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»Danskeren« udkommer hver Tirsdag og Fredag 

UUJKEXEU. 
JfredagS-mdgaveo ,,Danskeren« kostet kun 81.50 per Aargang. 

Nr. 64. Blair, Nebr» Frcdag d. H. August 19()3. 12te Aarg. 
Root vil forlade 

Kabinettet. 

an vil spreche Pkæsidenten sin 
Resignation. fök han keifek til 

Entopa. Den vil dog nappe 
blivemodtnget for en Tib. 

Dei bereite-s fra Washington, at 

Minister Root, for han teiser til 
London som Medlem af Alaska-Kom- 
1niteen, vil ovekrwkte Prcesidenten sin» 
Resignation, for at denne tan unmen- 
ne en andenKrigsministet under hans 
Fravatelse,om han sinder det not-ven- 

·digt. Det formenes imidlettib, at 

Resignationen ikte vil blive behandlet, 
for Kongressen tkædet sammen. Ut- 
ncevnelfen af Roots Eftekfslgek vil 
been noget paa, hvotlænge Rost vil 
were bestceftiget i Alaska - Granse- 
Kommissionem 

Man hat vivst i nogen Tib, at 

Minister Root vilde frattcede, men 

han ønfkeve ikte at foklade Departe- 
mentet, for Generalstabs-Beftemmel- 
sen var i Virtfomhed, og andre Sager 
under Departementet var godt paa 
Ves. Dei fotsjaas, sinnt intet offici- 
elt kan med:eles, at Gnvernøe Taft 
Vil blive tilbudt Stillingen som hans 
Eftekmand. 

Sclvmordsnyhedcr bitt 
undertrnkkes. 

lslevelands Liginnömnnd ftger. at 
Publieation ledcr andre til 

at ende dekes Liv. 

Liktfrn—:—11..«leurle saqde fc-rleden, 
at tfon tilde so rsøge at titl·:agel)oloe 
all-.- Tetailler eingedenk-e Zelt-mer 

»Lffentli—,tgcrelfen as Zielvmordgbe 
retninqer unter ivjnefalkenpe Oder 
stkifter, .111s,1ioenbe Fcrbrydelsengs En 

teitlsexcr", sagt-e Butte, ,,er yoerst fta 
J Delikt for Lssentliglseoen m ten di 
« rette Mars-H til mange Helmer 

» 

Jeg hat laat Mastte til, at na.:r 

Ver Vka mrret ftrevet om EslvmordJ 
reo .tlcrt«olt·1)re, saa er der txmiddel ; 
bcrt kerefter frtht en tltcrtlc -elv 
mcm tun samme Mante. Tet sum ( 
me tm sitt-: : om Zelvmorv ved -tk)d l 
ning cllcr noaet endet Mit-del.« 

--—-..-.——-- 

Nyt nvrfk Collegc. 
Forest City, Ja. Waldcrf Colle-ge 

Association organiserede sig for en 

Tid sten i den Henfigt at oprette et 

College i Foreft City. 
Foreningen hat inlorporeket sig 

med Ist-»Am Kapital, hver Attie paa 
10 Dollam Der ital vcere et Board 
of lt Trusteesz tre vælges hvert Aar. 

Folgende Trustees er valgt: 1 Aar: 
N. N. Johnsom Belmond; Paftok N. 
E. Boc, Siilver Late; Pastor T. C. 
Thompfon, Efthetvtlle. 

2 Aar-: Luther J. Aabgaard, Jor- 
est City; Pastor J.J.Actre, Belmond; 
Post-re N. C. Brun, Lake Millz. 

3 Aar: Oliver Gotbon, Fokesi 
Ei City; Pastor C. S.Solvefon, Forest 

City; Poftor J AO Noch Albett Lea, 
Minn. 

Arbej-bet med at stosse Lærere og 
Ordning of Stolen blev lagt i Hen- 
derne paa folgende fem Directors: 
Paltor O. G. Belöheim, Grund Meu- 
sdow, Minn. (1 Aar); Pastor W. 
Ælliams, Thompson, Ja» og Pastor 
J. C. Rofelansd, Austin, Minn. (2 
Aar); Pastor O. G.U· Siljon, North- 

ZY mod, vg Pastvr C. S. Salveson, 
X Forese Tit-Ha Aqu 

En Agent blev valgt, fom stal sam- 
le Penge til et Fond, saa at dele- 
000 Gold poa Bygningen« foxn ee 

Lebt, ton blkve Matt. Denne Pyg- 
"- users blev bhgqet t M til hotec vg· 
"-Mede MOT Den tin-de ttle nu 

ziemet for M«000, siges der. Den 
Mist-stift- »· Vincent 

HumbertSkandalen igm 
Md. Humliert vit nn betale ( Z) 

Paris, 1l). Aug. Enhder vil erin- 

»dre den sanmse Madame Hnmbert, 
der under Foregioende as at viere At: 

ving til en lologsal Fokmue hat 
svindlet sig til uhyre Sammet Sa- 
gen hat vatl ny Interesse, idet Md. 
Humbert paastaar at vcerx tommet 

paa Lpor ester Cravsord Familien 
med de omstridte Millionen Hnn 
sagde detom i Retten i Dag: 

»Jeg hat ptøvet paa at sindeCrav- 
sorderne og ’dekes Miillisonsss. Jeg 
sandt itte Pengene, men jeg fandt Fa- 
milien. De hat gjott en stkættelig 
Tilstaaelse for mig. De et tendt un- 

der et andet Navn. Jngen vil lide 

noget Tab. ch vil betale alt, jeg 
stytder. Maafte tomcner Cravfotder- 
ne itte frem for Lyset,1nen de etsi- 
sterer. Det er tun detesTavih sosi 
itte etsisteter. « 

Da man vilre forhsre andre as 
Humbekt Familien-E- Medlemmer, 
satte Fruen sig meget energist 
derimod og ertlætede, at hun alene 
var i Stand til at tale i denne Sag; 
eg da man alligevel beanndte Farina- 
rei:e, blandede hun sig deti oaasbwd 
Dem den ene Gang cster den andert, 
op, ca Donnnercn nndertastede hendeg 
Mxnd et temmelig statpt Firydsfoks 
har, innre hnn itie sxnre sin Utaalmo- 

riinhed trennen-, men udbtød i hojeste 
Grad irriteretz »He-. Donnner, De Vi- 
ier :nde1iat, at Te hat taael Pactj 
mod os; De iner e stjnle Tereg Føl 
elier Da innre Pan at vcere nimrtist!« 

Hnn txled bcdt mn nt scrbolde sia 
Jena« tnen bnn tozi ilte Notiig heras. 

Fretetit .t)ni:1t-:rt vivste doa itle 
am Zagen. Han dar-de overlart de 

financielle Lager til sin sie-ne on 
bar-de mem, det ijele dar san noaen 

lnnse i zxod Lr’en. Zelo bestckstäge 
de lzan sia ille nied de Tinn tin-n til- 

bmate sin Tid nier- at kmle Sinnst Da 
Literatur-. 

Iman Bruder, anianac, bedin- 

nede, at lkan as sin Zøstetr havde 
faact det Stern al opsp Ire tsradfard 
Brarrene da nasaa isaoae haft et Mo 
te med Henkn Grads-am Damme-: 
ten søate at bringe Den Forstaaelse 
frem, at Dnrianac selv spillede denne 

tfravforaVeoderLs Rolle, men det be 

nasatedesz paa del bestemteste. 
Freiens Laster om en suldstckndig 

Redeaarelse da ildtxetaling af Penaene 
er nieget dane. Hnn vil sortcelle alt, 
naar de ca. W Vioner er afhøtte, oig 
Zagen slnttet. Jndtil da vil hun tie. 
»Ist-a behevek lnr at net-one Eravfors 
deines virieliae Narn«, Vaastaar hun, 
»er at bevidne niin liityldighed, oa 
at jeg aldtig hande til Hensiat at be- 

draae.« Denne Ylfslorina tan dag, 
uvig as hvilte Grunde, itte aives, sor 
Forhørene er lxelt fluttedc, og det vil 

lege mange Dage. 
Det siner sig selv, at man itte nee- 

rek stor Tto til Frnens Forsitkinget. 
— 

Verdens stötfte Ur. 

Paa St.LouiI-Udstillingen vil man 

saa et Ue at se, iom er det stsrste i 
Verden. Urstiven stal bestaa as et 
brilliant Blomsterbed, og den vil blive 
opsat i Butten nord sok den agrono- 
miste Bygning. Urvcettet vg Viseene 
tttvirles as »An Johnson Service 
Company« i Milwautee.« 

Minutviseten bliver 60 Fod lang, 
og Ringen i Enden, som scester den 
til Mastineriet, bliver 8Fod i Diam- 
ter, saa 12 Mund tan saa god Plads 
inde i den. Hund-rede Pers-euer tan. 
spasere pan Vtseeen uden at hindrei 
bunt pens Sehergeist-. Hvert Minut 
nyncx »Hu sig 5 Fed. 
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Gammcl Slavchandlcr död. 

St. Joseph, Mo» 13. Aug. John 
M. Talbott, der siden 1854 hat boet 
i St. Joseph, bebe i Dag af Alver- 

donisfvcghed. Han var født i Ken- 

iucky og blev 87 Aar gammel. 
For Borgerkrigen købie han Ska- 

ver i deite County og sendte dem til 

Plantageejerne i Syden. Ved denne 

Forketning fammendyngede han en 

meget siot Formue. 

DapsiPmK 
Jsplge «Bien« hat Pastor P. N. 

M. Carlsen antaget Kalb vsmn Ptæst 
blank-i de Dunste i Handvode ogOm- 
egn, Cal· Hans Fotgcnger, Pastor 
Nielfen, reiste for nogen Tid fiden til 
Damm-txt og Embedet hat siden den 
Tid sstaaet ledigi. Pastot Carlfem 
som vil have fast Bopæl i Haywardsk 
holdt sin Tiltrædeisespræditen den 9. 

August i Congregational Hirten. 

Californiens Klinke-. 

»Bien« striver i sit fidste Namen 
Deite hat unægielig været en af de 

ubehageligste Sonne, California hat 
haft i nmnge Aar. Og Zog ian Vi 

herude ikke atmet end frydse os, naar 

vi lasset« om Sommereng Virtninger 
andre Eteder. Her hat innen Oder- 
fvømmelfer fundet Sied, innen hat 
døjet af «overda«.idig Hebe, Dg i hele 
Linien er tun en enefte Person bøo qf 
Eolstii s— srg hviss Zagen bleo Aruns 
Dig 11k1dersogi, viide bei sanksnniigvizs 
vise ssg, ct kmn i Vikielkyycoen note 

af npnct sanfte ankei —-. Niem ikke 

bette, nnar Te frisicsjs kil at knurre 
mod wrt Nimm 

Dödofnlck 
Wirs. K. Marij Hausen Ferne-nie 

Kalifornim afqit forledsn red Toben 
i Hjemcnet heg sin Son, Mr. Chr. 
Hausen paa Centeroillecejen 

Den afDøde, der blev 85 Aar gam- 
mel, hat-de Ocerct sung og fenneliggen 
de i næften site Anr; men trodg deite 

hat hun itie lidt menet, on Jedem 
der indfnndi siq stille on roliq, var 

dog tun den naiukiige Feige of ben- 
reg høje Alber. 

Begraoelsen fandi Zied sra Eøn 
neng Hjem med Gndgtjeneste i den 

danste Mitte-. 
En Dotter af den afdøde, Mei- 

Frcd Meyey er ogfna bosiddende der 

pan Egnetk 
sk si- e- 

En nf Californinci veltendte Tun 
i!e, diewmnnd Williaxn Wahrlich as 

aninns3, ofqu den Z. August veD To 
den i Inn Francigtcn 

Den aidøkse havde vckkei an i lcen 

qete Tib, og Tiøden kom derfor ist-.- 
uventcL 

Wahrlich var en af Monteren 
Countis ledendeForketningsmoend eg 
var Chef for en af Statens størfte 
Købinandsforretninger. 

Oliv-de der var Medlem af Dama- 
afdelingen Freja i Solinas, blev tun 
47 Aar og 10 Maaneder gatnmei. 

i 

Land-wand död i Chiusi-. 

Jens Walde-mai Botchsenius afgit 
i Løtdags ved Døden i Chica-go. 

F Gamle Borchfenius, som han tald- 
tes, var en af de bedst tendte Mænd i 

iden danste Koloni i Chicago. Han 
blev født i Danmakt 1831 og tog 
filologisi Embedsetfamen ved det der- 
vonende Univenfsitet. J 1869 kam 
han her·til Landet og findende en 

Tid vedk Universiteeek i Madison, 
Wis» hvor han hat en Brodes based- 
dende. J 1881 tom han til Chicago, 
hvot han siden hat vieles ved den dan- 

iste og not-sie Presse. J 1887 udgav 
khan en Samlings af stne egne Digte 
jundet Titelem »Im Oeesnnd til 
iMissiDsippi«. Bord-senken var en 

imeget dygtig Spedsmand 
O 
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Uhyggclig besten-ich 
Victor Larsen, en tun lidt kendt 

dansk Arbejdgmand i Redking, Cali- 
fornia, blev forleben uhyggelig tilreDt 
af en uoan Tyr. Ulykken stete Paa 
en ca. 3 Mit fra Byen liggenbe Farnk, 
hvor Laksen havde Beftckftigelfe. Han 
fik slemme Saat i Ansigtet on Unber- 
livet, og hans Tilstand var for en 

Stund ret betænkelig; men nu er der 

gobe Udsigter til, at han vil komme 

sig- 

By ödelagt 
Pond Creek, Ok» 13. Aug. Der 

er hertil indløbet Efterketninger om, 
at den lille By Salt Forts, der Ug- 
ger fydsst hersta, er fuldstcendig jed- 
net med Jotden af en Cyclon. Kun 
en Person blev dræbt, hedter det, 
men mange er kvcestedr. 

En rat Sün. 

Bincennes, Jnd., 12.Aug. —- Sag- 
fsrer W. H. Penningtons 18 Aar 

gamle Søn William overfaldt i Af- 
tes sin Moder med en Disc, fordi 
hun itke vilde give ham Tillndelfe til 
at tøre til en Picnic med Familiens 
Heft. Mrg. Pennington blev heldiq- 
vis tun let faatet. Trengen blev ar- 

kestcrei. 

Tubctklck has Kattcncst 

Et. «.I,’».1I.1I, Itlmn,12»ttun. 
Stnxensz »Bist- Zttk Eanitarn 
Bomo« Ort blizse anrnpiset Om at nn 

Tksrsitksc ins-U- dM tinttt sotn Dr. 
TJtntmk ri- i Et. Pnnl tm- er dktcc nf 
Tnijerttt »Ist 

minnt e, Um ist-»F snrnlet s Ivli 

linqbyernt not-: plktdsetiq nted alte 

Tenn tun Lunncbetwnpiklst I Dir 

sicste Etat-ist ns Ersztksonnnen hat«-re 
sc Danstdig ve? at sirngc Ltissret Un 
nhsnnttetc en stinsliqnende Væstt 
Z).Itikrostn;siste ttndersøqelser snnteg ct 
Hist-, at re VII-c statt-« inketsotdt »Es-i 
rer til Turbertrxlost 

Man tm- sjetten fnnDet Tuberttt 
lose tsogi tmttt um non-In Linde-, on 
Turm-gerne venter men Interesse von 

ktn buttekiolnnistc llndersøgelse as 
riisse stattctroppt 

Etat-Ins Zitndhedgvæsen ovltsser i 
sin tAarSraptsorL at man sor tort TiD 
sit-e en batterioloaist 1- mersøqte cnztnt 
so :n stutde være rod us Disteriti5. 
Zucker til Disteritisd blev imidlertto 
itte sundet, umtct Eierner taqet stn 
Ratten hat«-De csscret i en Jncubator 
i M Tiinet 

Lokomotiv löbet töbsk. 
Lttesw III-ort, tx. «.«lstn,. tTt sinkt 

Lotonmth pan tsrie Butten somet- 
snnedc stcr Ztrwk In Forrirring nckr 

tfnldnrelL N. J. Fioreren cg Fyrboi 
keren var stknet nf jor at agsistere 
Brecnserem Da de til dereg Sttcrk 
san, at Lotomotivet Plunselig Pumpe- 
De as Steh. 

Banen heldede nebovet og den val- 

Dige Mastine sor stadig hurtigere og 
hurtiger as Sied. 

Da den passerede CaldwetL git den 
med 40 Mils Fort i Timen, og i 

Pompton var Farten 75 Mit i Ti- 
men. Ved en statt Bøjning git Lo- 
tomotivet as Spotet og satte over en 

Mart. Et Hønsehus blev odelagt og 
og mange Husdsyr drcebi. Jernstyt-- 
ter sløj i alle Retninger, og en Kone 

undgit med Nod og Neppe, at btive 
trusset af et stort Jernstytte, som 
gansste sittett vilde have dræbt hendt 

Boot Dem tot Konnt-Solvet tom 
Mel-other cvtttötw 

mer omsvttltcvttllm vtt Ists-we Hm etanten o 
atd unstet-beton- tot Lte Gestein-u uYir det tat-S 

ranqttadawouamstt Hut-ann- Ikttts 

rzth Ist-etc Jus-Instit mer Form-it tm 
activ Itä abide vtt thu, a tt 

km most-m tätutsgm out Unmut vtssc staat-; Tit-sollst tut-o BAUER-. bin 

sonst-by Ihtm U Mvazqsto at 
CUI MI- Csla ht- Rm,. n n mu. d»Im- dran- 
tu IMMM PMZIM "F«·tmom:u 

Udlandet. 
60 Stkikere dræbtc. 

New York, 18. Aug. De sidste 
Telegrafefterretninger fra Kan Kieff, 
Ruglanb, til ,,Times« via London, 
meldet, at Kosatferne ved Opløbene i 

Torsdags dræbte 60 Mand. 
Lorrespondenten forsikrer, at den 

dann-ehe Befolknings hele Sympati er 

paa Arbejdernes Side, idet Strike- 
bevasgselsen er foranlediget ikke blct 
for at opnaa bedre Arbejdsviltaar, 
men ogsaa for at teageve mod Rege- 
ringssystemet. Arbejderne betrog-keif- 
fom den politiske Friheds Pionerer. 

Silke af Audrces Ballen. 

Vancouver, B. C» 13. Aug. En 
tilbagevendende Mineunderføger, som 
hat tilbragt site Aar i Udøtkenerne 
ved Mackenzie Vasin, har bragt noget 
med sig hjem, der aldeles utvivlsomt 
er en Levning fra den ulykkelige An- 
rre«s Ekspedition. Han ankom her 
i Mandang osg medbragte et Stykke 
Siltetoj nojngtiq of famme Stof for-n 
det, hrorjf Andrökz Ballen Var htm- 
act. 

Edwakd incognito. 
London, H. Aug. stong Edward 

affejkede i Tag Paa den kcngelige 
Dacht »Bitte-tin and Albert« fra Port 
Viktoria ved Mundingen af Thaxne3. 
Hm unter nt reij til Marienbad for 
at Dritte Band en fjorten Taqu Tid 
sog reiser indtil ::(). Aug. incognito 
so«n Heringen af Lanmfter. Derefter 
reif-er skantit Wien for at aflægge sit 
Bedenkt-stieg hoc-s Fiejser Franks 
Joseph. 

Drukkcnfkab i Kristiania. 

anlue ,,Vekden-J Gang« bled der i 

Fijor i tiristiania for Drnktenstab 
idksxnt 1::,«R1 Bett-er rg indsat i Ar- 
rest 1T-:,—174 Personen 

Tolle-ne bete-me en Nedgang, ind- 
fort dets ned de daarlige Tierr, Ub- 

ftntninq og lldvandring, delg ved de 

Ltanfleliqbeder, rer er lagt i Vejen for 
Affcvtning af Laddevin, Politnr og 
dcnatureriet Spiritng til Drit. 

thliqevel er Tallene triste not, stri- 
ver Bladet Af de 18,474 Personen 
der jndfatteg i Arrest, var 1210 
Kninden 

Czarcn krævcr Afstrassclfc. 
i 
t St. Betaster H. Ang. Czaren 
IlUr trat-et etfemplnrisk Afstraffetse 
iite alene af dem, der dræbte den 

ruLsfiske Konsul i Monastir i forrige 
;U,ne, men of alle de Inilitære og civile 

stJtnndigheden som i nogen fom helft 
:Ui»1ade er anfoarlige for Forbrydeb 
jen. 

Da det ek den anden Gang i for- 
holdsdis kort Tid, at en tussist Kon- 
sul er dtcebt af Mænd i Sultanens 
Tjeneste, et Hamen stor. Den første 
Konsul dræbtes, som betendt, af en 

albanesisi Soldat i den tnrtiste Heer, 
og denneg Drabsmand er, efter hidtil 
indløbne Beretninger, en tyrkisk Poli- 
tifoldat. 

Den russiste Ambassadpr indberet- 
ter: »Stotviziren, Perid Patho, kom 
til mig med den Undekretning, at 

Snigmordeten er Politifoldat og heb- 
der Halim, samt at han vil blive un- 

dertaftet den strengeste Straf, og at 
Valien af Msonastir vil blive afstedi- 
get fra sin Stilling.« 

Det er som Svar paa denne Jnd: 
beretning, at Udenrigssministeken, 
Grev Lanesdoth hat opstillet de 
ovennævnte Fotdtinget. 

Koufuleu en »Mein-« Hem. 

Belgrad, Serbienj11. Aug. De 
seneste Meddeleljet om Mordet paa 

den russiste Konsul Rostkovski i Mo- 

naftir, gaar ud paa, at den tyrkifke 
Politisoldut Var paa Post som Stills- 
vagt, samt at Konfulen begyndte at 

skælde hani ud, fordi han ikke salutei 
rede ham —- Konfulen — og k«aldte 
ham »et tyrkifk Svin«. Terefter flog 
han Stildvagten med sin Pift og sag- 
te: »Maaske du vil kende mig næste 
Gang.« Derpaa "«d Skildvagten,og 
Konfulen faldt død om. Dei til- 
føjes, at Konsulen var hadet af alle 
Tytkeke for sit Hovmod. J Mai hav- 
de han en lignende Oplevelse i Lands- 
byen Mogil, seks Mil fra Monaftir. 

Ængstelfe blandt Tyrkerne. 

KonstantinopeL 11. Aug. Mordet 
pack den« russiske Konsul i Monaftir 
er det eneste Samtaleemne her. Den 
almindelige Mening er, at Begivenhe- 
den vil vansieliggøre Stillingen i be- 
tydelig Grad, og at den vil opmuntre 
Bulgarerne til at støtte det m-akedoni- 
sie Optik-I, som spreder sig med stor 
Hurtighed, især syd for Monastir. 

Valien i Monastir er afskediget, og 
et af Sultanen udstedt Dekret bedr- 
drer en Krisxsret nedsat i Monastik, 
for at fothøre og dømme den russisie 
Konsulg Drabsmand 

Dei kundgøreg officielt, at bulgari- 
sie Oprørere bar brændt 15 tyrtiske 
Landsbyer i Distriktet Ohheida. 

i Scndcr Troppcr i Music-ais. 

Zulonila, Blum Der e: qivei 
24 tnrkifke Vutiilliner erre til utsen 

Qlwld at oft-m til Monds ir ca an 

dre irmkedoniiie Tisirikicr. Rufhi 
Paslm drva i Dag gemiem Salcnila 
med to Bataillnner til Monasiir. 

Raicndc Opriik i Makcdcnicn. 

Konstantincrsel U. Ali-L Tei- 
tommcr Mem-Zeler til Tiitrigs oq 
Tiingslsindg chatioiier uni, at Stiftun- 
den i Maledonien for hver Tag bliver 
vortre. De unge Mcend i alle re 

bulqciriste Land-»Wer iorlader der-es 
Hjem og slutter fig til Lprørerne. Ei 
stori Antal af Bulgarieng Bønder 
mister at holde sig udenfor, meddeleg 
der, men De tvinqies til at qøre fæl- 
les Sag under Ttusler om, at Deres 

Lio ellerg itle vil være meget værd. 
Tre Hundrede Jnsurgenter er sam- 

lede paa Højderne inellem Chensgali 
rg Yenidie i Rumelien. Der er offi- 
ciel Untertetning om, at Bulgarierne 
havde tm faldne i Fiampen ved Lo- 
rovitcl), ozi at turtiste Tropper i den 

Kamp Drev 17W Jnsurgenier paa 
Flugi. Lampen fundi Eli-d den 6. 

August. Jnlurzienterne nediableke sc- 
nere 26 Mulmiiiedanere i Landgbyen 
Ziverni. Tinternes Rederlag ved 

Firuihevo er b«:lrceitet. 
Oilmi Pail)a, Sultanens General- 

inspeitør for Makedonien Refor- 
meme, belrwiter de til Legationerne 
indløbne Efterrctninger om, at Bal- 
gareme i Masser sl.i1tter sig til Redu- 
lotionen. 

Husfcin Oilmi Pasha, som er nd- 
nævnt til Vali i Monaitir, meddeler, 
at Oprøret spreder sig paa samme 
Maade i Salonika Distrittet, hvor 
Oprørstomiteesme tyheligs not agter 
at føre Felttoget med Nebsabling, 
Mordbrand og Plyndring, akkurat 
som i Monaftir. 

Telegrammer fra Monastir,ankom- 
ne i Dag, sigek, at Oprsørerne fremde- 
leg holder Byen Krushevoz 4000 tm- 
kiste Tropper med Artilleri omringet 
Byen og for-beredet sig iilAngreb samt 
om muligt til at serobre Byen tilbagr. 
J Dibra.- Difttittet erKanip i Gang; 
det set ub," som om Albanexne der 
angriber de bulgarisie Landsbyey 

Oprørerne vkedbliver at hass- Di- 
ftrikterne Kastoria og Flotinm 

crsuv ileilikteliq lumpi. Dr. W 
Geleit-sie Ou. Falk sicut-i fiska- M 
aldrigiejh Jethvmsiwi ski 


