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Tyrkiske Rædsler. 

Albanefete og Tykker nedslagtcr 
Kristnr i Balkansstatetnr. 

Tyrkiste Tropver hat indiaget 
Kraft-ein« 

Lendo n, 15. Aug. »Ehe Daiin 
Mai-« innethder et Telegram fkaBel- 
grad, som Tiger, at fiere Tufende Al- 

eltaneserc er afmarchekeke til at for- 
siærte de tyrtisie Tropper, som hat 
indmget Firufhevo og makfatrezet ten 
her kristne Befolining. Muhamekai 
nerne i omliggendc Landsbyer overgav 
IscreJ Vzaben til Bulgatetne. 

Jnfitrzicnteme bar dræbt maime 
Walaäiiznete sen Xiitzck fordi te age- 
rece 3,·-ioiier for Tyrke:ne. AL« zieme 

ferne hur, sont Heon for Jiisurgenter- 
mz THE-weise af de aldanesifie 
LmTchJerE sog Figitflkz afbrckntsi 
Text trisme Lindng Karbontza Vg 
dra- Ist Jule erne. 

Was antciI.-.12! Aug. — En 

Bitte-»Hei som ljcllrces i Monastjr, 
dømte Uendarmen Hamlin til Toren 
f r Uiorbet Pan den rufiste swnsul 
Rositovsii. oig Doumen u:fø:t:s 
Juki-. En sanken Gent-arm ikømtez 
15 Aarsz Fængfel med haarrt Ar- 

beide. 
Ruf-Tand fordrek Verderng for M. 

Mosikooskiiz Mord. Regeringens Til- 
bud af ZZUIDW til Enten sinke-I at 

ffestulle iilftebsstille Ruslanin 
K 

De tejferlige Tropper hat besat 
Krusbevo tre-og-tyve Mil now for 
Monastir, der nylig indtoges af Jn- 
surgeuternr. En Stytte paa 4,00» 
Mund Actilleri belejrede Stedet cg 
bombardetedr. 

E, Kometen med Revolutionisterne er 

staaente og Eftertetningeme frei 
Monaftir lydet paa, at enhver Be- 
veegelse af de revolutivnære Komiteer 
i disfe Byek vil lede til Bulgaretnes 
Nedflagtning ved Musselmænd. 
Pauiken vebblirer i Monastik, hoc-re 
Fortetningekne et lukkede. 

Telegtammek, somPotten hat mod- 

,taget, giver Enkeltheder i en Del 
Sammenftpd medJnsutgenternr. Dig- 
se angreb Landsbyen Gumeute og 
hsiede Bomber ind i den, men ofsi- 
vetsekle Telegrammer siget, at de floges 
fiiibagr. De ftemmede Reptæsentam 
ißt hat af Poeten fordtet Bestyttelse 

deres Konsuler og Jndbyggerei 
Mastix. Storviziren hat lovet ef- 
ive Forholdstegler for bei-es Be- 

ttelsr. Muselmænvene i det oprsp 
T Sie-g sei-langer indstændig Baa- 

og Ammunition til deres Bewi- 
e mod de stiftete Dette betragtes 
Jn en farligs Faktor i Situationen. 

Hagel ödclctggek Avleu. 

Der hocm fremdeleg om Odqelskabe 
paa de forsiellige Egnr. Fra Ziour 
City, Iowa, bete-MS der den 1-"-. Aug» 
at Hagel- og Regnstorm hat ødelagt 
et vidt Stwg i Sac County. J og 
vmtting Lytton ødelagdes Bngninger, 
men der bereites ikte ons, at nvgen er 

kommen til Stabe. 

Landsmand paa Langsqu 
M. C. Kramp, den danste Redaktsr 

vg qlutomobilish der den 20. Juni be- 
gyndte en Reise fra San Francisco 
til New Vort pr. Automobil, var i 

Felge ,,D D. P.« op til 1. August 
taaet M Omahajse P» pas sue even- 

tytlige Reise. LOenne var fort-bei 
meget heldigt, Reisen over Klippebjek- 
gene var fort-bei uden et enefte Uheld. 
Bmst havde Taten været gennem de 

heil-le Sandsttener i Nevada og 
Utah. hvot der intet Spor var at 

MAY og hvor Hjulene sank dybt ned 
i Sand-eh Stmtningen fta Omahsa 
til New York ansaa Hr. Ktarup for 
at vcte det rene Lege-pack og Refer 
wundes assluttet midt i August. 

Flod i Braten Boni. 

Brolen Bom, Cufter Co» Nebr» d. 
13. Aug. To og en halv Tomme Regn 
faldt her i mindre end to Timer og 
fornarfngebe Fled. Ballen, scm lis- 
ber igennem Byen, git over» fine Pred- 
der, og tte Find Band strømmede igen- 
nem Gut-erne, git ind i Hufene, fyldte 
Flælderne i Fortetningsshufe og slhlles 
de Fort-IV on Jernbanespor v»l. Sljd 
Wo gjorde Hagel stor Stude, on Resu- 
nen kom,med snadan Kraft. at Van- 
det hortslnllede Korn- oq Høftatke. 

Ginscng iNækhcden akaemont. 
Fremont, Reim- 17. Aug. Mk« H.. 

G. Hendricl hat i fidste llgffundet 
Einscqu pna sin Form paa den siote 
Ø i »tl)e Platte«, og denne Begioeni 
heo lmr oalt leoende Interesse. Gin- 
fena er, som helendt, den Mante, de: 
for enhver regte Kineser er et absolut 
Epccifnum mod nl Verrenk- Eiha- 
dmnn:e. W. H. Bruning af Erder 
Blnffz var for shtten Aar siden den 

festste, der sandt, at denne Plnnte 
groede i forflellige chifter i Ncer 
heben If »the Platte« i Saunders 
Sols-tin sinnt et Pnr andre Stern-L 
In Reden ndvilleg meget langsan 
finde-S der ille her paa Egnen Plnntek 
nol til, at Udførsel lan blive len- 
nenkex men Mr. Hendricl hat til Hen- 
fiat at dnrle Ginfeng og haabee ct 

l 

fnmtt Resultat beruf. 1 

Dunst Kunst i Amerika. 

Fra Pkæsidenten for Kunstafdelinx 
gen paa St. Louis Udstillingen hat 
den dansle Billedhngger Bonnesen i 

disfe Dage modtnget et hdreft smig- 
tende og fordelagtigt Tilbud, der gnak 
ud paa, at Kunstneten stulde udspke 
en Rætle Akbejder til Udstillingenf 
Vl. a. stnlde han saaledes Inodellete 
en Saite Gruppen forestillende Dyk, 
som hat levet og endnu lever i Ameri- 
ka. Hvig Runstneten modtaget det 

fmigrende Tilbud, hvillet endnu ilte 
er afgjort, nfrejser han i Lobet af 
Eftetaaeet til Amerika, hvor han vil 
blive Vinleren over, 

Kötetöj ovekkökt. 

Kansas-«- Citn, M. Aug. lfn »Buggi« 
med fire Persoan blev i Tag over— 

kørt og fulvftckndiq spiimret af en 

,,3trect Car« paa den elektriste Pakt 
linie. Mollie Beinen-«- bled døkseliq 
faaret, mer-eng Ida Crosg, Wem-g Un ; 
rservood og Jameg Goodwin blevH 
stcrrkt bestadigedr. Motorføreren oqI 
zionduttcren anesterede5, nten er se- 
txeke bleone losladte 

Løjtnant Paul Tegner, en Zøn af 
Den tidligete Generaldirettør for de 
dansie Statgbaner Tegnet, er ifølge 
danst »Nationaltidende« reist til Ame- 
rita. Løjtnant Tegnet hat i nogen 
Tid betlcedt Posten som Stibsinspek- 
tør ved de danske Statgbaners So- 
fartsafdeling, hvilten Stillsing han fit 
i en fokholdsvis ung Alber, en An- 
fættelfe, der vakte en vis Opsigt, da 
adsiillige Embedsmænd under Sie-ts- 
banerne, fom antoges selvstreven til 
Stillingen,detved blev fokbigaaede· 
For itte tet længe siden opgav han 
Posten. Det var itke Or. Tegnets 
Bestemmelse ved Afrejsen at bosatte 
sig i Amerika; hans Hensigt var den; 
at se scg om eftek en Virkfomhed 
hekovre, som svarede til hans Ub- 
dannelfe og saa eventuelt seneke jage 
bliven'de Ophold paa denne Side Af- 
lauten. 

,,Small Guitt« befkqdiset. 
Columbui, Nebr» 17. Aug. der s« 

Countyet et Tctstningen bleven me- 

get forsmtet paa Gnknv af det vedvzk 

rede vaade Bein Mange Rag- og 
Hvedematker er omtrent edelagte det- 
ved, at Kernen er spiret i Kannen. 
Kun hvor man hat faaet Sceden stat- 
tet, er man nogenlunde fri for Be- 
siadigelse. Hamen er endnu tun del- 
vis heftet, og Den vil forhaabentlig 
komme heldiaere over ket end de andze 
Sei-harten 

Christian Bicch. 

Af danfte Soldaten der deltog i 
Den ameritanske Borgcrtria for 40Aar 
fiden, er der nu næppe mange titbage. 
En af rem, Christian Virch, i sin Tid 
gebt kcndt i Danfte Kredse i New 
Eger røke forriae Onstag paa Sol- 
ssiterhjennnkt i Togu9, Maine, sitiver 
,,Ncrr-!yset«. Ftere af hans endnu 
leaende New YaktiVenner vil naeppe 
have atemt, hvor gebt lidt den 1ill-:, 
starke-, aavmilde Christian Birch var 

af be af bang Landsrnænd, han i sitte 
Ungdomsdaae heldt Linaang med. 
Bisch, Der blev OF Aar gannnel, ef- 
tertader fig en Dahn-, der bcer i 
New York. 

Bko sammcnftyttkt. 
Falls City, Rede-, 17. Aug. Da 

Samuel van Ost-et for et Par Tage 
siden terte over en Bto to Mil nokd 
for Barara styrtece Btcen pludsselig 
jammert, ng pan Ost-cl, Georg Sankt 
og Witliam Atre stytkeae med Heste og’" 
Vogn neo i Bande-L 16 Fod under 
Bkofladen. Bkeen fulate baa effek· 
Mr. oan Ogdeh der blev nteft besta- 
diget, flap bog meD et brasktet Ben og 
et fort-redet Haandled. Hele Brot-! 
fakdt tige ned over ham, saa manJ 
forftaar itte, hvortedes han slap le-? 
vende berste-. Efter al Sand-symm- 
hed vil Countyet i den Anledning faa 

’en Etstatningssag paa Haler. 

Ruft-denkst Presscfokcning. 
Teil norsldanfle «lirei:ssestireiiinsz 

klarem-Ilse- er iiu endeliq fastfat til 
Vlfholdelse Irre-day den TI. September 
Form. sil. l« paa Windfor Hotel i 
Et. Paul, Minn. Derved faar Medi- 
Ieiiiinerne as Presseforeninzien Lejliki 
lied til at deltaae i »Du norfle Zel- 
ftab5« Mode da Follefeft i Minneape 
liz Fredaq Den 4. September oq i 
»Valdri-·:stevnet«, der afholdeg i tfonso 
Part, Et. Paul, Søndaa Efiermid 
Daq den si. September, Kl. Z. 

Dr. J. M. Powcll düd. 

Chicngix l7. Aug. Den betendte 
oq i oite liredse ftattede Verge, Tr. 
..M Potvell, tidliqere Zuperinten Jent fee Aandgfvaqeanstallen i Glen 

warst-, Iowa, dpde i Dag af Golde 
sten paa »Wenn Hosvital« iChicajpi 
Begraoelsen vil finde Sted i Glenioood 
paa Ongdag. 

Afdöd Landsmqud. 

Jeng Soe, Bruder til Dr. Spe, Ell 
Horn, Ja» der hat vceret fyg i lcengere 
Tid og havde opholdt sig i Wisconsin 
i den Tonle, at Fokandeing af Klima 
muligvis vilde have en heldig Jud- 
flydelse paa hans Helbre·d, afgit for- 
leden ved Boden. Han efterladek sig 
Hultku og fleke Born paa den af 
Familien i fleee Aar bedoede Form 
nordsst for Kimballtom Ja. 

Dust W. 

he. Anton Hegnee, den danste Vio- 
loncellist, fom i mange Aar hat boet 
her i Landet, hat i Folge »Nordlyset« 
sluttet Kontrast med Mr. Maurice 
Grau for en 6 Maanederö Reinert- 
Tutne med Adelan Patii gennem de 
for. Statee og Canada. Bisse Kon- 
certee begynder i Carnegie Hall, New 
York, den 2. og 4. November. 

Præfteudnævnclie. 
Paftor A. M. Nielsen red Immu- 

inuels Vansle luthersle Kirte i Minnen- 
-poli5 hat fanet Kalb fra ten lutherste 
Mitte-J JJienighed i Viborn, S. Daf. 
Hnn bar endnu ikle tagct Beslutning, 

fom han vil mottage Kalket 

l 

Festligth 
O :um, Nebr, Es« Llna 

Mr eben Enneag hoode P1ine foreni n 

igen »Ist-C Cream Social i iPekir en Leb 

StoleduseL Manne Mennesler Var 
kommen til Stede, og da Vejret Var 

belixxnelint nannt, gil Salget af Jcei 
Emm stumme-en Der lslev et Oder- 
slnd nf oder L« Toll-am sont sinnt-ei 
des til keorsintinelse af seit ken: En- 
lr isti. 

-- Misg Hannn Lnrsenz da if e 

-o-nnietstole cfflnttekeö i Fred Tss 
med- en lille Festligljed for Sterne-ne 
Man-ge band-e beiitxttet Lciliglpecien til 
at lenke riereJ Børn i Stole, en san- 
Vel Fxrrceldrene sen-n Binrnene vare 

i.ln:-e ever de Fremslkidh der var njort 
Mis: La elen, sont har stiwereijz Aar 

Deo Luther lfxllesge i Sioux Fall-Z 
T» tdiser on tort Tid tilbage iil 

t «l:n Use m f rtscette sine Studien 
Dir-J Peter Toft, sum i nkgen 

Hm lxnr særet fr ,a, er atter i Eimd t l 
t soc-re even Sense 
— Zondcig den 1li· August var en 

Beitrag for St. Pnuii Meni«iled, iD t 
bei den Feindan var 25 Aar stren, 
Post-or Vl. Lotsen begnndle sin Ger 

ning fein den«-: Pia-it J Dimens An 

ledninq Var Kisten festlin fmntlet med 
Blotnstcr og Gkønt, og to fremrnet 
Jst-ersieh Past. John Antersen fra 
Iliinnenpcslig og Paitot Henrilfen fta 
Omaha, var til Siede. Pasi. Anders 
sen der er en Sen af en af Menig 
bedens te dfte Medlemmer, Mr Mel-I- 
Andetsem pteediteve ved Fotmiddags3- 
gudstjenestem meden Past. Henritfen 
eg Siedetg Ptceft »forlyndte Gilde Orl- 
om lssftermiddagen Om Aftenen ialte 
Past. Andersen paa Engelsk. 

Dei var en Højtidsdag for saavel 
Præst som Menighed. Jtle mindft 
forfkønnedes Dagen ded, fat efter For-J 
middagsgudgtjeneften overralte Me-. 
nigheden sin gamle, tro Sjælesprger 
og hans Hustru en smut Kcerlighedss 
og Erkendtlighedsgave, beflaaenbe af 
en eleganl 120 Dollats Carriage og 
en smuk udpolftret DobbeltstoL Ja, 
det var tigtignol en Ovekkaflelsr. Om 
Middagen samledes alle til Fee-ME- 
spisning under de siyggefulde Trceer 
oinlring Præstegaardem Det var en 

Dag, der vil mindes loenge, thi det 
høker jo silkert til Sjældenhederne her 
til Lands, at en Ptcest lan feil-e 25 
Aars Jubilceum med fm Meniglxed. 
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Anthar i Wisconsin. 
Manitonmc, Wis» 1t3. klug. Et 

Tiifcelde tf Anihrax er nctop fundci 
i Reedsvilie, Manitowoc Couniy. Fem 
Fiør døde pludfelig for fiere Tage si- 
Ven. Etatens »Live Stock Bomb« 
gao Ordre til, at de Kreaturer, som 
havdse vcetet udfat for Smitte fra de 
Døde Dyr, ftulde sættes under streng 
Finrantæne, og Det hat anmobet Sta: 
tens Dyriæge, Dr. E. R. Robert-T 
log Statgbakteriolog Ruser om at 
tage alle niulige Fokfigtighedijregler 
for at hindre den farbige Sygdoms 
Udbredelse. 

Statsdyrlægen er af den Mening, 
at enielte Person« faavel som Trans- 
pottkomspaniet overttæder Lsoven for 
Jndspksel af Dyk, og at »Gianders« 
CSnivy er i Tiltagsende i Stamm Lo- 
ven fordret, at Heite, som indføns til 
Staten, stal være fri for alle fmit- 
somme Sygdomme, og for at man tan 
fotvisse sig om dette, maa Dykene un- 

detspges af en deriil authoriseret an- 

sparlig Dytlæge vied det sidste Sied, 
Kreaturerne bliver bragt ombotd i 
Jetnbanevognene, for de gaar over 
Statens Granse. s 

Konstelens Morder 
henrettes. 

880,000 i Etstatning til Entree. — 

Hefteg Kamp. 

.ionste111tinopel, 15. Aug. En Kriegs- 
ret, nedsat i JJionastir, Makadonien, 
tydesdømte i Gemr Politifoidaten Ha- 
li:n, fom trerbte Roitkovsti. den rus- 

siiie zionsnl i Monastir Dommen 
biev rieb iiikel «-,, fuldkeyrdet En anden 

«’71tuoed.3i Dem te: til 1J Aars 
Annae-beide 

De tyrkiike Trcrper hat atter befnt 
Runde-Hex sont faldt i Oprørerneg 
Hemde-V da Bnenk Garnisrn leb et 
afaerende Yierezlan Lin Etyrke pan 
s4,«.«-t) Mund bejeirede Byen og dont- 
bardserede den med. Ariilleri. Lampen 
krellt-m De iyriiiie Ziiegerinqstropxser 
en De mutedoniite prørere fertickiieg 
ntenfer Byen 

diesnsnlitedbexei2:ine1er in 2e31:.ife1 
es Monaitir tiiimssder ten Lisfcetkeish 
at Leoilien iom helft gaben Beter seiie 
nf de resoluticsncere sirerfier i iIsie 
BUer Vil føre til, at ten tyrkiike Dei nf 
Befolkninksen on re inrkiike Troxsper 
komme-r til est net-Rebst- de bexiozriike 
Jndtsntpese J ".i.-tis nassir ers er frec. n- 

teieg Nat-eil, m But ikeine holdes luki 
lede. 

Erimnxinzrsen til Linken ei er den 
riteiiiie sicninl i LUionnitiL !- ecsittI Insti, 
er snt til ZHWWL Dei Dii sie-c , den 
tyrtiike Meere-Hing has lex-set at beiaie 
Dette Belieb issg bei-need fnnes den rus- 
siile Regering timede 

Telegrammer til den tnrkiite Rege- 
rinxx giver De ncermere Omstændig- 
hecer ved en hel Del Summe-anO- 
mellezn Tropperne og Oper-trank Dei 
meddeleg sanketseg, at Oprvrerree ka: 
ite:e Boneber ind i LeInvsbyen Gu- 
menke. Den offentliggjorie offecielle 

sBeretninsg iiger, at Oprørerne blev 

stimme tilde-ne, men Meddelelfen fra 
irevolutiioncett Hold sie-ker, at Tyrkerne 
itsreves tilbage. Saaledes er det med 
omtrent alle sB.erctninaer· De er mod- 
itribende, og de officielletyrkiske Med- 
deieiser er ikke mere paalideiige end 
Oprørerneg. De udeniandske Reime- 
sentantet hat irævet Besiyttelie fcr» 
Ksonfuletne ca udenlandfte bofiddendei Jndbyggere i Monasiir. Muhamedak 
nerne i de urolige Distrikter krcever 
paa bete-Z Side Vaaben og Immuni- 
tion for at bestytte sig mod de Kristne. 
lllykken er, at begge Krav utvivlsomt« 

.er betei-tigede. 

Uhyrc tyrkifkc thsomhcdcr. ! 
Ists-m Vulgakien, 17. Aug. En; 

voldfom Anklage med fyldeftgøiendes 
Beviser fcsr inrkifke Afskneliqbeder ij 
szkakebonien freknscrttcS i et Bønsirifhs 
der just nu er forelagt de europæifkci 
Magie-r af Den bulqariske Regetiiig. i 

Eirivelfen inbeholter en Fonng 
nelse over de Grusocnheder, der er. 

beguaet of Tyrkerne i de sidfte trcl 
Ma(«1neder fra at stænde værgeløfe 
Fioinder til at torturere Befolknin- 
aen med gloende Jem, og Afsiyelig- 
bedeme er l)aardkejsende. 

Den bulgarifte Reqering indstræn- 
ker sig til at nævne saadcmne Etscm- 
pler, angaaende hvilte den nøjagtigi 
kan opgive Navnene, Tib, Sieb og 
lovmæsfige Vidner, og den tyrkiske Re- 
gerinq opfordres til at modbevife de 
enkelte Kendsgekningen Alle Jndbyg- 
gerne i iolv Byer er fuldftcsndig flag- 
iede, tredive Landsbyer er lagte i Aste, 
og Tufindsek af Mennesker er slcebte i 
Fængslet, hvok de tortureres paa bei 
gyseligste. 

Skrivelsen hat gjori et meget dybt 
Jndtryk paa Europa. 

Russifk-ametikanfk Reute. 

Si. Petersborg, 16. Aug. »Novac 
Vremja« mebdelet ,at det stoke russiste 
Damspstibsselstab, fom gaar under 
New-J af »Den ftivillige Flaadefor- 
ening«, vil begynde en regelmaessig 

»N- 

Dampslibsfcrbindelse mellem Sorte- 
havet og amerikansfe Hat-ne Den rus- 
siske Hooedhavn Vil blive Odessa. Det 
hurtiggaaende Dampskib ,,Smolenst« 
med 12,000 Tons Displacement og 
19 Knobz Fart vil gøre den førsie 
Tut sen Gang i Hosi. 

Vil udftille Hnnibertfamilicn. 
Paris, 102 Aug. En fotetagsom 

New Yorler hat strevet til Dommec 
Bonnett, som prcesiderer i Sagen med 
ten hemmte Hiunbertfamilie, ca sagt, 
at hvig Familien rømmes til Fængfek, 
mener han, at den lunde Uhscne 
Strassen Ved at udstilleö i Ameritas 
slørreBlzeL Esel fordaret i at Staalbur. 
Han mente, at 10 Procent af de ved 
Udftillinaen tjente Henae kunde gaa til 
Familien Da Reiten, fratrukket Om- 
lostninaer, til de Fell, fom ei braxkt 
til Betlerfiaven red Familie-us Stünd- 
lekier. 

Lækrc Kaniucr. 
Madrid, 16. Alig. ,,3pis- ikke Ka- 

niner«, ex den Advarfel, sotn Politiet 
hat cpslaaset alle Beane over hele Ma- 
drid. Vlarsagen er, at der for nong 
Nrkter siden bleo ais-It Jndbrud i 
det ballericiloaisle Institut. Og Ty- 
rene tcg blandt andet 47 Kaniner, 
inbpodet Iited de Vcerlje og mest sinkt- 
sommeandmmtre, sotn Hlindegalskab, 
Tubertuloses Tnfus ca Kopver. Po- 
litket bar ikkc fundet Spur af beseelen 
Tnve eller Kaniner, og Madrids Be- 
foltninq er naturliavis i her Grad 
cenaftelia for, at man mod Videnke 
skal komme til at Delitatere sig med 
de indem-rede KanineL 

Fkygtclig Cncljm 
.7·!(e.«jda, ·.’,"11.·a:an, lT. ««.)Ttlz.1. En 

trojsifl til-alone er atmet len cxcr Bxeti 
ils-g en ein Lin-san iited frnatcliae Birk- 
.ninaer. Storiaen Deauntte sent paa 
Ratten oa belæite af tidligere Est- 

.»fttinaer akeb en oild Panik strats 
Befoltninaen, da Ztorinen Vifie alle 
Tean til at fkulle blioe nderft farlig. 
Bronnen vokfede med rivenide Hnrtigs 
hed til en voldsoin Orkan, Trwet i 

ITnsindviS rnlledeg op ined Rode, Ta- 
kaene blæsle af næsten alle Hufe, oa 
lalle Plantager ødelaad·es. Der gjordes 
Istore Anstrenaelfer fcr at frelse en hel 
.Del tnindreZlibe, inen til ingenNntte, 
zoa tnve saadanne, ker laa lige i Or- 
Jtaneng Liiiieretnina, tasiedes langt 
»ind Paa Land. Blandt anden Stare 
inævnes5, at adsiilliae Hundreske Baller 
TBomnlrU der laa paa Docletne i Pro- 
lareszfo for at udstibe5, bleo fuldstcen- 
idia ødelagt. 

——-—. ——— , 

Korea kritisk situcrct. 
London, 17. Aug. Alma-Korre- 

spondenten til ,,Tinies« telegraferer 
fraSeul den H. Aug.: Situationen 
her ei- ndekst alvorlig paa Grund af 

Lde russispjapanefisle Foroitlinger, og 
Rudlansds Attioitet i Korea er i høj 
Grad ildevargslende Korea er uund- 
gaaelig destineret til at blire diet Felt, 
hvok det ftore Sporgsmaal flal loer, 
otn Rusland eller Japan stal have 
Supremati i det fjerne Osten. For 
Øjebliklet svcever Korea i stor Fare vg- 
frygter, at dets Fremtid som felv- 
ftændigt Rige er alvotliat truei. Ja- 

’pan menes nemlig hurtigst mukigt at 
Jrsille befcette Korea for paa den Maade 
Isat søge at genopkette den Forryktelse 
’af anflydelse, der er fremlaldt ved 

IRuslands Jndsftiden i Mauchuriei. 

, Paer og Philippitternr. 
Rom, 17. Aug. J Eftermiddags 

Kl. 5 mosditiog Paven i privat Audiens 
gaa sit Verrelse Ærkebisiosp Hatttx der 

-i Forgaars vblev udnavnlt ttil Aktie- 
bistop as Manila. Paven talte i lang 

lTid med ham o«m Philippinetne ogs 
zudtalte, at Udvisllingen af frevelige 
jForhokd i Fotbinidelse med Fremgsans 
lfot Katholieismen al Tisd vil finde 
lden oarmeste Ststte fra Rom. 


