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Amerika- 
Flaadc quövetnc. 

Rockport, Mass» Aug. 25. Den sto- 
re Flaademanøver her ved Østlysten 
et endt efter en Kkig paa 3 Dage og 
16 Timer —- og den endte heldigvis 
med, at Admiral Pillsbury’s hvide 
Flaade, der repæsentetede Fjenden, bled 
tvungen til ubetinget at ovetgive sig 
til Admiral Higgirrsons blau Estadte. 

»Den blaa,« der stulde fotsvare 
Landet mod en fjendtlig Landgang 
havde cllers svaet Uro i nogle Dage» 
fotdi Vejtet med megen Taage var 

Angribetne gunftigt. 
Men Pillsburys Flaade, der havde 

de langfomfte Skibe og tillige lun 
kunde gaa ind i nogle faa Havne, hav- 
de væket til Havs lige til i Gaar, da 
et Telegram mældte Admiral Higgin- 
fon paa »Kearfatge,« at FjendM tom 

og vilde forsøge Landgang. 
Forst vilde Higginson være gaaet 

til Portland, Me» og havde han gjokt 
det, vilde Pillsbuky have vundet Slag- 
et. —- Men Sven gil for hsjt ud for 
Kav Elizabeth, saa han indfaa at 

Fjenden ille lunde landsætte dek. 
Saa gil han til Salem Havn — 

og en Lætling opdagede fsrft Fjendm 
Streits gjorde man klar til Kamp, 

alle Mond lom paa Dællet —- og Kl. 
5,40 lunde »Kearfatge« fignalifeke til 
Pillsbmyt ,,1lbetinget Overgivelfe 
lrckves« — hvorpaa Pillesbuty fra sit 
Admiralslib ,,Prcetie« sparede: Oder- 
givelfe beflutiet«. 
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Den overvundene Admiral maatte 

detnæst omlsorb hos Sejerherren, hvem 
han vilde overrcelle Sohlen. »Behold 
lun Deus Sabel; jeg tager ikle en 

tapper Modstanders Vaaben; svarede 
Admiral Higginson. Samtidig blin- 
lede det ene Øjelaag og en Mundvig 
trak sig en lende sidelænds. 

Pillsbury genmcelede: ,,Jeg for mit 
Vedlommende lunde ille have over- 

givet mig til en taprere Ofsicer« men 

Pillsbury holdt Gravtonen alvotlig 
nol. 

Saa gav man sig til at distutere 
Kampens Enkeltheder. 

Pillsburys Plan havde netop været 

at lolle Higginson langi over mod 

Wortlaut-, mens han selv saa vilde 
være gaaet ind til Salem. Men Dig- 
ginfon lom ikke langt nol mod Nord, 
til at Pillsbury lunde faa sin Plan 
udfprt. 

—- ——.—.-·.-.————— 
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BartholinsMokdet. 

Politiet kom ikte ret meget videre 
i Dag i Sagen om de 2 mystiske Mord 

af Wm. Battholin. 
Jnfpektøt Hunt havde tcentt. at han 

knnde san værdifutde Optysninger 
fka »old Classy«, som en Mrs Tal- 

lerdag hin Morgen havde set staa og 
stændes ved Vognen med de to isten- 
de. 

Men fskst maatte Classy gsres 
ædku. Dei tog godt 4 Dage. Dog: 
da han forleden Dag var i Fothtr 
erklætede han bestemt, at han aldeles 
ikke havde veret den Mand, Mrs 
Tallerdag havde setz han havde end- 

dog stet ikte vceret der til Siede. hun 
havde scmpelt hen taget fuldstændig 
fejl, da chan var hjemme og i Scng 
paa det omtalte Tidspunlt. 

Man venter nu, at Edward, som 
er kommen tilbage fra Dem-eh stat; 
kunne give nogen Forlcaring. j 

Foreløbig tyder hans Fortlaringer- 
paa, at Oscar Thomson endelig er« 
medstyldig med den unge Bartholin. 

Denne sidfte t-r og bliver fast-un- 
den. Man hat ikke en Gang et time- 

ligt Spor af hum- 
Den foreløbige Retskendelfe gaar 

nd pna at Oscar Thomson og Conn- 

selman holdes amsterede som Bar- 

tholins medstyldige. , 

Chicago, Aug. 25.. Et nyt Vidne 
er bleven funden, som Laster lidt mete 

Lys over det mystifke Mord af den 
unge Pige Minnie Mitchell, idet man 

hidtil ikke har væket ganske sit- 
set paa, at det fundne Lig var af 
hende. Monden, shvis Navn ikke give-s, 
er en bekendt Forretningsmand i Chi- 
cago. Han havde lagt Mærke til, da 

han passerede Gaben, at en ung Pige 
stob uden for Battholin-Hjemmet, 
øjensynlig ventende· Da han var 

kommen lidt forbi, hørte han en Per- 
son tale til hende, og hun gav tilSvar: 

QHvorfor vil du have mig ned i den 

snavsede Kælder.« Han vende sig og 
san Pigen forfvinde i Kældeten. Ved 
Underspgelfen as Huset fandtes besu- 
den en blodig Galosche, som var alt- 

for lille til at kunne have tilhøtt Mes. 
Bartholin, fom var en svcerlemmet 
stindr. Det antoges, at Morderen har 
lokket Pigen ned i Kældten for ufor- 
styrret at kunne myrde heade, at ikke 
hendes Steig stulde vækte Opmcerk- 
spendet-. 

De tusinde Ting 
Grufomn1e Jokaster Gart- 
ville, Jll. Aug. LI. Kraut Uline og 

Huttru er bleven arrcsterct pua For- 
anledning af Byenv Besoltning. JJ 
Maanedervig hat dette Ægtepat paa? 
en grufom Maade mishandlet Ulines 
J()-aarige Dotter-. Endelig blev det for 
meget for Folt, fom var Vidne til Bar- 
nets Nod, og man tog sig af Sagen. 

Den lille Piges udknagrede fokslaa- 
ede Legeme betet tilsttætteligt Bildne- 
byrd om den Behandling hun hat lidt 

Undettiden blev hun laafet inde i et 

Verelfe fra tidlig Morgen til sent 
paa Aftenen uden at faa Spor af Mad. 
Da hun af en Stute indignerede Bor- 

gevre btev hentet fra hendes Fadens Hus 
hortes højrøstetede Forsiag om en Kap- 
Pe af Tjæte og Fjer for de to. 

De er senkte blevne løgladt med Be- 

faling om at forlade Byen. 
Bat-net vil blive sat i Pleje og or- 

dentlig sorget for 

Brigham Young meget 
sy g. Salt Lake City, Aug. 25. Med- 

delelse tommek om at Brigham Young 
Ptæsident af Raadet »De tolv Apostle« 
er meget fyg af Vattersot, Young hat 
været paa en Reife gennem Jdaho for 
sm Sundhed, men nden Resultat- 

sas City, Aug. 23. —- En elektrist 
Spowogn, fuld of Passagerer, sink- 
tede i Dag ned uden Styre over den 

ftærie Straaning ved 9de Gade. Det 

git i rasende Furt ned ad lige til det 

jævne og der lob den ullyleligvis lige 
paa et Tag, som holdt der. Passagier- 
erne tastedes sont Folge af denne for- 
færdelige Afbrydelfe paa den hastige 
Fast til alle Sidek af den Winke- 
de Vogn. 

Styreren drehtes paa Stedet og i 
det mindste 20 Personek saaredes al- 

vorligt, deraf de 6 faaledes, at det er 

tvivlsomt, om de lan komme sig. Jn- 
gen lendte Navne. Paa famme Sted 

hat der fundet adsii,ige Ulyllet Sied! 
i Forvejen, da Sltænten som er Zool 
Fod lang reiser fig paa en Vinlel afs 
45 Graden i 

Paa Vejen ned af denne brattel 
Sktænt sprang adstillige slmlslagne 
Passagerer af den løbste Bogn, men 

smange af dem slap itte nied færreH 
Kvæftelfer af den Grund. 

De 6 haardest lvæstede toges stralsJ 
til Hofpitaler ellek Hoteller. 

SporvognS-Ulylle. Kan 

Sultet til døde. Baltimore, 
Ma. Aug. 24. —- Mrs. Lotah Schu- 

»macher, 70 Aar gammel, blev fanden 
død af Sult i sit Verelse forrige Nat- 

zHendes Dotter Mart-hu vandrede 

lhatvsiudssyg as Suit op og md i 

Vcerelfet. Man har·undersøgt Sa- 

gen og fundet, at de to enlige Kvinder 
var for ftolte til at fortcelle noget om 

deres Elendighed og derfor hadde de i 

flere Dage slet intet faaet at fpife. 
Martha der havde undetholdt Mo- 

deren, var bleven ude af Stand til at 

arbejde, saa kom Ulyklen. 

Bilde have en Udannel- 
Chicago,den, 26. Aug. En 15-aatig 
Dreng lom forleden Dag til Chicago 
Universitet og bad om at maatte gaa 
paa Stolen der. Sulten og snavset 
og elendig sacc han ud, da man noget 
forbavset udspurgte ham nøjere,for- 
talte han sin«korte men sørgelige Lins- 
historir. Hans Fader havde altid ar- 

bejdet i Minerne, og Drengen havde 
fta sin tidligste Barndom maattet 

samle Kul. Saa døde Faderen, og 
sEnlen prøvede at tjene Opholdet ved 

Ife Chicago, d 26. Aug En 15- aarig 
sog elendig saa han ud og,da man noget 
at vafle for Minearbejderne. Nu var 

hun død for to Maaneder siden, og 
hendes sidste Otd til Drengen var, at 

han skulde sorge for at komme til at 

gaa i Stole. 
Folgende Moderens Befaling fled 

han sin Vej til Ghicago til Universi- 
tetet og forlangte en Uddannelfe. 
Medlidende Mennesler tog sig af hom, 
og han der for tte Uger siden itte kun- 
de lcefe et Ordner nu fnart til 4. 

»Reader« og laster sig over de andre 
Studier med en aldrig trcettet Jver. 
Undertiden Vandre hans Tanter til- 
bage til de mzrle Dage i Minetne, 
og han lan ryste og flælve for at 

»Bo·5s’en« muligvig endnu lan finde 
ham og tvinge ham til at gaa tilbage 
til de fokhadte Miner. 

Millionær springer ud. 

Honolulu, Aug. 16,via Ssan Francisco 
Den belendte Millionær A. S. Mit- 
chell fra Michigan, hat som Passager 
paa Dampslibct Coptil begaaet Sein- 
tncrd ved at springe nd i Vandet un- 

der Sejladsen hertii. 
Han var ledsaget af sin Lcege og 

sin Sygeplejersle, og var pa en Søtur 
for Helbrcdets Sinn-, da han for- 
lcengst havde overarbejdet sig saa For- 
standen led bekunden 

Streiten. New York Aug. 25, 
Prcesident Roofevelt vil blive opfordtet 
til at fammenlalde Kongressen til 

Elstra-Session, for at der lan tages 
Skkidt til at faa Ende paa Strejlen. 
Dette blev beflutlet i et Mode i Cen- 

tralFederation Union, repræsenteren- 
de 250,000 Arbejdere. 

Der stal holdes et Masfemøde under 

New York Arbejder Unioners Anspi- 
cier, og i dette Møde vil der blive ded- 

taget Refolutioner med Opfordring til 
Præsibent Roosevelt okn pieblillelig at 

sammenlalde Kongressen til Eisin- 
session. 

Der ek i de senere Dage fundet 
flemme sOptøjer Sted og flete Men- 
nester er blevne stamslaaede. 

Foreten var optaget.Nor- 
foll, Ba. Aug. 25, 3 Petfoner blev 

dræbte og 40 tvcestede ved en »Trol- 
ley« Kollision i Gaar Eftetmiddags 
paa Bay Shore Mjen udenfor By- 
en. Ulyllen stecke pasa en aaben Plads. 
Foreten Yandel paa den udgaaende 
Bogn stod og talte med en Pige og 
kørte derfor over Skiftesporet uden at 
bemerke dette. «Da« han opdagede det, 
var Vognene tun nogle faa Fod fra 
hinanden. Vognen fra Ocean Vier 
var under Kontrol, men den fra Byen 
for ind paa den med fuld Fakt. Yans 
dle blev dreht, idet han forsøgte at 

springe af Vognen,« og den Pige han 
talte med, blev truktet beviftløs og nn- 
kelig kvæftet fkem af Ruinerne. For- 
eren Gulden paa den andc Vogn blev 
ogsaa dreht- 

5 Mennefker indebrcendt. 
iPortiond, Me» August, 25. William 
Kronbergs 4 Born og hans Tjenestes- 
pige indebrædte i Gram-. Da Brand- 
mandsiabet kom tilstede, stod Faderen 
halvt paaklcedt udenfot Huset,vride-n-v 

Adkmåm 
En Millionærdatter. 

o 

Madrid, Aug. 22. ——— Den unge 
Konq Alfons gaar viftnot allerede i 
Barndom. J hvert Fald forfærder 
han dagligi sine høje Paar-kende og 
sin adelige Stab. For den unge Kon- 
ge er fuldt af lystige Jndfald. 

Men hele den spanske Anstand-s- 
Hær er iotalt gaaet baglænds og miftet 
Sind og Sands, da Kongen nu hat 
bestemt, at man stal stasse ham en 

Liste over de nyeste, smukkeste og hag- 
fie Millioncerdøtre i Sydamerita. 

Hvad han vil med den? Naturlig- 
vis siaa Band i det spanste Adelsblod 
og Kongeblod -— og fortynde sit eget 
dito ved et legalt Ægtefiab med den 

Millionærdatter, han pr. Foiograsi 
Lan synes bedsi om. 

Nu — hun stal være Sydamerika- 
net, fordi Kotigen hat den ufiyldige 
Mening, at han ved at tage hendes 
lille Hierte med op paa den spanske 
Trone vilde iunne genvinde i hvert 
Fald en Del af Spaniens historisie 
oq berygiede Jndflydelse i Swam- 
titu- 

Man burde, inden man saetter den 

unqe Mand paa Tronen, have op- 
lyst ham om,-at Sydamerika er delt 
i en Mcmgde indbyrdes rivaliferende 
Stater, faa han næppe vil kunne finde 
nonen Millioncedatter, fom er elsket 
i alle Stater og hadet i ingen. 

O« saa Vil Kongen indvidereJ 

hjcelve sine Statsfinancer paa Fode ved 
den skønnes Medgift —- en ædeL men 

ret almindelig Taniegang. 
Og endelig vil hcm ved at regte en 
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de sine Hænder og bønfaldende om 

Redning for fine Born. Det var imid- 
lertid umulig at frelse dem. 

Mysteriet optlareg. 
Empotia, Kan. Aug. 25. — Ved Or- 
lando i Oklahoma blev for lort Tid 
fiden Coda S. Mokris ,,begravet«; 
men fenere bliv Kisten optaget paa 
begrundet Mistanle, og alt var smel- 
tet. Der var tun tydelige Spor til- 
bage af, at man havde begravet en 

Kiste fuld af Js. 
Gaaden er nu bleven løst, i dct Coda 

S. Morris havde »begravet« sig selv 
for at kunne elsistete som John Cox 
fra Gentry, Mo. Han egentlige Navn 
er ellers James Pendletos og han et 

Borgermefter i Gentry, Mo» hvor han 
hat Hustru og 5 Born. 

Grunden til, at han vilde have Co- 
da Morris begravel var, at han un- 

ber dette Navn havde gifiet fig med 
Grace Obley fra Emporia, Kansas. 

Pendletos blev arresteret i Gaar og 
hat aflagt fuld Tilstaaelse, og Mrs. 
Grace Mottis hat identisiceret ham 
som den Mand, hun cegtede sidfiledne 
17. Juni. 

Opdagerne fandt Sporet, fordti 
Pendletos den Dag, han kobte Kisten 
og de 200 Pund Js, tillige begil den 

Dumhed at lsbe en Del Ferstnek og 
fende dem til sin kigtige Kone i Gen- 
try, Mo. 

Dei opdagedes saa, at Pendletos d. 
Ni. Aug. var vendt shjem til Gentty, 
hvorfra shan havde vceret fravcerende 
i 8 Maaneden 

— 

Jernbane Ulylle. New Al- 
bany, Jnd., Aug. 25. 4 «Jcernbane- 
incend og saarede paa Southeren Ba- 
nen ved Georgetown tidlig i Sondagsl 
M«orges, idet et Fragttog, lastet med 

Hvede gil af Sporet. De 14 Hvedevog- 
ne saavel som to Lokomotiver stnktede 
ned i en Ravine og ødelagdes. Al Tra- 
fik vaa Soutshcxn Bauen mellem Lou- 
iiJville dg St. Louis var bloleret hele 
Zondagem Lolomotivsfører Duval, 
som blev drcebt, havde kim været gift 
nogle faa Dage. Staden for Juni-ane- 
tompaniet andrager til 875,000. 

almindelig dødelig Dame forfone 
Socialistpartiet med Kongemagten. 

Nu — hvorfor mon han da ikke 
hellere ægter en ganske almindelig So- 
cialistdatter, ah, hun hat jo ingen 
Penge. 

Et gør os grumme ondt, — og det 
er Pavens Humor, for det var jo da 

ham, som fiulde have friet for Al- 
fons, og nu faar han itke en Gang den 

Fornøjelse paa sine ældre Dage. End- 
sige Festenskysseh fom tilkom hom. 

Sultancn og Onkel Sam. 

KonstantinopeL Aug. 25. — Sul- 
tanen that udstedt en«Jrade, i Fjlge 
hvilken alle de af De Forenede Sta- 
ters fremsatte Krav stal opfyldes saur- 
est muligt. 

Y. M. C. A. 

Kristiania, Aug. 25. — Verbeug- 
kongtessen for »Kristelig Fovening for 
Unge Maul-« har holdt Møde her fra 
den 19de ds. — og afsiuttedes i Gaat 
Aftes. 

En Reprcefentant for hver af de del- 

tagende Nationer holdt ved Amm- 
ningsmødet en lille Farveltale, hont- 
efter en Gudstjeneste i Bot Frelsers 
Kirte fandt Sted. 

Den svenfke Prins Bernadotte del- 

tog i alle Moderne. 

Boernc i Entopa. 
BrygseL Aug. 26. — Boergeneral- 

erne DeWet, Delarey og Botha hat 
efier en Konference med Dr. Leyds 
her meddelt denne, at han ikke læn- 

gere indeholder Stillingen som Bock- 

Repusblikkerneg evropæisk Reprcesen- 
tout Dermed ei altscm Bock-Reim- 
bkikterneg sidfte ofsicielle Rest forsvun- 
det af Historien. 

Dog er der vedblivende et uforsonligt 
Boerparti, som itke vil anerkende O- 
vergivelfen til England. 

Dette Parti vil fremtidig blive re- 

ptcefenteret af forhenværende Stutz- 
minifter i TransvaaL D. Reitz. Par- 
tiet vil sage at danne en anti-brit- 
tisi Forening i Evropa. 

Flere Hundkede Bocke med Familier 
shar søgt over fra Transvaal til tyst 
Østafrita, og vil der faa Lov at danne 
egne Kolonier men under tyst Oder- 
herredømme. 

Varmc. 

Lisfabon, Aug. 26. — J Sydeer- 
pa ftønner man under Varme: Nem- 
lig i Gartenland og Spanien er der 
hebt. J Gaar viste Thermometret 
iher iLissabon 111 Grader, og en Del 
Dosdealb paa Grund af Solstik er 

indttufnr. 

Arbejder-Kamp. 
Beanvois, Franktig, Aug. 26. — 

Der hat staaet est alvotlig Kamp mel- 
lem Togforeningensatbcjdcre og IM- 
Medlemmer «her. J Kampen blev 10 
Mænd haardt saarede og et Kom- 
pagni Ryttere maatte tilkaldes, inden 
Ordenen kunde genoprettes. 

Myrdcdc Missionærer. 
Peking, Aug. 26. —- De to engelste 

Missionærer Bruce og Lewis er blev- 
ne myrdede i Chanchou, i Provinsin 
Human. Kineserne mente, at de frem- 
mede var Styld i en Koleraepidemi og 
derfor dræbte Hoben dem. 

Mandarinen hat straks Maatet 
paagribe Hovedmanden, der sial stil- 
les for Retten for Mord. 
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Fra Cedar Falls medde- 
le s. J Sondags Morgen Kl. 2 an- 

lom Ligct af Tandlæge Oliver JOHN- 
sen fra Lincoln, Nebr» hertil Byen. 
Fadcren og to Brødre af den afdøde 
var fulgt med hertii. 

Begravelsen fandt Sted Sondag 
Eftermiddag fra Nazareth Kirte hoor 
Præsterne N. Hausen og Gravengaard 
talte over Baaren til en stor Zusam- 
ling. Derefter lagdes Støvet til 
Hoile paa »Green Wood« Kirtegaard 
Afdtde, der i nogle Aar opholdt sig 
her i Byen ,rnedens han samtidig be- 
spgte Byens State Normal Stolen 
og State Stolen i Jowa City, havde 
her ervervet sig mange Benner. For 
3 Aar siden holdt han Bryllup her 
med sin nu efterladte Huftru, en Dat- 
ter af« Mrs. Anna Hoftrup her i Byen. 
De rejfte kort efter deres Bryllup til 
Lincoln, Nebr., hvor han nedsatte sig 
sont Tandloege, og har ehaft en god 
Forretning. Hans efterladte Hustru, 
der for to Uger siden nedkom med en 
lille Dotter, kunde ikte folge ham her- 
til og overvære Brgravelfcn, men vil, 
saa snart Helbred og anden Ordning 
tillader det, flytte hertil Byen, hvor 
hun iblandt sine Slægtninge vil have 

t fremtidige Ophold Hendes Mo- 
der og Søster -Mrs. Jens Jepsen her 
fra Byen er fortiden hos hende. 

Tyfus dar den Sygdom, som 
Johnsen i sin unge Alder maatte but- 
te under for. Han blev 29 Aar gam- 
mel. 

Træder fejl og drutner. 

Burlkngton, Ja·, Aug. 25. — Da 
Charles Olfen i Aftes vilde træbe paa 
Gangbrcettet, fra Damperen ,,Mary 
Hill« traadte han paa Grund af 
Mørket fejl og faldt i Bande-L Man 
søgte efter hom, men forgæves. Han 
havde med en Del Venner deltaget i en 

Ekskursion og var lige vendt tilbage 
til Burlington efter at have tilbragt 
en behagelig Dag. 

Mr. Olsen var Superintendent for 
Brobygningsarbejdet paa B. 83 M. 
Jernbanen. Han var 58 Aar gammel 
og efterlader sig en Huftru og to Børn 
i Lincoln, Nebr. 

O per e r e t. Mrs. G. Grill, Pa- 
stor Grills Huftru, i Pottawattomie 
Co» Iowa, blev uns indlagt til Ope- 
ration paa det svenste Hospital i O- 
mcha, Nebr. 

Mrs. Grill har i flere Aar vceret 
lidende af en Underlivs Sygdont. 

Det vil glcede hendes mange Ven- 
ner, at Operationen nu er vel over- 

staaet. 

En ny Anatkiftsammcnsværgclse. 
London, Aug. 26. Ei Telegrani 

fra Geneva meddeler, at 23 Jtalienere, 
fom antoges at vcere Anarkister, er 

bleven arresterede som Medvidere i en 

Plan, der gik ud paa at borttage Stin- 
nerne paa en Banc, som Kongen stul- 
de passere i sin Reise til Berlin. Hel- 
digvis blev Planen opdaget i Tibe, og 
Forholdsregler iagne. For saa vidt 
er den Kong Vicktcr Jmmanuels Ref- 
se iil Berlin forlsben uden Uheld, 
og Kongen har overalt vceret Genitand 
for den hierieligfte Modtagelfe. 

-..——-—.-0-.———-— 

S u b t r a h e r 1780 fra 1902, saa 
vil De faa 122. Netop i saa mange 
Aar hat Dr. P-eter’s »Kurilo« vceret 
i Brug. Er det rimeligt at antage, at 
et Lcegemiddel kunde besian isaa lans ; 
Tid og blive smere og niere vndet Aa k 
for Aar, medmindre det var af h zj 
Beerdi? Illig andre færdiglavede M ,e- 
Iicncr er den ikke at erholde paa Ai Jo- 
:cler, men gennem speciesie Agei Hex 
sller direkte fra Fabrikanten, Di. Pe- 
-cr Fahrney, 122—-114 So. H ohne 
!lve., Chicago, Jll. 
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