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To Negere dræbt. 

Pol-elect deckt-et en Nesetsteest og 
hqns Svigetsen i Neevmm Jll. 

Jugen Grund for den stendige 
Paarung- 

Nafhville, Tenn» 4. Aug. John 
Milliiin, en Negek-Præft, dtæbies, og 
hans Svigerføn, John bunten saure- 
ves ftmdelig i Aftes a«f en Siate af 
ukendte Mennsestek ;i »Hu-binary en 

Forstad til Swisburg. Der gives in- 
gen Grund for Dank-Augen« da begge 
Mit-nd havde et godt Rygte. 

Needmcre, som ligget i Marshall 
Co» er beboet næsten udeiukiende af 
Regen. Mellem Midnat og Kl. 1 vi-» 

sie der sig en Stute af masieeede Men- 
nester, fta 15 til 30, ssvm efier at have 
aabnet Deren fortangte et LUS. 

Millikin bad sin Kone fom ikie at 
rive en Svovlftik, men hun gjokde dei 
alligeveL Paa famme Tib, fom det 
kinge tilgangelige Bevis viser, staffede 
Milliiin sig Udgang gennem Vogt-s- 
ten. Jndtteedetne bvd ham standse, 
men han fortsatie, indtil han fulgtes 
af en Salve Kugley som flog ham 
nev og refultetede i hans siebtiikelige 
Ded. 

Hunter ogsaa findt. 
John bunter-, Millikins Ssvigethm 

som laa i samme Hug, blev greben af 
Reveren, der spurgte ham, hvor Dave 
Turnek, en anden Neger, iunde findes. 
Da han soareve, at han iiie vidfte det, 
ivansg de ham til at gna med paa en 

fragtest-s Underspnelse af Siedet og 
satte Verpaa af sZted med ham i derei- 

Fokvaring. 
Jfølge Hunters Vidnesbyrd sengt-:- 

te han, at han vi1·de blive bræbi, og 
da han verfor faa fm Lejlighed, bkød 
shan les-J for at redde fig ved Juni; 
men de inceoe Pan ham, og en Stin- 
salve git ind i Ryggen paa ham. Han 
iiggek i en deenve Tilstanln 

Dekvaa forsvandt De foeilcedte 
Maul-. FOU, fom saa dem, Tiger, at 
det var nnge Kerle eller Drenge pag 
en enieli Undtagelfe nase. 

Fra de ringe Beviser, fom san er- 

holdes,tan der iite giveg nogen Grund 
for Millikins· Drah, da han var en 

stille og uanstødelig Regen uagtei det 

siges, at hans Nygte i femme Henke- 
ender iike va; det allerbedste, og at 

han om Manbagen havve bemæriei til 
to ellek tre forstellige, at han vilde 
blive dreht 

Ftnn godt Rygte 
Hunter hat ogsaa et godt Rygtr. 

Der var innen Bestyldning inwd ham 
for at have qjvrt noaet galt. 

Ni Hin-Flehen sandte-Z i Millikinså 
Legeme, og hcer as I: ellet 4 of digse 
vilde have bevittet bang Ded. Milli- 
tinsö Hufem hat faaet Slag over Ho- 
vedet af et Gevckr og er temmelig 
haardt sanken 

Ligsynsmand Bomben samtnen- 
kaldte en Undetssgelsestet, som send- 
tes til Stuepladsen fsor Motdet, og 
efter at den havde befet Liget og sam- 
let de Monesbyrd, der tunde erholt-G 
holdt den en kott Session og afgav 
denne »verdigt«, at Negeten var studt 
af masterede Mand, som »Jury«en 
site kendtr. »The white coppers" 
Vers denounceres stætkt af alle lovly- 
dige Botgeke. 

i- st s 

Der berettes endvisdete om Nega- 
sorfslgekser baade i Indiana og Ohio. 
Dog syneö risse Forfplgelser ikte saa 
ugtundede fom de ovenfoe omtalte. 

JdessenieusAssæreihv 
,,B.ien« sikivet i sit sidste Nummer- 

Forleden antom fra Washington tele- 
gtafhst Otdke til de lotale U.S. Myrt- 
digheder til at udlevere den fee-Spend- 
botg nndvegne Lasset-er JngensenJ 
seen uu i spart to Maawedee hat 
haft sit Ophold i Fensselet i Dak- 

land. Dierimod nægter ver-kommende 
Regeringsdeparlement til Trods for 
Dommer HeacockMenbelfe at beorvre 

Jorgensens Ledfagerste, Tri. Møller 
udleoerel,da de forelagte Bevifer imcd 

Ihende er saa svage, at man betvivler 
tekes ledighed. Fri. Møllet vil 

Iderfot blive sat paa fki Fod. 
z Hvad nu Jørgensensllsdlevering an- 

gaak, saa er det flet like saa afgjott 
en Saa, at han tommer lil at reife. 
Jkle at der vil blive lagt nagen Hin- 
vring i Vejen fra de ametslanste Av- 
toriteters Side, men der et fka Fa- 
brikant Lange i Svendbotg ankommet 
Bkev« hvoti denne flttiJLee yiisIe Ve- 
rlag-ist« pas hviuk hauTn lade ai. 
videre Anklage mod Jttgmfen falde.1 
Bekingelfetne er i Kotthflx at Jst- 
genfen opgiver alle de Peage, som nu 

staat i Bauten i hanö Navn, og ved 
Ed bete-after, at? tn ikte hat stukket 
noget filng ««, n insvvilgek 
i at lade help Bitte My- e 

« 

Der et nceppe nie-se onn af 
Jsrgensen vil gaa ind paa disse For- 
langender. l 

Jnridlertid et det, kommet nye 
Uveiksftyek paa thgsensens Himmel, 
idet de Sagforere, som lovede at Lage 
sig af hans Sag Csom det.def1 Gang 
heo gratig —— formodentlig for Re- 
klamens SkyM nu sagspget ham for 
et Honotar Paa 8299.99 og hat lagt 
Beflag paa Pengene i Banfekr. Del- 
te er en for ham meget ubehagelig og 
siæbnesvanaer Sag der san vol-de 
Forhindringer og Foksinlelsm fom 
muligois lan faa Ot. Lange til at ta- 

ae andre Beslcmmelsen Men Jst- 
aensen er nu, sum hele Tiden, fuld af 
Oklah- 

-—-.---. —«.---.-» —- 

»Fcud leavek« 

pna Vidne-Bcrukcn. 
..—--—- 

Tset er nogkn Tid sioen Forbøret af 
Jet: og Wt)ite, der er besinldt for 
Morret ma Lowtxer Mark-unt, gener- 
:ogc5. Vioner for Antlagesiden hat 
vertet ast)ørte, deriblandt sapt Ernen. 
Nu fortaslch Der videre fra Cynthia 
na, Hin-, hvor Retten sit-der, under J. 

Aug.: 
J Jett Og Vsshite Forbøret i Das 

fretnførte Fokfvaret Mrs· Lulu 
South, en Softer til Dommek Har- 
nis. Hun msodsagide Mifs Emma 
ClarL sont vibnede for ,,tl)e commen- 

tvealth« sit-sie Freitag Mrs. South 
stottede andre Visdner for Forsparet, 
iret thun placerede Euttis Jett ncer 

Deo et Træ i Retsfaleng Hame, efter at 
Vet fetste Zkusd var affyret. 

Dr. H. Taulbee sagte, at Etven 

havpe fottolt hanc, at han ille lunte 

sige, hvem der havke løsnet ret forste 
Stud, der dtæbte Mamnm Thomas 
O’Connor5 ftyrlede andres-, sont hav- 
Ve paastaaet, at De saa Jett nær vcd 

et Tra- i Retsfalens Hade. 
Chor-leg Ihmpr et nyt Vidne, 

modsagde Ewen og styrtede Taulbeen 
Saa fortes Dommer Hatgis frem. 

Hatt sagde, at han saa Ewen lobe og 
Max-cum fakde, og hnn saa Cutt Jett 
paa et Gaben-inne nær ved et Træ 
eftek Slydningen. 

Dommek Hakgis trydssothsttes af 
Mr.Bytd. Sotn Svat paa et SNEL- 
maal, hvorfot han stod hos Jett, hans 
Neu-, da de ilke talte sammen, spare- 
de Hatgis, at Jett blev ikke behandlet 
rigtigt, da han btagtes til Retsfalen 
af 50 Soldater og en Gatlingkanon.( 
Da de tecngte paa ham for en andenj 
Grund, sagde Hargis, at Jetts Mo-H 
Ver chavde speget for ham under Kri- 
gen, da hans Inder var botthrt af 
fbdekale Soldaten og fom en ærlig 
Mund unstet-e han nu at tllbagebetale, 
sin Geld meb Renten 

Der er no! langt ktlbage entmu. 
Men nu er der Udsigt til en ketfætdig 
Afgstelfr. 
W 

tem- ileiltkiely lmret Dr. Thomas 
Oele-nie Ott. Futstændt fetten Glut 
aldrtg teil. J ethvett III-et ek. 

Saa fik Romerkirken sit; 
en Pave igen. 

Cardinal Sam, Patriatlen af 
Venedig blev valqi paa 7. Ballet. 

Han heftiger queflolen under 
Ravnet Pius x. 

Eiter at Konllavet havde fivdet i 
4 Dage, valgteg Kardinal Giusseppe 
Ssarto paa 7. Ballot til Pape fom Leo 
d. TrettenvesEftersplger. Eftertetniw 
gen naaede os, just som vort sidsle 
Nummer var gaaet i Presfem Den 
nyvalgle Pape iog strals Navnel 
Pius d. Tiende, og nu regerer hani 
Vatilunel under delte Navn. 

Den nye Pave er ftdt den 2. Juni 
1885 i Riese i Provincen Venetia i 
Italien. Eiter at viere otdineret sein 
ung til Prcest og at have ljeni i flet? 
Sillinger ordinereldes han til Bjistop 
af Mantua i 18847J 1893 valgtes 

ihan fom Patriarl af Venedig, men-l 
,paa Grund af en politisl Handling,'« 
;der ille behagede Regeringen, sattei 
renne sig derimcv, saa del varede no-» 

fgen Tib, for han opnaaede Stillin-" 
gen,hvortil han var valgL Han valg-« 
tes lil Kardinal 12. Juni 1893. 

Der synes at vckre flor Tilfiedgbeb 
med Zarlos Valg til Pave inden Ro- 
merlirlen, og i Almindelighed, i den 

polilifle Vetoem sung-It man med paa« 
samme Melodi. Der beieaner man 

ham som liberal og forlonlia over- 

for den verdglige Magi. Han fla! 
ftaa i hierteliat Forbold til Kon- 

am ca Dronninaen af Jslalien. 
Hang Forlyold overfor den broteitan 

tisle Kristcnlth cller til evarkaclisL lsii 

lelfl sirisienbom iier man om. Inan 
inne-J at lendc ncaet til det, ca det 

aor vi Da hell-er iite, faa vi ital iniet 

siae Usan Dei er sagtens liat ljansz 
Fcraanaeres. 

Arresterct for Mord 

New Worl, I. Ang. Fire Nein-Hi 
Joseph Wilsoin Edkmrd Cottom Wil-» 
liani Brown ca Clnirlez Taster, bleoJ 
arrefteret i Gaar paa Ni: tnnte for at 

have innrde t en Mand, hvis nøane Lig 
fandteg i Harlem kliiver. Cotton sinerJ 
at den Mand, hoiH Lig et fitiidet,i 
mødte ham paa Gaben Fredag Afteni 
oq bad hnin vife siq hen til en Bat-( 
berstue Eftet at vie-re barberet bød 

han Eotton en Inap5, og de git ine 
i en Saloom 

inedeng de stod on brat, loni to 

Regie, sont tendte Cotton, ind i Zu 

loonen, on den lwide Mund spendete-de 
paa dein alle, idet han frenivifte ca. 

Mit i Sedler. Eotton sinkt-, at en as 
te andre Nenre hviflede til hmn, at 

man bnrde se at faa fat paa Man-- 
Lenz Benge, og at den hvide gil nd 
ined to Regie, niedens Cotton itte 

ivilde folge ined dein. Senere traf 
ban, siger han, de to Negre, hvotaf den 
ene bar den hvide Monds Klæder od. 
den anden Eli-ans Sto. De paalagde 
ham begge itte at sige noget om, hvad 
der var forefaldet. 

Wall-Street-Firma fallit. 
New You, 5. Aug. Sharp Fc 

Behan, et fremragende Wall Stteet- 
Firma, gsil i Dag- fallit. Den direkte 
Aaksag til Fallitten siges at væreNed- 
gang i Verginia Carolina leinifke 
Kompagnis Aktien sSpharp Fc 
Ban havde apiebt en stor Del af 
dette Kompagnis prisokiterede og den 
stsrste Del af dets almiindelige At- 
tiet pg drei-et de stdfte dp til 60. Men 
da det glatt-i at finde et Marled for 
de sasaledes opstruede Attier, falsdt det- 
te ilke let. 

Omsidet maatte en Dei af de Pa- 
pirey Sharp sc Btyan holdt, likvide- 
res, vg de almindeliw Attier blev 
tvunget ned til 21, idet sire Potnti gil 
tobt ved Undekretningen om Firmaets 
Fallit. 

Tak til det irske Folk. 
Kong Edwakv er megct 

iqtnemmelig for hierielig Mootagelie 
thland. 

Coives, Jsle of Wright, 2. Aug. —- 

Den kongelsige Jacht Viktoria Fc Al- 
bett anksom herkil i Eftermiddags, og 
Kong Edward udstädte straks folgende 
Adresse: 

Til mit irer Falk 
Jeg onstet, ibet jeg fokladerJrland, 

at irdttykke til mit itsie Folk, hvor 
dybt jeg er blieven tm ved sden Ven- 

lighkv og gode Villie de har vist mod 

Dtonningen og mig· Vor Erfating 
paa tidligeke Bespg hat visselig for- 
beredt os pas et nakisonalt Velkommen 
fta et vakmhjettet Folk, men vore 

Fokventninget er bleven ovetirussen. 
Hvot vi hat tejsi, i By ellet paa Land, T 

er der vift os Tegn paa Loyaliiet og 
Hengivenhed fra enlwer Klasse i 

;Samfundet, og det hat gjsort et varigt 
YJndiryt paa vote Hierier. For et« 
Lan-d saa tiltrækkmde og et Falk saa 
begavet nærer vi alvorlig Agtelsr. og 

-det er verfot med ydetst Til·fredshed, 
Eai jeg faa ofie under vori Ophokd hat 
thrt det Haab udtale, at der gryer 
jen lysere Dag for Jrland. Jeg sials 
incd Spending vente deiie Haabs 

,Opfylcelsse. Deis Realisaiion vil 
under guddommeligt Forfnn for en 

sior Del beto paa stadig Udvikling af 
Selvtillisd og Samvirken, paa bedte 

og msere praktikaannelse (e»d11catioii), 
Lpaci inmiftviel og kommerciei Famag- 
--st-hed og paa den Forø-gelfe af gen- 
sidig Tolerance og Agteife, fom deu- 

Henfynefuldsbed, mit irfie Folk nu 

Inder i Adminastrationen af leeres lo- 
«" 

lab- Vlfcerer, er vel skikiet iil at frem-«« 
me. Det er min alvorlige Ben, at 

Disse og andre Lllsidier for nationait 
Velvasre maa forflereiz Aar efier Aar 
i Jrland, og at Frereng, Rissen-The- 
bens oq Trivsiens Velsignelsrr maa 

blive heitdes Dei i riqt Maul· l 

..... «.-- .-.- i 
Stornt over St. Lottig. 

( 
Et. Lunis-, si. Aug. En af Vlnret Hi 

t)eftigste, men turtonrige C- tornte ait! 
i tkftermittdan sil. st hen Oder cU 
Lunis-» J den veftlige Del as Bnen 
antog den nennt-est bearatter af en 

Tornaro, der htrmede Udstillinnisare 
nlerne, drwbtse en Mand, funkede en« 
anden livstartigt sog gav snd andre1 
mer eller mindre nlvorliqe Innr, for- 
nden at beftndige Vnnninner og Eisen- 
dom tit et Betod af But-Mk 

Den afdøde er Theobore Richter, 
Gartnet Tøtnrer A. N. Statt btev 

fort til Hofnitnlet i døensde Tilftand. 

Dagen badde veeret nahm«-eth- 
Dnrn1, SH («ir.; Inen plndselig Mle 
Hintten overtrntten tned tulforte Skn 
er, ca i Letbet af fan Øjeblitte bleo 
tet san tnørtt, at der mantte innre-.- 

Uns i alle Focretninger. 
—-—.0- -— ——.--- 

Lawkenke haardt medtaget. 

t 
( 
t 
t 

t 

Latvrence, Kan» 6. Aug. Den seyn-- 
teligfte Storm, der i mange Aar hat 
raset her, begyndte i Aftes sel. 8 og 
oarede omtrent en halv Time. Ttæer 
dlev tastede omtuld i alle Dele af 
Byen, Tsagene blaste af Hufene, Stille 
fle i alle Retninger, elektrist Los- 

Teliefon ogTelegtaf satte-Z ud af Virt- 
jsomhed, og Gaderne var ufarbare paa 
Grund af »Dein-is« asf alle Stang 

Stotmen var ledfaget as Lyntld og 
Torden mied voldsfomst Regnfal«d, saa 
at Vandet bestadigede en Masse Han- 
delsvarer, hvor Togene var redne af. 
Der stete intet Tab af Liv, og ingen 
tom alvorltg til Stude. 

Kansas River ftegs omttent en Fels 
sidste Rat. Den notdre Sside af den 

ny Flodbred gtsvn stadig esfter for 
Strsmmew Arbejbere sbeg-yndte i Dag 
at nedtkve en Famtltelejltighed, der fsr 
Oderssvmnmelserne lau 600 Fod fra 
Bank-eh men fom nu ltgger lige paa 
Flssdstrcmtem 

Udlandet. 
Bretoncr angrilier Militæret. 

Paris-, 6». Aug. Morgenblatene 
bringet ydierft alvorlige Efierretnin- 
ger om Opstand i L’Orient paa Ky- 
ftien af Bretagne, hvor der i flere 

sDage hat herstet Arbejderurolighedet. 
J Aftes sanilsdes Masserne paa 

;Dllace-Lorraine-Pla-dsen og angreb 
den Inilitcere Klub over Grund Case. 
Som Vaaben anvendtes især Sten, 
og Masser af Vinduer er »lnaldede«. 

Militcrret blev uvkommanderetx 
men Pøbelen flulledeGassen paa Ga- 
terne og reiste Barrikader. Kavalexiet 
greb nu ind ogs red bogstaveligt 
Many-den neb, idet ldet brugte »den 

flade Side af Klingen. Der er al 
Udsigt til, at Utolighederne vil fort- 
sættes hele Ratten; thi Msængden vi- 
ser intet Tegn til at ville vige. Ved 
Midnatstid mdrchersdes der til An- 

greb af Ptæfekturei. 

Revolution i Makedonien. 

Sopbia, Bulgakien, S· Aug. Den 
makedonifle Komite meldet, at der i 
Sandaoss blev erllæret Revolution i 

Landdistriktet Monastir i Folge Be- 
stemmelse af Den centrale Revolu- 

Skyldig i Mened —- dmnt 

Et. Loui5, Mo» 5. Aug. Ham) 
A. Faulkner, tidligere Mehlem af 
»Ehe hause of Delegates«, blev i Dug 
fom Resultat af hans tredie Forhør 
inmaaende Veslyldninq for Mened 
lensdt flleig cg idømt tre Mars Tilgt- 
l)ui.-—I«tmf. 

q--- 

Pension. 
lslintcn, Ja» J. Ang. Corninq 

F. Noteran i Ulinton, soin bar Dætet 

Lokomotivfer paa ,,Northwestern« 
Bau-In i ZU Aar, er nnd-errettet onl, al 

lkkm nu er fat paa Pie 
« 

cslistcm 
J, many-c Oenseender it Gcodloin 

lxafi masrlelige Oplevelier,meden«:i han 
arbejdebse i sit Fug. J 1860 rejstc 
han til Enden on blev Lokomotiva- 
rer paa Mobilo C- Olkio Bari-en. Bor- 
geklrigcn brød un, og han førte et Lo- 
lomotiv i Fjendscnö Land. Him blcv 

preksel i De Konfevereredeg Tjenefle, 
Da i tre Aar var ban bestceftigset med 
at fragte Sydsjalernes Tropper fta 
et Steh lil et anbet. 

J 1862 rømte han til Grants LE- 
nier. For at naa derben maatte han 
wo 75 Mil gennem fjendlligt Land. 
Tet ncesle Aar fraqlede ban ogsaa 
Maschinen denne Gang var det Sol- 
Dalck, som stod under Grant og 
TIchPlherson 

Blandt Landsmcrnd. 

John J. Lange og Huftru i Racine, 
Wis» fejrede i Søndngs deres 15- 
aarg Bryllupsdag, der paa amerikanst 
heb-der K«tyftalbryllu"p. Den 2. August 
var tillige Mr. Langes 39. Fsdfels- 
dag, og det blev desaarsag en dobbelt 

Fest. Venner og Sslægtn«inge, 60 i 

JTalleL bringt-e Brudeparret deres Lyk- 
5ønslninger i Løbet af Eftetmiddagen, 
log om Aftenen var der stor »Vin- 
ner« i deres hyggelige Hjem PaaThUr- 
ften A-ve. Blandt Griatulsanterne var 

der folgende fra Chicagso: Dr. John 
Nelsfom Peter Nelson, Mrs. T. Chri- 

Iftenssen, Mes. N. Nselfon, Miss Helgu 
Poulsen og Alma quverfon 

Fra Sau Franciscm 
Mr. L. J. Jaksobfem 385 Gran- 

wich Street, var forleden saa uheldig 
at falde af en Sporvogn paa Mission 
Street. Feinden en ftcetk Hiernetty 
stelle led han indvendig Stabe. Don 
er indlagt paa St. Lukes hospitaL 

tionstomite. Mandstabet i Distritter- 
ne Msonastiy Reizen, Debro, Ketchero. 
Poretchta, Kronchew, Perlsena, Serin« 
Kaylari og Demirhisfar begyndte 
samtidigt medFjendstlighedserne. Med- 
telelsen er ilte bleven betrccftet paa 
Grund af standset Kommunikatiom 
Et Telegram fra Salonlika bringet 
Efsterretning om Dynamits·prcengnin- 
get i Nærheben af Msonast·ir. Der stal 
herstestærttbevægede Forhol«d, som 
hat foranlediget Autoriteterne til at 
tage etgttaovdinsckn Forhcldsregler. 
Telegrammerne siger, at der er an- 

kommen flere Nihilister til Salonila, 
og at man befrygter, at der er Plan- 
lagt whiyggelige Ting til Usdførelse I. 
September, Sultanens Fødselsdag. 
Muligvis kan Jsvcexlfættelfen hetaf 
cgsaa ventes forinden. 

,,Reception« has Mk. Bot-sum 
Eintra, Portugal, 6. August. De 

forenede Staters Minister Bryan gav 
i Aftes et Haveparti ved sin Villa til 
Æte for Admiral Cotton og de ame- 

rikanste Søofficerer, der kom usd med 

Tog fra Lis'sab·on, fom ligger i tun 
fire Miles A’fstand. Kong Carlos 
Sommerpalads er beliggende her, og 
Hoffets Personale saavel som det di- 
splomatiske Korps og Eliten af Lisfa- 
bons Borgerstand residerser herude i 
Sommertiden. 

Villaens Sale cg Hader dar fyldte 

I 

til TrcrngseL ,,Tl)e Brooklyn Band« 
leverere Mufiten, Aftensmsad blcsv ser- 
veret, og Festligheden Vedblev til 
Kl. 9. 

Hovcdcrnc siddcr lösc i Kinn. 

Peli1m, G. Aug· Setz Gönnt-ens- 
tmtdidatcn bis-is Afhandlinger ved de 
imlig afholdte Ekkaminer blev forw- 
stede af Cenforerne, fordi de indrholkt 
Forslag til Refortrser i Kinn, er flvg- 
tcte fm Peting of Frygt sfor Arrest cg 
Oenrettelse· Man n!encr, de er rejfte 
til Japan. 

Marshal Su. fom var beotdrct til 
Horetitaden for at aflægqe Regnftab 
for, af hvilke Grunde ban ilte magtede 
at thrle Oprøret i St)dlina, bar haft 
Audiens bog Enkekejserinden uben til- 
fredsftillensde Resultat for ham. Tet 

ffornmde5, 
at Su vil blive iblandt 

dem, der Pan Efteraarsliften skal 
dømmes til Dødm 

l Kritik over Kong Edwatd. 

London, U. Ana. Michael Daritt 
listeer i Daa til Morgen i et Brev 
til »Dann Nest« Fiona Edmard for 
sin Fersmnsnelse i chifceiikc til under 
sit Vesoq i Island at disk konaelig 
TUkilrleed Da friaive Oberst Lnncb, den 
cnefte politiste Fanae af den irfie Na- 
tidn. 

Han ndtaler, at inaen and-en Mo- 
nark i Europa vilde have forsølnt at 
lsenaade Lunch under lianende Om- 
stasndigheder, og at det irske Folk vil 
lnsssie rette Ter asf Kong Edwards 
«.Kara"kter, naar alle de mere seller min- 
dre «lavede« Festliaheder er fotbi. 

Syv Hundtedc dtukncde. 

Berlin, R. Aug. Et Telegtam mod- 
taaet her bringet Efterretninger om. 

at fyv Hundrede Mennefler dtuknede 
i den Oversvømmelfe, der fandt Sted 
d. 27. Juki i Che Fon, Kina. Alle 
Brioerne i Byen og mange Hufe med 
alle deves Jndvaanere blev bottkevne 

Ned den rasen-de Strom. 200 Jud- 
byggere er fuldftændigt uden Subst- 
stensmidler. 

—- 

En gammel Ven nf Watkiud. 

Humbolt, Jowa, 24.Februat 1902. 
Jeg hat brugt Watdins’ Vogetable 
Ansodyne Linimeni i elleve Aar og me- 

ner, at deck ikke hat sin Lige.- 
Pairick Mittagsk» 


