomotiv Mien- 
degiver Locomoiivførem naat hans 
Tog nærmer sig et andei i en Afstand 
af 8000 Fad. Dersom han itke set 
detie Signal, vil Togei alligevel stand- 
se af sig selv, naar de mod hinanden 
lebende Tog er i en Affiand af 2000 
Fod fra hinanden, ved Hjcelp af et 
automatist arbejdende Apparat, der 

staat i Forbindelse med Lokomotiveiö 
Masiineki og Vremseknr. hsns Op- 
findelse scetier iillige Togafsendeene 
paa Stationerne i Stand til at vide, 
hvot hvert Tag i deres Division be- 
findet sig, og hvot hastigt dei bevæger 
sig. Apparatei stal væce simpeli og 
billigt. 

Voldsom Storm. Sau 
Franciscxx 29de Juli. — Et Telegram 
tm Tucson, Atiz., meldet, at en Cy- 
klone hjemsøgte Calisotnia Golf 
Torsdag Aften, pdelæggende mange 
Slibe og Bygninger i antbyerne. 
Fern Stibe i Guaymas Havn qik til- 
bunds· To as dem var store Damp- 
baade. —- Regeringsbygningen, 
hvor Havnemesteren og Toldtassere- 
ten havde sine Kontorer, blev ødelagL 
Den engelste Vicekonsuls Hus blev 
berøvet Taget og paa anden Maade 
ramponeret J Mazatlan blev en 

stor Passaget-Dampbaad drevet paa 
Land og git tilbunds. Fern Personer 
druknede, og de øvrige kom tillands 
Paa Bragstumper. 

Mellem Guaymas og Mazatlan er 

en hel Del Bragtønnner drevet iland, 
og det antages, at mange smaa Skibe 
git under, og at mange Mennesker et» 
omkommet. 

« 

Kirteindvielsr. Yankton 
S. Dak» Juli 81. Trefoldigheds 
lutheksle Kitte, opført as de norske, 
svenske og danste Menigheder her i 
Byen, vil blive indviet førftkommende 
Spndag. Pastor N. J. Ellestad as 
Kassom Minn» Den Forenede Kirkes 
Vicesormand, vil holde Jndvielses- 
Ptceditenen. Folgende Prwster vil 
tage Del i den højtidelige Handling: 
P. J. Reinertscn, Elk Point; A. M. 
Brollen, Dalesburg; C. J. Olberg, 
Marindahl; M. Andekson, Vibokg; 
J· Lederson, Hanson; C. K. Solberg, 
Bermillion; O. A. Norem, Sioux 
City; G. Oscar Norem, Newcastle, 
Rohr-; C. H. Boden, Soldiek, Iowa, 
og J. E. Roseland, Austin, Minn. 
Ved den engelsle Gudstjeneste orn As- 
tencn vil Pastor J. C. Roseland, Ten 
Forenede Kittes Selretcer, ptaedike. 
Den nne Kirke blev opsørt i Foraaret 
til et Beløb as omkring 86,000. 

Martedet udenom. De For- 
enede Staters udenom liggende Om- 
raade giver nu et Marted for det ame- 

rikanste Folts Produkter til et Beløb 
af 50 Millioner Pollux-L En af det 
statististe Bureau i Washington netop 
udarbejdet Opgave visek, at Udførse- 
len fra de Forcnede Stater til deres 
udenom liggende Omtaade i det netov 
afsluttede Finansaar hat været i tun- 

de Tal, sotn folger: 
Til de bawaiiske Øer 820,s)00,000 
Til Alaska ....... 15,000,000 
Til Potto Rico 10,000,000 
Til Filippinerne 5,000,000 

Tilsammen 850,000,000 
Dette er omtrent fein Gange saa 

meget, som der udføttes til disse Om- 
raader i 1897, da ingen as dem und- 

tagen Alaska var under det amerikan- 
ste Flag· 

Repuhl. Romination. Des 
Moine5, Ja» Juli 30. — Ved den re- 

publilansle Statstonvention blev fel- 
gende Mænd gennomineret uden Mod- 
stand: 

Statsfelretær: W. B. Martin fra 
Abt-tin 

Statslasferet: G. L. Gilbettfon fra 
Winnebago. 
Generaladvolat: Charles W. Mullan 
fra Blatt Hawt 

Hofefteretsdommm Charles Bifhop 
fta Poli. 

For Auditor nomineredes B. F. 
Cattoll fra Bloomsield. 

Valgprogkammet kræver strengere 
Love for Konttol af Trufts, en Sim- 
pelse af Mellemftaishandelens Love, 
samt Nedflag i Tolden paa Artitler, 
fom entelte Attieselsiaber søger at mo- 

nopoliserr. 

Anariifter ventes til 
A m e r i k a. Washington, Juli SO. —- 

Jndvandtingöiommiösær Sargent hat 
til Emigkationsinifpeliører i de for- 
stellige Dele af Landet sendt Fotogra- 
sier af Anartifter, fom er bleven nd- 
viste af Tyrliet, og som nu antages at 
vcere paa Vejen til Amerika. Kom- 
missæren paalægger sasmtidig Jnspet- 
tsrerne at underspge de Besiyldninger,. 
som er fremsprte mod Anarkisterne, og 
hvis vde besindes at vcere begtundede, 
at sende de Herter tilbage til de Ste- 
der, hvot de tom fra. 
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,,Tst.« hat modtaget folgende: 
Hampton, Ja., 30. Juli 1902. 

Ot. Redaltør Hatalb Jensen! 
! J »Danfkeren« Nr. 59 laefes, at St. 

isobe Menighed hat opsagt Pastot 
YKitlegaarlx J hvillen Dam hat De 
bog fanget den And? 

Jea lan fotsitre Dem, at en saadan 
Etwndfelsdaad et endnu ilte sket i vor 

IJieniglJeD. 
Ei Menighebsmedlem. 

si- Iit II· 

,,Tt«l.« havde sin Visödom fta »Dan- 
neoirte«, saa »Dammen« vil let lnnne 
finde-I paa ethvert nogenlnnde korrekt 
Aviiztort Anden detimod ladet vi 
flyoe. ,,Dsl.«s Red. 

stoitinlen fottcellet. Den 
danste staniul i Chieago, Mk. C. H. 
Hainen, hat i Sammet opholdt fig i 
Tanmatk has sin Brodet den bekendte 

Stempelfabtitant Hausen paa Oster- 
gade i Kabenhavn. Fotleden bleo han 
intetviewed af en af ,,Dannebtog«s 
Medatbejdete. 

»Hvab nyt i Chicago?« sputgte 
,,Dannebtog«s-Mandee 

»Lad mig føtft og ltemtneft sige 
Dem«, fvarede Konsnlem »a: vi 25,«()() 
Tansttz det findes i Chicago, næsten 
uden iindtagelie hat det godt; tællet vi 

ingen Mangentillionæietiblandt os, et 

der til Gengæld et statt Antal. sont fid- 
deti gode og indbtingende Stillinger 
og et velfitnetede. Den danske Presse 
i Cincago ttiveS ogsaa godt; de to danske 
Blitze atbejdet under gode staat. Sam- 
holdet blandt Byens Dansie et udmær- 
let (oi hat 29 daner Foteninget), og 
has as alle findest en ftot og inderlig 
Rætlighed til dei ganile Fædteland. 

»Et Bevis paa det gode Samhold et 

,,Det danske Aldetdonitzhjem,« sont nu 

et bleven til Vitkelcglied. .. Det er 

200 danste Donner i Chicago, med min 

Ftne sont Prwfident, det hat atbejdet 
færlig for denne Sag; til Data et ind- 
ianil t818,0(»). Bygningen, fotnylig 
tobt til dette Hieni, tan give Plad til 2ti 

Pttsoney hvotaf en Fjetdedel optages 
fnldstændig ftit; Reftin ntaa betale 2 

a JW Dollars een Gang for alle· Be- 
boetne i Hjemmet faat alt ftit, Bang, 
Rost, o. f. v. Fotplejningen og Be- 

handlingen skal vcete den allerbedste. 
»Ellet6 hat jeg intet sætlig nyt at 

bereite, undtagen fta New York, hvot 
jeg fandt en nieget niotsom Nyhed i 

Hotelindusttien, en Nyhed, sotn Detes 
teformivtige Hotelvaettet bntde tage 
Natits af. Jeg boede denne Gang føt 
Aftejfen fta New York i Jknpetial Ho- 
tel. J mit og iøvtigt alle Vatelfetne 
findes paa Væggen en stot bemalet 
Ekive med en Vifer. Paa Stiven staat 
flteven alle de teencelige Ting, en Gæft 
tan Inste sin, alle Slags Spise- ag 
Dtikkevatet, Navnene paa Hundtedet af 
Avifet, Oredte paa Vogt-e, til at hente 
en Lage, paa Teatetbillettet o. s. v. 

Ønsket De nn t. Ete. et Glas Jst-and, 
stubber De blot Viseten hen fotan det 

Sted, hvor der Paa Skiven staat: bring 
Jst-and, og ttykket iatntidig paa en 

elektrisk staat-. Strafe eftet et Tjenes 
ten hoö Dem med det, De snstet.« 

»At Hotelletne ogfaa beforger Baute- 
daab, Btyllup og Begravelse, anfet vi 
felvfølgelig for givet«, fagde »Danne- 
brog«s-Manden. 

»Ja, sikkett«, svatede den joviale 
Konful 

Heller atbejde. Margrethe Da- 
nielsen, Racine, en 80-aatig gammel 
Ente, der oven i Kobet er Ktøbling, 
set-langte Hjælp af Fattiglassm fotle- 
den Use, men da det oplyftes, at hun 
var hjemmehørende i WalwotthCo., bleti 
Autoritetetne i Elkhotn anmodet om at 

tage Bare paa heade. J Totsdags 
kom altsaa en Opfynsmand fra Lake 
GenevaiAnstalten til Racine for at tage 

»den gamle nied tilbage; men da hnn 

Hatte, at hnn stulde sendes til Fattig- 

Udlandet. : 
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvsvvvv 

Storcbritanicns Krig. 
J Sydafrika og Llshina hat kostet 

228,000 000 Pund Sterling. 
—--—- 

Londen Juli 29. Sir Michael 
HGB-Bearb var forleden Lordmay- 
orens og Byens Bankierer og Hand- 
elsrnænsds Gæst ved en Afsledsmid- 
dag i Manfion Hause. 

J en Tale angaaende Nationens Fi- 
nanfcr sagde Kansleren, at de five- 
siste og sydafritansle Krige havde 
kostet Storbritannien 228,000,000 
Pund Sterling, af hvilken Sum 
Statteyderne allerede godvillig haode 
bidragel 37,000,000 Bund. 

Disfe uhyre Omloftninger er blev- 
ne bauten under alvorlig Skade for 
Landets Handel, og 150,000,()00 
Pund Sterling var laant paa lette 

Betiugelser, som Storbritaniens Na- 
boer vaa Kontinentet misundte, men 

ikke kunbe erholde Mage til. 
Næste Aar mente Sir Michael Hätts- 

Beach, at Bestatningcn vilve blive 

formindsket, og han advarede sine 
Tilhørere mod en ftadrg Forøgelfe af 
de nationale Udgifter. Man burde 
berede sig paa Modgangens Tib, sag- 
de han. 

Konfulatsagen. l 

Fra Kristiania telegrafekes 28. JuliJ 
»Den svensimorske fælles Konsulat- 
komite hat anbefalet, at saerfkilt Kon-» 

sulalvæsen for hvert af de to Landei 
opretholdes.« 

Jnscktcr skadcr Avlingcn. 
Qdegsm Rusland, 29De Juli. 

— Jusetter bar qjort ulmre Etat-e 
tma Avlingen i mange Distrikter af 
Guvemementet Kherson og i stort 
Areal af Begsambia; 20(·),0(’)(’) Arke-Z 
er aldeles ødelagi. 

Kong Edwards Kronittg. 
London, 2stde Juli. —- Den offent- 
liqe Ziundgørelsegtidende for i Aften 
inoeholder en kongelig Protlamation, 
fom fastsætter den 9de Agust som 
Tagen sor Kongens Kroning. 

Alle Mebdelelser om Kongens Hel- 
bredstilstand stger, at han gør nd- 
mckrtede Fremslridt, og der er ingen 
Hentndning til ny Udfcettelse af Kro- 
Ringen. 

London, 29de Juli. — Et Tele- 
gram sra Eotves til ,,Evetting Stan- 
dard« siger, at Kongen nu er tilladt 
at gaa, stottet til en Stol. 

gaarden, begav butt sig til Milwanlee, 
ester sørst at have fortalt sine Bekenvte, 

tat hun hellere vilde arbejde for sit Op- 
hold, svag sotn hun var, end spiseNaad- 
sensbrsd paa Fattighuset 

,,Surprice-Party«. Mr6. A. 

lMunk paa Mound Ave» Racine, der 

sorestod Bespisningen as de 200 Dele- 

gater og Besøgende, svm tog Del i,,Den 
danske luthetske Kiefe«6 Aarsmøde s. 
Maaned, var iflg. »F. A.« iFredags 
Astes Genstand sor et ,,Surprice-Party«, 
idet Bethania Sysorenings Medlemmer 

aslagde hende et uventet, men herkom- 

ment Vesøg og vverrakte hende et kost- 
bart Tasselur samt et Sæt Solvsker 
sont en Paastønnelse soc vel udsørt Ar- 

bejde under Konventionen. 

A. P. Andersenö Umarige 
SM, Racine, fit sorleden sin ene Haand 
slentt stamseret ved at salde over et san- 
kaldet »Barb Wire Fence«. Dr. So- 

rensen sorbandt hom. 

En standinavist republikansk 
Forening blev i sidste Uge stiftet vedt 
et Mode i Fargo, N. Dak. Formeln-! 
gen vil sage at organisere Standinmj 
verne over hele Staten og vil agitere 
sor Vedtagelsett as Forslaget om Prove- 
valg. J. A.«Sorley, Grund Forts, 
valgtes til Formand og A. G. Hausen, 
Fargo, til Seh-etwa 

Sidste Nyt 
Jordskælveue. 

Los Alamos, Cal» Aug. l. —- 

Slønt man ikke hat merket til alvor- 
lige Jordrystelser her siden Kl. E i 
Aftes, er Falk dog endnu rædselsslag- 
ne. 

Mange har forladt deres Boliger, 
og Resten er i Færd dermed. Den al- 
lerede foraarsagede Odelaeggelfe an- 

flaas til mellem 810,000 og 830,000 
Beerdi. Den er saa ringe som den er, 
fordi de flefte Huse er Lsyggede af Trek. 
Alle Stenbygninger er ødelagt. 

Ved Jordfkaelvet undgit flere Men- 
nefker tun med Nød og næppe Døden. 

It 

Mr· Arthur Toxon laa og sov, da 
Rystelsen kom med et tordenbragende 
Bulder. Han vilde ud, men Konto- 
rets store Pengestab var vceltet vg 
fpcerrede ham Udgang. Vinduet kunde 
han ej heller faa op; — heldigvis, thi 

Ii det farnme sired Taget ned, og han 
vilde veere bleven lnust. 

J Dr. H. C. Bogby laa og sov i Mrs. 
ID. P. Wshitneys Has, og opdagede 
»pludselig et flammende Lys og gættede, 
»at Lampen maatte vcere vceltet for 
Mrs. Whitney, der havde siddet og 
læst· Ganske rigtig; han lom just i 
sidste Øjeblik til at redde hendes Liv, 
hun var alt omspcendt af Flammerne 
—- og at faa Jlden flukket med Sen- 
geklaederne. 

Derved reddedes ers ftor Del af 
Forretningskvarteret fra at gaa op i 
Luer, bvilket ellers utvivlsomt vilde 
vcere stet. 

Fra Omegnen meldes om mange 
lignende Tilfcelde. 

. I I 

San Francisco, Aug. I. — John 
»Hm Conway mener, at Jordryftelferne 
zille er en Følge af Vulkanste Forstw- 
relfer, men tun foraarsagede af den 
underjordifle Gas, som dette rige 
Olieland er saa opfyldt af. Profes- 
sor Larlin fra Mount Lowes Obser- 
vatorium mener det samme. 

Der findes ellers en lille aktiv Vul- 
kan Paa Los AlamoS-Siden af Bier- 
aene. Man har aldrig brudt sig videre 
om dens Foreteelser· 

Slagct gaar. 

Panama, Colombia, Aug. 1. — 

Fredskommissionærerne, som den 27· 
Juli tog ned til Revolutionsgeneral 
Herrera, er vendt tilbage uden Resul- 
tat. 

De meddeler, at de intet kunde nd- 
rette, da der var et stort Slag i Gang 
mellem Regerings- og Revolutions- 
tropperne ved Agua Dulce. 

Det var Revolutionifterne, som an- 

greb. Der staat en Del Regerings- 
tropper i Reserve, saa der menses, at 
disse tilsidft vil gaa af med Sejren. 
General Berti er deres Anfører. 

Afgaaet. 
Lima, Peru, Aug. 1. — Perus Mi- 

nisterium Chacaltano hat indgivet sin 
Afsiedsbegcering. Det var dannet 10. 
Sept. 1901. 

Stor Brand i Bittg- 
burg. Piitsburg, Pa» 29de Juli. 
—- Sels Vrandmcend kom iilflade un- 
der en Jldbrand, som ødelagde Efeu- 
dom til et Beløb af 8300,000 paa 
Liberiy St. i Dag til Morgen. Op- 
rindelsen til Branden er endnu itke 
bragt paa det rene. Omtrent to Tre- 
diedele af Staden er dcktlet af As- 
surance. 

Kulstationen. fWafhingtom 
D. C., Juli 30. —- Kubas Regering 
har bemyndiget vedkommende Autori- 
teier at botileje det Landstylke, hvor 
vor Flaade under den militære Bestei- 
ielfe af Kuba havde Kulstation, og 
som Admiral Bradfotd havde udset 
til Grund for en af de Kul- og Flau- 
destationer, som de Forenede Stater 
i Henhold til Tillcegget til Kubas Kon- 
fiitution stal have paa Øen Rim- 
ligvis er Adgangen til at faa Statiu- 
nen der gaaet. 


