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krigen i Balkanstaterne. 
Tritten önster Krig med Butten-im 

Tyttiste milimre Meend langes estet 
at sinns. 

Uimte Grusomheder. 

Dei ulmer forsitcetieligi dernede i 
europceiji Tnrii og Nabostatetne. En 
Til) saa det ins-, sont Buignrien vilde 
allieke sig mev Linken. Nu synes det 

modsat. 
Urolighekerne bar hidinvtil versenk- 

lig funket Steh i det sydvestlige Hon- 
ne as Makedenien, Monastic-Disttit- 
tei. De ieneste Telegrammer lydek 
paa, at Jnsnrgenterne vil tytie lern- 

gere nordpna henimod Bulgariens 
Granse. 

Derfoni De mer og mindre snverwne 
Balfanstatek slaar sig samtnen nicv 

Matedonierne under tytkisi Hemden-.- 
me, san ·an bei blive en meget omfai- 
tende Krig, som ingen kan se, nan: zg 
hoordan den stal ende. 

Opstanren i Makedonien griber Zi- 
lcengete jo meke om sin. Vulgarien 
rufter fig, on Tyriiet baade tuster sxg 
og mobiiiceker Tropper i stor Still 
hen impd Sinqmnrien Tyrtieks 
Kkigsministet bar nylig nnderskrevei 
en Kot-statt med Krupp og Mauser 
for 200 Felåtanonek og ZMWOO Ris- 
ler til en san-let Pris af s12,500,000. 

De viide Rngter om Nedslagtninger 
af Fanger on andre Gtusomheder hat 
saaet autentist Beitaeftelsr. 

Jfølge Sophia Bladene hat Tyr- 
lerne udspkt nborte Grusomheder i 
Rtusheva Mishnnviede Lig as 90 

Rvinret on Bein sandte-s i en Bygi 
ning. Teke af Mennestelegemek sann- 
ies kostete nd vaa Gaben. Lignende 
Barbatier udfortes i Bnen MonastiL 
men mange nf anbyggerne der sing- 
iede til Biere-eng hvot Hungersdsden 
teuer dem. 

Jsplge Beteininger fra russiske og 

sstkigsie Konsulet hat Tyttetne ode- 

lagt 150 Huse uv af 157 i Byen At- 
mensko, og der massnktetede de alle 
Mcenty Kvinder eg Botmefter ni Sol- 
datetne havde gjort Kvinderne til 

Genstand for de sæleste Assiyeligheder. 
Der sandtes Läg i Gadetne afilædte 
enhvek Trcevl. 

Fka tyttist Kilbe bereites, ai Jofuk- 
genterne fater lige san gtusomi stem- 
Heie Matedonien er snart en eneste 
Slagmark. 

—-——--—- 

Forhöict Kam-ich 

Topela, Fins» :tl. Aug. Ved et 

Mode, fom i Tag blesv holdt af ,,Tl)e 
Ofage Countn Goal Operatorg«, blev 

Prisen paa Kul fra de Miner, der 

forsyner Marter-et i det nokvlige og 

ostlige Kansas, sorhsjet fra MBS til 

83.10 pr. Ton i Minerve. Dette er 

den hsjeste Pris, der nogen Sinne er 

forlangt for Aal af den Beflassenhed. 
En af »The Operator«5« udtalte, at 

Prisstigningen er det umiodelbare 

Resultat af Atbejdstraftens Fordy- 
relsr. 

Brand i Oklahoma. 

Okeene, Ol» 30. Aug. En hel 
Block af Fortetningsbygninget blev 

i Gaar Idelagt ved leebrand. Blandt 
de nedbrcenvte Bygninger er ,,First» 
National Bank.« l 

Brand i en Tunuei. 

Bristsol, Tenn» 30. Aug. J to Dage 
hat der taset Jldebrand i Ckaigen 
Tunnellen paa Clinch Valley Afdelim 
gen af Norfolt E Wettern Bauen, 

og al Trasil veftfot Tunnellen hat 
maattet overfsres til Virginia F: 

Southwestern. Alle Fokspg paa at 

standse Flammerne hat været sorgen 
veg· 

— -.L.- somit-l- 

Katholfk Præst om 

Arbejdetcs Ed. 

MarfchalL Mich» Z Aug. Rev. 
Dr. P. A. Baurt, Reltor for St. 
Mary Church her af Byen, ubtalte i 
Gaar i en Prwditen om Opdtagelse, 
at ingen Kafholit tunde aflckgge eller 
holde visfe Llrbejderforeningerg Laste- 
ed, eg han neevnte scerlig og som 
Etsemrsel Tnpograferne5, der hat en 

saalydende Pagsus: »Herr-ed sværger 
feg højtideligt, at min Troste-b mod 

Typografetnes Union og min Pligt 
mod dens Mehlemmer aldrig paa no- 

gen som helft Maade stal blive paa- 
virket af mit Forhold til nogen som 
hele anden Organisation, social, Poli- 
tist ellet religiøs.« 

Denne Ed, sigek Fader Baart, stil- 
let Foreningen over Kirken og Staten 
og umuliggøt sauledes Loyalitet og 
Katholicitet hog sine Medlemmer. 
Hvad enten nu Ledetne hat indsetj 
dette eller Me, kan og bsr ingen Pa- 
triotist Statsborger eller ovrigtig ta- 
tholfk stiften aflcegge en saadan Ed. 

J cn tmkelig Fokfatning. 
Duluth, Minn» 29. Aug. O. G. 

Lund, en gammel Mand, sont i manae 
Aar hat boet alene ved Vermillion 
Dam, blev fundet i en saa yntelig 
Forsatning as August Strand, For- 
mand for et Tommertompagni der, 
at han meldte Vet til Major Wand- 
wako i Duluth for om muligt at gere- 
noget for han1. Den gamle Mund hat 
i de siofte to Uger levet paa Hvedemel, 
den enefte Fede, han havde i fin Ohm, 
eg hcm var saa svag, at bckn itte tunne 
koge det, men maatte spise det mat. 

To Tertemerhuggere fik det Hverv 
at tax-te fig af heim; men de kund-e ist-: 
faa ham med sig med det goce og 
maatte Lage ham med Magi, da han 
indbilder fig, at de vil sorgifte han1. 
En Del af Vejen maa gotes mev Ro- 
bauv til Tower, og det er uvift, om 

de fast den gamle Mond lebende til 
Duluth, saa aftrwftet er han. 

Knlgrubefttiden. 
Straniom Pa» I:«. Vlisa. Pia-fis 

Leut W. L. lFonnell af Minearbejderi 
nei- erdgboato veiidie tilbaae her til 
i Tag. Han saadet 

»Da alle Fatta i lloverensftemmel 
se melleni Mineeiere oa Arbejderne 
bleo forelaat for Voloaiftsdonimeten, 
Hon. Carroll D. Wriaht, oa fuld For- 
tlaring blev aioet ham, aav han inaen 
Antydnina af, hvilket Resultat han 
vilde komme til, oa det ventede vi 

heller itle. Han faade alene, at han 
fuldt ud fokftod Saaeng Viatighed.« 

Mitieatbejderne i Laclawanna Ea 
cien er meget ucolige over et Forsøa, 
sin er gjott paa at geninofore Zion- 

trattfyftemet her. Det var i Mouns 
tain Kulmine i Dunmore, og Ledekne 
er nu i Færd mev at lcegge Planet til 
at bekckmpe det. Det paastaas, at 
det vil gøte en Forstel af en Dollar 
om Daaen for Arbejvemr. 

Dödsdömt. 
— 

Morderen Peter Mortensens Sag 
var for Utahs Høiesteret forleden Dag, 
meddelet »Bituben«. Sagspkerne In- 
stede at faa Underketsdommen am- 

ftyrtet under Paastud af, at formelle 
Fejl var gjorte. Men Supceme Court 
erllckrede, at ingen Fejl var begaaet, 
og at Dommen stal staa ved Magt. J 
Kraft detaf vil Dommen sandfvnlig- 

.vis fnart blive etsekveret, hvis han 
-itle indanker sm Sag- foe de forenede 
Staters hsjesteret i Washington, 

»hviltet imidlertid er lidet sandfynligt. 
YDen dsmte Fokbrydek set itke ud til 
at have forandtet sig stott undetFæiig- 
felslivet i Lobet af over halvandet 
Aar. han er vistnol bleven nogct 
grau; men han er bleven tykteee og 
fedete paa Grund as god Appetit og 
Sonn. i 

Mel-J Grün. 

NielLs Grøn har opholdt sig i New 
York og Boston i nogen Tib, men er 

nu Dendt tilbage til London, fortgel- 
lek ,,Politilen«. Heiisiaten med hans 
Ophold i Amerika var at rense flg 
for forslelliae Vesthldninaer, der var 

reiste imod ham i Anledning as hans 
Forhold i den danslivestindisle Af- 
fære. Hovedpunltet i disse Beslyld- 
ninaer gik un paa, at en højtstillet 
Embedsmand i den banske Regering 
havbe httet til Repræsentanter for 
Nordamerikas »Press Association« i 
Knbenhavm at naat Grøn i sin Tid 
tejste til Washington sor at sen-hindre 
Ø-Salaet, saa styldies det hans Btede 
over, at han ikke havde faaet Betaling 

lfor bei Arbejde, han havde præsieret 
li Salgssagen. Som Folge as disse 
Beslyldninger Ilev Grøn elstluderet 
as et Par New Yorkek-Kliibber og en 

Klub i Boston. Harmsuld over disse 
Afgørelser reiste han til Danmatk og 
erholdt her en Rætke Erllastinger fra 
Konsejlsprcesident Deuntzer lslreven 
24. April 1903), Foltetingsmand 
Kommandør Bluhme, Lands-sings- 
mand Gustav Hausen og de tidligere 
Konsejlgprcesidenter Heirring og Han- 
nibal Sehested. Digse Erklasringer er 
blevne trykte i New York Herald eg 
N. Y. Timeg med den Birming, at 
de nckvnle Klubber alter hat optaget 
Grøn som Mehlem 

Landsmann 

Frnnt Hausen im Salt Lnte lsitt), 
Der eftee noqle en tredive klare- For- 
løb tmr oplwldt siq hieninte nun Be 
sen lin: sin ZlientninkL Direktor Hnn T 
sen Dotel EIintionnl i swbenhavm ni ! 
reiste forleken Versen for at venrie til 
baue til Zaltsøstaden Fkant Han- 
sen et Oelis Eier af, Del: MedintereJ 
sent i stcre UJkinestrcrtninqer. 

Dödssald. 
Mth Siiigoli-l.«tjrtinnet, sum i en 

lang Aarkcetle bar boet i Miniieapo- 
lis, hvor hun hat givet Undervigning 
i Sang on Musit cg vceret Organist 
ved sleke Ritter, er nsganet ved To- 
ten i sit Hjein ncer Botobell, N. Dat» 
hvor hun hat boet i re sidste Var Aar. 
Toben loin Ineaet plitdselig, ester tun 
et Par Tiiners Sttgdom Virg. 
Grnnnet, soin var Plejebatter us 
Provst Rigoli i Rings-hing Eimer-» 
var Ente ester Viggo Grnnnet, en 

Søn as den bekendte Prasst ved en 

Frimenighed i Kobenhavn Hirn havde 
en scerdeleg sniul Sangstemtne oq nød 

niegen Anseelse i musstnlsle streute 
Hirn efterlnder sia flere Born, hour- 
as nogle niinvkeanrigr. 

Briqucgcnekal dad. 

Salt Lake City, Utah, Jst. August. 
Brigadegeneral William O. Penrose 
as de sorenebe Staters Heer døde i 
Astes as Nerveseber her i Vom 

Skybrud. 
Marshalltown, Ja» 3s). Aug. Et 

mindre Skybrud i McCallSburg, 
Jotva, gjorde Lordag Asten større 
Stude. Lader blæste neb, og Tom- 
merstotle tastedes i slete Blocks As- 
stande· Man-ge Udhusbygninger led 

Stude; ligeledes tog ogsaa Mass- 
matterne betybelig Stabe. 

Scks Danville-Mænd dünn. 

Danville, Jll» 80. Aug. Kl. 11.15 
i Astes blsv Winfiekd Vater, John 
Walten, Adam Mutw, Jsaac Slade,s 
John Robektsen og Thomas Bell as» 
Jutyen fundet styldig i Oprøt i For- 
bindelse med Angrebet paa Fcengslet 

stilliam Redwine og Clay Biddle blev» 

)sritendte Den sidstncevnte er tun 
16 Aar gamme(. « 

KonfulMagclsicn er fpillcvcndc 

Washington, ZU. Aug. Statt-de- 
mrtementet bleo i Afteö i høi Grab 
cvermsiet — rigtignoi pau den be- 
haqeligste Maabe —- ved at erfare gen- 

-ne:n et Telegram fra De foreneDe Sta- 
terg Minister Leishtnan i Konstanti- 

lnopel, at Konful Magelssem der var 

rapporteret snigmyrdet, fremoeles er 

i Lire og legemlig befindet sig i liedsje 
Velgaaenvr. 

Der- blev skudt vaa Mr. Magelssen 
af en ulendt Person, men Fionfulen 
blev itte saurer Det Iniåslytkece At- 
tentat blev meth til den tyrtiste Rege- 
ting, der straks udtalte sin Beklaqelse 
on satte sig i Bevcegelse for at gribe 
Snigmorderen. Misforstaaelsen cr 

foranlediget ved Affenbelsen af et Eif-l 
fektelegram. 

sikigsfkibcne afgaar alligeveL 
Onster Bay, :-;0. Aug. Prcesident 

Roosevelt blev strats unverrettet om 

Misforftaaelfen af Ciffertelegrammek, 
Der meldte Konsul Magelsseng Der-, 
rg udtalte sin Glcede over, at han var 

jslnppen nfkadt fra Attentatet. 

) Han udtalte imidlertid, at den en- 

Hropceisse Efkadre Paa Grund af den 
Thele Situation alliqevel stulde afgaa 
til Beyruth i Sytien. 

Takkcgndstjcucfte. 
La Groka Bei-J» Ist-. Vlua Paftor 

O tst.LlJl«1a-eli«t·on as Den norft liitlterfte 
Ritte, Brodes til stonsnl iljlaa»eli—seti, 
iilev i Aste-H offirielt nndetrettet aus« 
at hanc- Broder fremdeles er i Live. 
Familien oa Bis-mer afltolder i Den 

thtlednina i Taa en Talteaudizstjenestc 
i Hialzland Prairie, Minn- 

Mytdct Ncgcrprtrst. 
New Lrleanii, Till. thin. Pastor La 

Fokrest Ul. Planoina Nester, Bestnrer 
af Point Ceiiple Jndustrii oa Hof 
stole i Ost-ar, La» er bleven myrdet. 
Der er inaeii Telearafstation i Nah-J 
laaet, Da der foreliaaer inan Delailler 
anaaaende Mordel. Paftor Planvina 
var tidliaere Prast veb en Neaertirle 
i New Orleang. Han araduerede fra 
Straiabt Universitet her i Bneii fom 
»Da-belo! of Science« for to Aar sit-en 
og samlede fra Neare Da lwide her i 

Byen Penae til Optettelsen af den 

Stil-le bvig Beftnrer ban var. Tier 
hat altid Veeret det freveliafle Fctholks 
mellern Neare oa hvide i Point Wink-Je 
ca Planvina Var tespelteret af de 

hvide Beboere i Gaum 

Hotel brerndt. 

Peoria, Jll» tm. Aug. Ootel Jobns 
fon i Ttemonl nedbrcendte i Getan 
Staden anslaag til P1("),0(«)s), 

Skyder sin Konk. 

Aurora, Jll» Zo. Aug. John Van 
Fleet, sont bot to Mil fra Aurora, 
affyrede i Gaar fire Stud paa fm 
Kone og saarede hende sandsynligvie 
dsdelig· Van Fleel tog Flug-en ftrats 
eftet Ugetningen og er nu efterfulgt af 
Shetiff og Deputies. Ægteparret, 
som hat to Born, 9 og 7 Aar gamle, 
hat i den seneke Tid haft flereTrætter. 

Luther-League. 
Albert Lea, Minn» 29. Aug. — 

Southetn Minnesota og Northern 
Jowa Luther League hat nylig holdl 
Konvention i Albert Lea. Past. J. 
C. Roseland fra Austin, Ptcesident for 
Central League, prcesiderevr. 

Der var et stort Antal Delegater 
og bespgende fra Aufl-in, Blooming 

lPtairie, Ler og andre Siedet i Min- 
nefota og fra St. Ansgar, Northtvood, 
Lake Mills og andre Siedet i Jowa. 

Udlandet 

Voldgift ndsat. 

Rom, L: Ann. Pan Grund af, at 

Professor Henninn Matzen nf sieben- 
tmdn Universitet on Mons. T-. Lnrdn, 
den schweitJiske Minister i Paris, 
klar nfslanet nt modtaqe Valg sont 

iVoldqifrcsdonnnemvil den denezuelans 
ifte Sag efter learenE Forlannende 
litte blide optixget til Llfnørelse for 
kenne ljnr fanet dalnt nne Donimere. 

Vidundcklig Redning. 

Paris, Is31. Aug. Ameritaneren 
Herbert K. Mainzer bled i Gaar un- 

der en Vandring i Alpeme reddet fra 
Døden paa en didunderlig Maadr. 
Mainzer dg dank-» Fører faldt nemlig 
150 Fod lodret ned i en Klippekløft 
ca blev fundne i bevidftløg Tilitand. 
Man befriede dein ved Hjælp af Reb, 
nien troede, de dar dødr. Efter lort 
TidsJ Forløb genvandt de imidlertid 

begqe Bevidstheten oq fyneg ikte at 
have lidt niindfte State. 

Tyrkcrnc findet paa dct östkig- 
fke Konstitui. 

Mien, Isl. Ann- lFt Telegmm fra 
liftnd inelder, at set Fimnimgni tm- 
tiste Zoldater affnrede en Salve niod 

det oftrinfte didnsulaL idet dct innr- 

irlierede fotbi. Inqu bled sanket, inen 

seldfølqelig dil Vegidenheden for-ne 
ten diploniatifte «3pceiidins1, der alle- 
rede besinnt inellem Oftrig on Intlien 

Dei freingaar af Zarafoffs3, den 

fnnqne innkeddniste Feuers Korre- 
spondance, at dssn panilndifte Konnte 
lnr forsnnet ham ined Vnnben on Dy- 
nannt- 

ankernc vil drtrbc alle 

Bnlgatier. 
Zopliia, Linn-» TH, Ann. Dei re- 

ddlntioneere Blcid ,,:)lntonomia« brin- 
net den thtcr1-etninn, at der er nd- 

stedt Lsrdre til Tyrierne i Distriktet 
Seres om at driebe alle Bulgarier dg 
odelægne al dulqarist Ejenddni, san 
snnrt der difer sin« ndgen Jnsurgent. 
Porten bar tnget liqe san drnkdnifte 
Forholdsrenler til Undertrnktelfe of 
Lprøret i Oniennen af AdrianoPeL 
Tilganq til den inateddnifte Oprørs: 
hær dedblider stadig at finde Sied. 
Vllle tyrlifle Vanistntioner langz med 

Olmsnsen er bleven ødelante, on fta 
inange Siedet tutniner Tinterne flim- 
tende til Konstantinovei J en nieget 
forditret Zinka ded Passatni. 20 Mil 
fra Adrinnopel, bled 150 Tyrker 
drwbte. 

Den rusfifkc Efkadtc paa Retur. 

KonstantinopeL Jl. Aug. Den tus- 

sifle Estadre ved Jndiadn i det ento- 

pceiske Tyrki er dleven beordtet til at 
trækte sig tilbage til Odeng i Sorte- 
hasvet, da Tykkiet hat efiertommet alle 
Russland-? Fordtinger vedrørende 
Mordet Pan den russisie KonsuL 

Rusfist Krigsfkib lkbcr af 
Stabelen 

St. Petersborg, ZL Aug. Krisis- 
stibet »Slava«, der er et af de største 
Stibe i den russisie Flaade, løb i 
Gaar af Stabelen i Østersøen i Oder- 
værelse af Czaren og hele den leiser- 
lige Familie. ,.Slava« er 18,600 
Tons, hat 16,000 Hestes Kraft og et 

87623 Fod lang. Dets Pantserplade 
er Iz Toinme tyk, og det fører fire 
Tolvtommers Kammer, tolv Setzt-din- 
mers, tolv Tretommers sog setz En- 
tommeks. Dets Hurtighed er elleve 
Knob, og dets Besætning udgør 740 
Mand. 

Udbrud af Vesuv. 

Rom, :))1. Aug. Besuch der i den 
fenere Tid jasvnlxg hat været uwlig, 
afgiver ualmindelia smukke og stor- 
slaaede natlige Zun, men uden tilfy- 

-neladende Fare for Omgivclsmie. 
TMaEJser af Mennester gaar slet ikke i 
-Sena om Ratten for at blive oppe og 
Være Bidne til Det storartede Scieneri. 
Den Lava, som i denne Tid 11dfendes, 
er af en uscedvanlia letflydende Be- 
ftassenhed. Som Folge heraf over- 

fvømmer den langt større Flader end 
ved tjdliaere Upbrud og bidraget i 
høj Grad til at forskønne Skuespillet. 

Statt chcklag for Optikerne. 
Salonita, Til. Aug. De bulgarisie 

Jnsurgenter leD i Fredags et meget 
ftort Neberlag ved Smilovo, idet 1000 
Mand af dem blev drcebte. Instit- 
genterne hoth i et Antal af 3000 et 
Højdepunkt befat, men dette blev stor- 
met af feig Batilloner tyrtiske Trop- 
per under Kommando af Servet Pa- 
sha. Da Bulaarerne havde miftet 
1000 Mand, flvatede de liqe over 

Mundinaerne af det fsvwre tyttisie Ar- 
tilleri. Turkernes Tab var ubetyde- 

Tykkict sögcr Officcrcr fra 
Belgien. 

Zeigt-im Bulg., :-’.1. Aug. Tyrtiet 
anstrengt-r sig i denne Tid af alle 
Rreefter for at itaffe sig Officerer til 
det rnnledonisle Gendarkneri fra Bel- 
krien Zinmtteriftisk er det at lægge 
Mir-rn- til, at fnmtidin hnr den 
schmeigjfte Gesandt i Konstantinopel 
nnderrettet den tnrkifke Regering om, 
ta de schmeitzifte Officerer, der nu er 

i llsl11b, fdrladcr Landet, hoig deres 
tilgedebavende Lønninqer ilte eit- 
blittelig ndbetale5. — El Blad med- 

deler, nt den ferbiste Gefandt hat nd- 

tificeret Worten, nt to Tinisioner af 
den fertier Hær er bleven nirsbiliserede 
nden fjendtliqe Hextsigter ntod Tyrtiei. 
Te vil tun blive fendte til Greenfen 
for at hindre nlbnnesiste Jndafioner i 
Zerbien 

Tyrkcrncs Forklaring af Bcfkyd- 
ningcn af det öftrigskc Konfulat. 

stonftantinopeL Z Ang. Det vi- 
fer fig, at den estrigske Konfulci Ind- 
beretninq om, at en Llfdeling Tropper 
furede pan det øftrigste Konsulat i 
Usiub, er fornnledinet af den simple 
Onkstcendighed,nt en Afdeling Reserve- 
mnndstab, som drog ud fra Uftub, af- 
fyredc dereg Gevcerer i Luften, som 
de efter kmnnnel Stil altid ger, nanr 

de ftøder til Fasten, on det var alde- 
leg tilfældigt, at det østrigste Konfulat 
netop tilfceldiqvis var i Neerheden —- 

,,Statn faa den. sont tænter ilde der- 
om!« 

Pan Just cfter Forbrydcren. 

KonstantinopeL Jt1. Aug. Siden 
den amerikansie Minister Leifhmian 
hat gjort Forestillinger hog Regerins 
gen angaaende Forsøget paa at fnig- 
myrde Konsnl Magelsfem udvifer 
Autoriteterne i Beyruth den mest ener- 

gisle Attivitet i deres Beftrwbelser for 
at sinde Forbryderen 

Næsten for tydeligt. 
London, R1. Aug. Et Telegram 

fra Konstantinopel, dateret 30. Aug., 
nteddeler, at den tyrtiste Udenrigs- 
minister Tewfit Pasha hat haft en 

Sammenlomstmed den amerikanste 
Minister Leishman for at formaa den- 
ne til at ftandfe Affendelsen af de 
forenede Staters europæifle Esladre 
til Tyttiei. Udenrigsminifteren stal 
have forllaret,atBeyruth-Assæren ittte 
var andet end Slydning efter gam- 
mel Stit ved et Bryllupsselstab, og at 
intet Skud med Fettsæt var tettet 
mod de forenede Staters Konsuls 


