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Strike! Strike! Strikel 

J lcengere Tid bar man knapt 
knnnet tage en Avis i Haanden uden 

It lckse om en ny »Sttite. Stute-e di 
holde vore Lcesere underrettede ocn 

dem alle, sit vi not at bestille med del 
ulene. Dei behøves nu hell-et ilke; tih 
den ene ligner den andens i det das- 

scnaliaste. Men Foreteelsen er san 
fremtrcedenke, at vi bør sicenke den no- 

gen«L-pmcertfomhed i Almindelighed. 
Man faar nn og da et temmelig be- 

stemt Jndtrnt af, at disse Arbede 
standsninaer aetne san blive et far- 
liat Samfnndsonde. Den ftore Kul- 
steile, seyn begnndte for lidt over et 

Aar fiden, Da som hævedes ved Pras- 
sidentens Jndftridem bavde temmelia 
aloorliae Folgen Men da Winterstu- 
den nn er aslost af Somniervarmen, 
qlemmek bist-se jo let. Men faa fttiker 
f. Els. Baaere oa Hotelbetjente i en 

ftok Bn, da strats er manae Menne- 

ster liae Ved at hnnsare Paa Grund 

deraf. Arbejdsstnndsninger tan gerne 
fremlalde Hungers-nnd i et Land, soin 
bar Oderfldd af Levnetsinidler. 

Arlsejdet fpiller en vceldia Rclle i 

den ftore Zarnfundsøkonomi., og det 

ved Arbeiderne. Som Oplnsninaen 
strider frexn ca blirer mere almindelia, 
Liliver Arbeiter-ne sia ftedse bedre be- 

vidft, book viatia oa unndvcerlia de er. 

Tit gælder for Arbeit-eine om Enia- 
bed, oa ke: Ved re easaa. Tet er re 

ftore LIrksejderforeninaers Maal at saa 
Lsnnrkejkere af alle Filagfer Da Gen 

Der med. Paar cet Maal er naaet, 
lan de, naak de findet dtt tienliat, 
standse ethrert Hinl, baade de, der 

rnller daa V.inefdorene, oa de, dgr 

fnrrer rundt i Fabriterne, paa aanste 
tort VathL Tet er en Foreteelse,foin 
Elle er at fpdne med. 

Vlarfaaserne til de niange Striler 
maa sitlert fean i de gode Tider. 
Tbi diese er for Arbejderne i noqen 
Grad knre Tiber. Vi har nu i lam- 

geke Tid haft gote Tider for band-e 

Kapitalisten Fabrikanter og Landbar- 
gerr. Zerrlig Landbrugsprodnttee 
hat i lcknaere Tid vwret i god Pris.! 
Men des mere maa Arbejderne jo bes; 

rale for sine Livsfotnsdenheder. Des-» 
uden hat Arkejderen jo berettigethnvl 
paa sin Del as det, der produceres ved 

bans Mustellraft og Dygtighed Ar- 

bejdsgiverne viser sig-pengegtidsle, saa 
er det io itte saa underligt, at Arbei- 
derne vil søge at tiltvinge sig sin be- 

rettigede Tel. 
Vor Sninpati er med Arbejdernez 

stønt vi ingenlunde er blinde for, hvor 
seyglelig en Magt Arbejderforeninger 
tan «blive, san tror vi dog ille, at den- 
ne Magt er frygteligere end Bienge- 
rnagien. Dersotn Arbejderne ikte stut- 
ter sig sammen, saa er de prisgivne 
Pengietnagtens Villaarlighed Enhver 
Magi er gdd i det godes Tjenefte, men 

ond i det ondes Tjeneftr. 
Og der et ikle saa stor Iare for 

Foteningsmagtemsomdet ved en over- 

fladisl Beitagtning tan se ud til. Thi 
ved Atbejdsftandsnsingen udscetter Ae- 

bejderen jo fig« selv for samme Lidel- 
fer, som de paafsm andre Det get 
es bare gvdi at fe, at en anden Stor- 
inagt rejset sig imod Pensemagtem 
faa den ille tan spille Erim-Witwen 

150,000 Mund asskediset 
New York, 17. Juni. Ti Tusinde 

af George A. Fullees Umringt-Kom- 
pagnjes Arbejdexe blev i Dag. af- 
llediget, laa Locken-ten i Bygnin ita- 
gene nu er full-staubig. De 1 ,000 
Arbeit-ere, som nu et ledige, fokdi de 
er Medlemmer af Univner i Ungarn-gö- 
fagene, er af de formede Bygmestre 
foeelngt det Ultiinaium, at de vtl ded- 
blive at være usdeluitet fra Arbejdet, 
saa lcenge de enlelte Unioner negter 
at understtive den di Arbejdsgiveenes 
Futeningi forellaaede Voldgiftzi dg 
Mcglingsplaw 

Skmkketigiifykks 
Oregon. 

personen en By paq 1200 
Jnvbygsere, stylles bott. 

300 sg format-entng sleke dive. 

Fra Spotane, Wash. meddeles, at 
’en srygtelig Stotm kasede Spndag 
Estermiddag over Egnen. Et Sky- 
brud sylbte Willow Creet med en faci- 
dan Masse Band, at det losm Kl. 5,30 
som en vælsdig Lavine ned over Byen 
Heppner, som laa i Dalen, og Vejret 
raseve saa voldsomt, at Jndbyggerne 
ilte horte Vandets Bis-L for det var 

over dem. Det rev Husene fta Grund 

on sørte dem væt og drulnede Menne- 

stene i dekes egne Huse og blandt 
Tømmeret as tnuste Bngninger. 

De senere Esterretnsinger derfra 
meddeler tat Der allerede er begravet 
10(), og Tallet of døde maa inindst 

saettes til Sm. 
Bande Jernbane og telegrafisk For- 

bindelse er afbrubt, og stsndt Menne- 
sler i 60 Miles Omlreds hjælpek til 
at søge ester dsde og mdde op i Ru- 
inerne, saa er det dog sok faa, san 
det gaar langsomt med at saa suld 
Bested om Ulytlens Omsang. 

Man mener, at stere Uldsoptøbere 
sra Vcston var iter, da lllytten ranite 

Bnen, og onitom. 

Giendcinstabet anslaas til S1,()00,- 
-««0, og Vet fixer at vckrc den største 
illntke, der bar ramt Oregon- 

Den lille Bæt cx nlmindelig tun 
10 Fod brsed og li Tommek link-. 

Man lommer nviltaarliq til at 

icrnte paa den uforstandige Mann, ver 

lmqnere sit Hus paa Sand —- Faldei 
klev stott. 

Ligenc begravet i Mndder. 

Spotane, Wash» 17. Juni. Man 
trot, at mange Lig af dem, soin mi- 
stede Livet i Stybruddet i Heppner 
Den 14. ds» er begtavet i det Mad- 
dek, som sylver Daten, og at de aldrig 
blivek fundet. 

Fra Jone meddeles i Dag, at Av- 
lingen i Dalen er omtrent Ifdelagt. 
Deite samtnen med Staden paa Jem- 
lsanen vil bringe det samlede Tab op 
til 81,00,000. Jernbanen vil itte 
vcere i Gang igen for om en Uge. Et 
Tog naaede imiillevtsid Llexingwn i 

Dag. 

Hundstern Ore» begravcr 
fiuc dsdc. 

Heppner, Ore» 18. Juni. Her 
raader meget strenge Lode, mens« man 

fitrer siq de forulyktedes Lig. Et 

Hundrede og halvtredsindgtnve Men- 

nester er begravede, og der finde-s sta- 
big flere, sinnt man Idog antager, at 

Dødsantallet ikte overstiger 250· 

»Hu-e Lunch Hauses-« er eta"dkerede, 
og Hjælpeafdelinger med Penge oa 
Livsfornadenheber ankommen Der 
andet Etsttatog med Proviant og 

v«c;7,000 i Benge, indsamlet i Port- 
Jland, ankam i Dag til Lexington, som 
Her Vanens Endepunkt. Hevfta be- 

fordtces Gods og Pengse videre pr. 

Vogn. Alle Vegne sindes der Lig: i 
Rainer af Bygsnckngey langs med 
Bredden af »Ehe Creet« og to Mit ned 

ad Daten. Man findet Ligene under 

Situationer af den meft ryftende Art. 

Hundrede Mond er bestceftigset med at 

grade Grave, Ligene svpbes i et La- 
gen pg hegten-es u-pphokdeligt. Smacn 
stoven neben for Bven er fuldstændi.g 
Mdt pp med Prog, Hufe, Lader o. 

f. v» og vcekvige Sten er dyngede op 
»Hutte: til But-ter« til en Heide af 
paa sine Sie-ver 75 Fed. 

Dei er en Fell at no, at kloende Das- 
nrorrhoider ikke san helbtedes, en Fejl at Irde 
en Dem langer-e end notwendige- Doans 
Limnent aiver sieblikkelig Lindkin oq mid- 

sgasndig Helbredelsr. J eehvert potek, si) 
Levis. 

HEXEN-ji i Dich-um« 

Dubuque, Ja» 17. Juni. For fem 
Uger siden blev der givet Ordre til 
Streite blansdt Sporvognsarbejderne 
i Dubuque. Ssiden den Tid hat Kom- 
ragniet hat intet Fsorsøg gsjort paa nt 

ladeSporvognene g-aa. ByensFolk blev 
tilsidst utaalmodige over dette og for- 
langte, at Sporvognene stulde sættes 
i Gang igenx vg dei blev da besluttet 
at begynde sidsie Fredag. Nonuniom 
mænd blev indsprt fra Chicago som 
Kondultøret og Motormcend, og She- 
kiffen blev under-reitet om, at man 

vseniede at faa Beskyttelfe. 
Der var en Del Speltallel her oa 

der, men intet of Betydnina før i 

Guar, da en Del rigtig ftyaae Opløb 
fandt Sted i foeslellige Dele af Byen. 
Henimkd Aften hat-de en ulmreSvcerm 
af Foll, som sympatiserede med 

Streikerne, famlet sia i en af anens 
øvre Gader, oa i en hel Time kastede 
de Slen paa hver enefte Sporvogn, 
som gil forbi. Politiei maatte give 
tabt, og iilsidst anmodede Sberiss 
Sieiner Kapt. Thryft ved den lokale 
Miliis om Hjcelp. 

Saa snart Trvpperne visie sig, 
sinndsede Urolighederne; men Paa 
samme Tid samlede der sfg næsten 
3000 Mennesser for at se Paa de miss- 
icere. Spotvognene holdt op med at 

ann, da det blev markt. Tropperne 
txiakfcherede nedovet til Sporvogns- 
kompaanieis Kontor, og Holz-en fnlgie 
mer-. 

Militsen holdi en Tid Waden klar 

for Fall, et Kvarial paa hoer Zide 
af Kompagnie-is Kontor. Hoden 
famleke siq da otn Hotel Juli-Jn, fom 
ligaer i Ncerlreden Hoteller bar va- 

tet boncotiset i Fokbindelse med Sirt-ji 
ten, oq derfor lastede en af Streit-er- 
rer Venner en Sien acnnem ei as de 
ssore Speflalasruder i Hotellet. Saa 
Brod det løs igen med Stenkast, oa 
hele Massen styrtede mod Spordogns- 
Lompagniets Kraftftaiiom lwot ad- 

siillig Ejendom blev odelaai. 
Kapt. Thryft holdi en lori Tale 

Eil Streit-eine Iog" bdfdlede ldenn vi 
«bolde op med deres Ødeleeggelse af 
andres Ejendom. Medens han talte, 
hujede og streg Mangdem og Solda- 
terne sit en Salve af Murstensbrokler 
over sig. Kaptejnen vendle sig da 
til sit Wand-Nah gav dem Ordre til 
al lade deres Rifler og holde sig ster- 
dige til at finde. Dei hfalp. Hoben 
lptedie sig saa hurtig, som den lunde 

Lkomme a·f Sied. 

Ligkifte-Strikc. 
New York, 1R. Juni. Ligkistear- 

beider-ne ved flere af de stsrfte Fabri 
ier biet i Bnen hat i Daa erilæret 
Etrikr. De forlanqer V Timers Ar 
lsejdgdag og 53 Timers Arbejde om 

Lordagm 

Jödcrne i New York. 
Jededommen siyder ftæri Væist i 

New York, hvor der nu ikie sindes 
mindre end 650,000 Jøder. Dette 
betyder en Tilvækst i de sidfte 10 Aar 
vaa over 100kz. Og ethvekt nyt Jud- 
vandretstib bringet itckdig flere Jsber 
med, sauledes landede forri eAar 66,- 
170 hebraisttalende Jeder i NewYork, 
fotuden 40,000 rusiste, polste og sta- 
viske Jeden 

Sangfeft i St. Louis. 

St. Louis, 18. Juni. En storartet 
Musiifest blev i Aftes gis-et her i 
Byen i »Ihr Ubetal aris building« 
paa Verdensudstillingens Grund, hvor 
80,000 Mennesier ·lyttedie til de heuti- 
vende Harmonien Programmet havde 
Numke med verdensberømte Solister 
akiompagnetede af et KLor paa 6000 
Stemmer. Dei er det ftsrste Kor, 
der- nogen Sinde et dannet i Amerika. 

Columbia maa skikke fis. 
Prcsideut Noofevelt et ved at tabe 

Taalmodigheden og vil itte 
taale videke Nonsens. 

Siden Præssidentens Hjemlomft hat 
Zagen angaaende Panamalanalen 

lftcertt ncermet sig en Krisis. Stutz- 
departementet hat i nogen Tid flit- 
tia samlet Efterretninsger fka columbi- 
anfte Reprcesentanter faa vel som fra 
tets egne Reprcefentanter i« Bogata og 
andre Dele af Columbia angaaende 
lllfigternc til Ratifitatien af Kanalx 
trattaten. Die-se Efterretninger er 

Zmeaet modfiaenbe og i det hele taget 
leneaet utilfredsfiillenke, og Prcesident 

sltooseveltg Taalsmodighed er liae ved 
It flippe op. Han bar ladet sineRaad- 
Meere vite, at hvis Columbias Rege- 
rina itle promte forandrer Kurs og 
viser, at den hat i Sinde styn’dson1t at 

føre Traktatere til en beldig Afflut- 
nina, saa foreflaar han at bringe Sa- 
gen til Braendepunltei. Det er for- 
ftc1aet, at Prcesirentens Syn pasa Si- 
tuationen er, strals at forhandle med 
de columbiansle Embedsmcend, og 
hans Bestemmelse er at gøre en Ende 
paa ncerværende Uvished. 

ColumbiasKongres sial trcedie sam- 
men den 20. Juni, og det forventes, 
at Traktaten da vil blive fotelagt den 
til Ratifitation. Efierretningerne 
aaar i Retning af, at Kongressen vil 

forhale Behandlingen, og at en Ma- 
ioritei vil voere inde for atmvsætte 
Afgørelfen nogen Tib. Dei menes, at 

»Prcesident Roosevelt er bestemt paa, at 

jlxvis Columbias Kongres vil behandle 
ijltaten promte, sasa vil han give 
lken rimelig Tib. Men Versom det 

Hoiser sin, at Efterreiningerne har Ret 

i, at man bar til Hsetifigt at udhale 
Ratifilctionen udover en rimielig Tib, 
faa vil han hurtiat afbryde alle For- 
lmndlinger need Columbia og gaa til 
Nicaragua og Costa Rica for at er- 

holde Kanalret gennem disfe Lande. 
Og nenne Hansdling vil itke mene 

Teufel. Terforn Forhandlingerne for- 
lcegges fra Columbia til CentralAme- 

Heila, saa vil Psawamatanalen for be- 
itandig være opgi.r-en, og Projeltet vil 
itte blive genoptaget, hville ,,induce- 
ments« der saa end bydes. 

Denne Holding vil blive klart fere- 
lagt ColumbiasEmbesdsmcend Nonse- 
velt vil fuldføre Arkangamentet for 
Kanalens Gennemfsrelfe gen-nein Pa- 
nama, dersom Columbia handler 
promte og i god Tro. Men han vil 
ille holdes for Nat lcengere. 

Bagckstrikc. 
Pittgbttrq, 17. Juni. 150 Med- 

lemmer af Bagerforeningen hat ,,strej- 
ket«, og det paaftaas, at famtlige 
Medlemmer vil nedlægge Atbejdet in- 
nen Lordag. Streiterne fortange!, 
at Ver skal anbringes Uni.on-Mcerke 
paa alle Brod. 

Uhsrt Rahel-. 

East St. Louiö, Jll» 17· Juni. 
Den 6 Aar gamle Jochn Layton for- 
svandt sfot en Uge siden fra sine For- 
ældres Has, og i denne Tid hat han 
betet indestcengt i But sasmmen nted 
Aber og andre Dyr ved et Ci«rk11s, 
som hat ligget paa eet Sted paa 
Gran-d aif Oversvømmelse. J Gaar 
kam Drengsen fpningIQUst halvnøgen 
og fsotstrcemt ind til Byens, og des 

fremgarar af hans Fortlaring, at han 
blev stjaalet af en ved vedkommende 
Eirkus ansat Neger ogi indeftængt 
fnart i et og fnatt i et andet But 
samtnen med Dytene. ·Det var Me- 
ningen at gøre en ,,vild Dteng« af 
ham. 

Hans Ansigt og Hænder var for- 
fætbelig oprevet af Dyrenes Klot. 
Negeren er atresterei. 

Nöden i Kansas. 

O.maha, Nebr» 17. Juni. Rev» 
W. H. Layton, Præst sor· Central 
Methodist Kirken i Kansas City, Kan- 
sas, kom i Gaar til Omaha for at 

indsamle Penge til Hjcelp for De nob- 
Iidende i Kansas City og Armourdale. 
Mr. Layton siger, at Tilstanden i de 

as Floden hjemsøgte Distrikter er 

Uendelig meget vierte, end udenfor- 
staaende Folk aner. Den ene estet den 
anden as de staklels Mennesker, som 
hat mistet alt, hvad de ejebse as for- 
disk Gods, mister nu ogsaa Forstan- 
den. Den Dag, jseg forlod Kansas 
City, saa jeg to Politibotjente gribe 
en Kvinde, som var rasende vanvittia. 

J Axmourdale kender jeg personlig 
lil et Dusin saadanne Ti«lfcelde, og 
der er utvivlsomt mange slere. 

Nun saa Menneskek er svendt til- 

baae til deres Hjem Praltisk talt er 

lwert seneste Hus i Armourdale, en 

By, som en Gang havde 16,000 stræb-l somme Jndbyggere, ruineket. Det lan 
uden Overdrivelse siges, at mindsst 
200 Mennesker druknede. Over 1000 
smaa Hase blev skyllet væi af Flodem 
oa over 8,000 blev slyttet fra deres 
Grund. 

Hvad cr cn Dam? 

En lille Pige bar for nonle Tage fi- 
rsen besvaret dette Zpørngsmaal san- 
lekesJ i en Stoleftik 

,,(7-n Dom er et lille Vnndlandstnb, 
lmori der lever Fi-ft, Krebs, Erme, 
Mdftedonnere, Ænder on Gæg on ved 
Bndning suagar TIEennefker. Er 

jDammen stor, saa hedder den So, f. 

,(5t5. Lftersøen Er den sali, san kal- 
deå den Had. Er en Dam san ftor 
sdm et Vandfnd, san biedder den Pnt 
en blivet tun beugt af Born. Nnar 
den ligger i Nærheden af Menneste- 
bannen saa bliver den bruat til at 

raste i, og om Vinteren tøres den ned 
i Jstaslderen for at benyttes om30m- 
meren. 

Bilde sprcrnge ham iLuften. 
Little Falls, Minn» 17. Juni. 

County Attorney Lindbergh er lige 
kommen tilbage fra Pierz, hvor han 
bar underspgt et Paaftaaet Fotspg paa 
at sptcenge Fader Pfei«ffer, en tatholsk 
Præft, i Luften. En Kornsæk, hvori 
der var fex Pund Dynamit omviklet 
med 70 Fod Lunte, var sat paa Por- 
cben til hans Hug, men Lunten stut- 
tedes efter at have brcendt et Par 
Ind. J Hufet var foruden Prceften 
og hans Hushokdersie en hel Del for- 
celdreløse Born, som that Deres Hjem 
der. Prcesten on Menighedenen er 

nens om offsentlige Stoler og Menigi 
hedsfkoler. 

Frimurcr begaar Sclvmord. 

Jndependence, Mo» 18. Juni. Da- 
vid W. Wallace, Stormsefter for Fri- 
murerlogen i Missouri, begsist i Dag 
Selvmord i sit Hjem ved at styde 
sig en Kugle gennesm Hjertet. Han 
var Overstioldinspektør i Kansas City 
og demokratisk Politiker. 

Fortkiuligt for Kreaturer. 

Donat-, Ja» 18. Febr. 1902. 

Jeg hat brugst Watkins’ Vegetsable 
Anodym Liniment for Kreaturet vg 
findet det at vcere et af de bedfte Mid- 
lee i Ver’den. Jnghekbredte i fern 
Minusttek en Kso for »den bloat« ved 
at give det 1,-Z« Flatte. Jeg hat ogsaa 
tureret to syge Svin og vitde itte und- 
rcere det for ti Gange dets Pris. Naart 
et Kreatur biliver fyg, giver jeg det! 
altid en Dsosis deraf, og det tommer 
sig. NictKesfler. 

Udlandet. 
Til Kiel. 

Zouthampton, England, 17. Juni. 
Te forenede Staters Slagftib »Amt- 
sarge«, Pansertrydsemie »Chicago«, 
»3cm Francisco« og Kanonbaaden 
»Machias« afgi.k i Dag hekfra til KieL 

Ogsaa til Kiel. 
Berlin, 17. Juni. »Tag«eblatt« hat 

i Dag et Telegram fra KieL som sig·3r, 
at en dansk Efkadre vil komme dertil 
Daa samme Tid som den amerikanste. 

Sejr for de tyfkc Smal- 
demokratcr. 

Berlin, 17. Juni. Te i Gaar af- 
holdte Valg hat riesulteret i. en ang- 
rcnde Ssejr for Socialdemokrateme. 
De har antageligvis for-get deres 
Sceder i Rigsdagen med 15, og Veres 
Stsemmetal med ovier 4()0,00() sam- 
menlignet med Valget i 1898. Der af- 
gaves ialt omkring 3,500,000 Stem- 
mer for Socialdemokraterne. 

For dem, der hat lebet Agitationen 
mod Socialisternie, er Resultatet af 
Valget dobbelt nedslaaende. For det 
er en omtrent undtagelfesvis Regel, ast 

jo ftærkere Agi.tationen hat vonei, de- 

sto ftørre Siejr har Socialbemokra- 
terne oundet. Dette Forhold kulmi- 
nerer i Essen, Krupps By. hvor man 

søgte at gøre Ssocialdemokraterne an- 

fvarliye for Krupps Tod og found-« 
sagdie, at hvis Socialdiemokraterne 
vandt ved Valgscne, vilde alle muliae 
Ulnkker komme over Fabriken i Essen 
i Særdeleshed og over Landet i AS 

minoeligheo Resultatet Var, at So- 
cialoemokraterne forøgede dieresStem- 
melal fra 4,400 til 22,703. 

En fremtrckdende Faktor i Soda- 
lifternes Valgkamp var den ivrige An- 
Vel, som Kvindserne jog i den. Hun- 
dreder gik fra Hus til Hus og purrede 
dovne Vælgere ud. Medens andre 

Partier maatte betale deres Hjælpere, 
bavde Socialdemokraterne 7,000 abe- 
talte Assiftenter· Døre og Vindsuer 
var dækket med Opraab og Plsakatet. 

Kongetiget Sachsen viste stort 
Fremskri.dt for Socialdemokraterne. .«« 

Folkcthingsvalgcnc i Daumark. 
København, 17. Juni. Ved de i 

Gaar afholdte almindeligie Valg paa 
Medlemmer af Folletinget blev Fi- 
nansminister Haqe slaaet af Smal- 
demotraten Schmidt, og Kriggminister 
Madfen blev slaaet i. Randers· Men 
Pwmierminsifteren, K11;ltusminifteren, 
Jndenrigsminifteren, Landbrugsmini- 
steten og Justitsministeren genvalgtez 
med ftore Majoritetsen 

Hovedspørgsmaalct ved det nn fores 
tagne Valg var Stuttereformen og 
Udvi.delfen af den tmnmunale Stem- 
meret. Det var Statt-steigen, fom verl- 
Iebe Finansminsister Hage. 

Resultatet af Vol-Jene er: Wettstre- 
reformpartiet 74 Pladser, Entfalte- 
mokrater 16 Pladser, Højre 12 Mad- 
set og Moderate Ben«stre 11 Pladiser. 

Fangen Englirnder. 
Tanger, Msarocco, 17. Juni. Wal- 

ter B. H«arris, den engelfle Reisende 
og Forfattet, fom var Mesdlem af 
Sir Akthur Nicholfons fcerlige Lega- 
tion ifra England til Sultanen af 
Maroccio, er taget til Fange af Jn- 
surgentekne og holdes sijult i Fjeldfene 
heb Zeenat. Regeringstroppet angrebs 
i Gaar Stedet og sbrænsdtie mange· 
Forme, men saa intet til Harris. 

Selvfslgelig vil han —- talr. 

Kejset Wilhelm er i.n!dbudt til at 
komme sover til Verdensusdstillingm i 
St. Louis næste Aar. Man lauter, 
han vil holde en Tale, vg man vil da 

Lgarantere ham en stor Forsamitind 


