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Amerika l 

Fta Washington, D. C 

April 1. Det vifer sag nu, at dei- 
koftet mange Venge ak viere en Ver- 
dens-Magt, hvillei enhvet tunde sige 
fig felv. Naar BorgekkrigssAarenc 
undtagcs, hat de Form. Staters Re- 
geking aldrig kostet faa meget fom sie 
vil i dette lobende Aar. 

Landeis stsrste Aarsudgift faldt i 
1865; den bei-b sig da til 81.,297,-1 
555,224; is K64 var den 8865,322,- 
614x i 1800 3714,74«,725 og detef: 
ter tommek 1901 med 8710,150,862, 
der for-vrigt vil blive overgaaet i; 
1902 med over 20 Millionen ! Dex mest økonmnifke Aar var i 
1886. Da bei-b den samle de Udg ft 
sig tit tun 824248 me ( De fotøgede Udgifier man for en» 
Dei stkives paa den stedse forsgede’ 
Pensionsliste; denne samtnen med Be-l 
villingerne til Hast cis-i Flaade ist-Mi-l 
omtrent Halvdelen af ycle Udgiften. l 

Lsn Heltedpd. Washington-, 
D. Li» April 1.-— Flaadedepariel 
mentet inodtog i Gaat Telegrain ital 
Admiral Reinen om, at Brand i Fea 
nonbaaden Pelrel haode foraarsaaci 
dens Kommandants Dad. Der blev 
opdaget Jld i dens Sejlrum, og Kom- 
mandsr Roper gil, irodg Advargleizl 
geniagne Gange dekned. Mens han» 
provede paa at faa teddet Mandsic«:4 
bei nedenunder, blev han selv lvaii.· 
Dei stete en god halv Tiineg Tid efter 
Jldens Ovdaaelse. 

Andre Officerer oa Mattoier blcv 
meget medtagne, men ille liv5sarligi. 

Jlden slutledes fnart, oa Stab-m 
et ubetydelig. Roperg Lig vil blioe 
sendt hjem med »Bussalo.« 

Gennem en af Roperg Slægtninge 
lod Flaadedepartementet Sprach-d- 
siabet blive n.eddelt Fru Nonen-; 
Meddelelsen lsd: »Departinenlei nd- 
tryiler for Fru Nopers sin dnbe Del- 
tagelfe i hendes itore Sorg, oa udta 
ler sin hsjeste Anerlendelie as dei Mod 

og den Selvopofrelse, hvonned Rom- 
wand-n Leitnant Nur-ers tilsatte Li- 
vet for sine Kantinetater. Han døde 
Heliedpden.« 

Aguinaldog Blasan Wa- 
shington, D. C» April l. -— Prckfis 
denken hat telearafifi givet General 
McArihur Jnsmttser angaaende 
Aguinaldo. Jnsirutfen gaar sprfå 
nd paa, at det flal underspges am 

Aguinaldv hat bennttei ulovlig Leigsxss 
sprelfe saaledes sont enlelte andre Fi- 
lippinoek. Hvis han« som sandsynligt 
er, iile hat gjort sig skyldig i Man 
ital han have Lov til at aaa ind under 
de i Amnesti-Prollamalionen givne 
Nettiaheder —«— iorudiai, at han usw-a- 
aet Trosiabged til de Forenede Sta- 
ter. 

Ellers vedbliver han at vcere en al- 
mindelig Krigsfange. 

Agninaldo selv leder sig noaetz han 
scdder og grubleriserer, tnen hat det 

isvrigi godi. 
Der hat fundet nne Overaivelfer 

Sied. Saaledes har Oberst Herera, 
3 andre Qssiceter og nogle nieniqe 
overgivet sig i Sania Cruz; og Oberst 
Relova i Pisa 

Da de alle høre til den strafvcerdiae 
General Cailleg Stvtke betyder detes 
Overgivelfe Eltern at Cailles selv tun 

vpretholder Lampen ,fordi han aner 

Strassen for sme Forbrydelser. 
—---.-. 

Wedel-Platten 
Fta Washington, D. C» meddeles 

-under 1. April, at Selretær Wilson 
hat faaet nye Mejeri-Planer. Han 
vil for enhver Pris have stasset ame-« 
ritanst Smsr og Ost en iaadan Bess 
tsmmelse, at del kan blive Nr. 1 paa 
det udenlandste Maria-. 

Dei hederveerdige i hanc gode Me- 
ning uforialr hat han dog vist grebet 
Sagen an fta den gale Ende. 

han gaar sanfte vifi ud fra del 
rette Punkt, at Danmark hat Ver- 
denihandlen med Smsr i sine han- 
detz og naar Danmatl hat det, maa 

dei kptnme ai, at deiö Wristet for- 
staar baade, hoilken Smag, der her- 

ster paa Vetdensmattedet, og tillige 
at fotatbejde Produktetne sauledeå. 
at de lan taale alle Slags Klima. 

Men — siger HI. Wilfon —- Dan-’ 
makl fadeek sme Kset med amerikan- 
sle Fodckstosset. 

Detfor menek han, at det nu er paa 
Tide for Amerika felv at blive den 
nppetste Smst-Ftembringek; nemlia 
ved at faa Foderftossekne her omsatlss 
i Smar, i Stedet for at lade Dan- 
makk besorge den Proces. 

Slutningen fynes meget logist: 
men Forudsaetningerne et ille gansle 
kigtigr. Ametikansle Foderstosser be- 
nyttes itte i nagen videre Udsttæt:- 
ning til Fodting as danste Kan; og 
selv, hvor de benyttes, et det itle dem, 
der sættek»Cl-armen Paa det uovek- 

teuer vanfle Smoxn Charmen hidi 
toter bevislig paa fpecielle danste For- 
hold. 

He. Wilson griber bog vist i hvert 
Falls fejl, naat han nu hat anfat 
Agentet i Udfsrselshavnene til at 
vaage over, at tun godt amerilansl 
Smsr blivek til-fort. Det, der flal 
foxbevre5, er nesnlig selve Smørret, 
hvillct enhver god dansl Gane, som 
hat maattct vænne sig til det ameri- 
lanste Smar, tan afgive fyldestgpten 
de Bevig for. 

,-.-— 

Gaatsdaaens Balg. 
Dareifon blen. (il)cago, 

Apri12. 6artet Haetifoch Demokra- 
ternes Kandidat for Borgemesteiensp 
bedet her s jrede attek i Aar. Den 
hæftjge Kamp, der gsk for d fo Valget 
stjlte ham bog af med en Tel af bang 
Majokite trat Fior. 

Denne Gang sejkede h n over Renn- 
blikanetn S Kandidat han cy med et 

Flettal paa 2ö,257· 

Gaaksdagens Balg. St. 
Louis, April 2. Verdengndfiiilinggs 
aacet faak en demott.tifk Burgen-sich 
nemlig Roila Wem-, Gnlddemotrat. 
Hang Fikital anarog »Um-O Oel 
Weils Ltfte paa Emdcdsnneno zit igens 
nem. 

Lenden Gol» Ap il Z. Byvalgt 
l).-r blev teftcint r Uittilitansi. 

S J iet, Mo» Ap1i12. Rou- 
bltanetne vandt en nor Seit hist i 

Vat,»e til Del gutem H Hug. Dcmo 
tiatecne sit tun 2 as 9 Sein-. —- 

—-- --ss-- -——- 

SalonsNædslem 

Den lille, triveliae, snaktcsalige, 
mcn tesolnte Mes. Nation begyndek 
atfoknemme Livetg Alvoe. Hun sto- 
der pack stedse flere Oindringer for 
sin alinirende Handletraft ovetfot 
»Saloonerne.« Jtte blot hat en hel 
Dei assiiyelige, principsasie Afholdss 
met-nd bestexnt desavouret l)ende, der 
hat udrctiet ineke paa et halvt Aar 
end alle Afholdstaleee tilsammen i 10 
Aar; det tnaa være tungt for Meg. 
Nation at blive saaledeö en Misfors 
staaelsens Matt1)r. 

Men voeeke er iiievolvernr. Hnn er 

jo itte bange; det hat hun dist, men 

Revolvetne lige for Massen holder hun 
dog itte af. s 

Det nieddeles sagtedes fra Si. Lonigx 
under April 2., at hun vaa sin Tit-i 
bagerejie fea Ohio til Kansas aiteri 
hat besagt den freetke ,,Saloon«ejet i; 
St. Louis, fom hat vovet at optalde’ 
selve sin »Seit-um« efter hende. 

Den frygtelige Maide Navn er Jo- 
seph Sauetbetger, — til Skræt og 
AdvaefeL 

Som man tan ane, hvad der reitet 
sig i Mes. Nations vaknie Hinte, naatl 
hun set den »Saloon« med hendeg egeti 
Navn, forsiaar man ogfaa, at hun vili 
gen sit ydeeste for at faa den ode-! 
lagt. 

Men Souetberget et lige saa opsat 
paa at bevate hendes Navn for Eiter- 
tonnnetne, detaf Sitiden, deraf Re- 
volveken. 

Betst af alt var det dag, at Sauer- 
betger tndstsd en Betncektning um« at 
han levede lytkeligere med sin Kone 
end Mrö. Nation med sin Mand. 

Scenen blev meqet heftig paa detie 
Tidspunttz sprst fremviste hun sin 

knyttede Haand, saa tog han en Ilaste 
og rysiede den ligc ap for Nasen of 
hende. Hun udholdt imidlettid baade 
det tæbfclkifuide Snn og Ttuålm 

Forst, da han fik sin Revolver sat, 
vendte hun ha«1 Ryggen og forlod· 
Valpladsen. 

Udenfor holdt hun en Tale, hvori 
hun meddelte, at hun snart tom tilbas 
ge, rimeligvis med sin Økse 

Dr tusinde Tinu 
Ttuende Sttejkr. Med de 

streitende Minearbejdere i Spring- 
sield, et det ikte lyktedes at komme til 
en Ovctenskomfi. Folgen maa blive, 
at Minen luttes. 

Funstong Belsnning. 
Prassident McKinley hat, uanset an- 

dre Officcrers Simsng belonnet 
General Funston ved at udnævne ham 

»ti! Brigadegenermä 

j Døds fald New York, April 
1. — Den bekendte Stuespillek og Ko 
xmiter Roland Rech, yøde i Gaar 
Hlliorges sil. 9, efter i Vet sidste Aaig 
Tid at have kwmpet haardt mod Sog- 
dom. Fredag Aften blev han, efter 
eget Zusic, dobt til den tatoisie Kitte. 
Kost derefter tabtc han Bevidfthedcn. 
i hvilken Tilstand han forblev, indlilI 
Døden, der var finertefki. kom. 

Stor Gabe til fattigtns 
Horace Confeng af Cambridge, Mang 
hat under sæklige beste-nie Betingels- 
set testasnentetet den itle ubetydeligk 
Sum af MEDIUM til de fattige. ( 

Bank fallerei. Bantfirxt 
maet W. J. Brewftet og Co. af Haa-! 
nebal, N. Y» falletede i Forgaars, 
med en Gceld paa 8125,000· Fleres 
Smaalaargfolt i de omliggende Byer" 
lider Tab. 

Ærlighed belpnnes. Pan 
Bei-til sin Fortetning i Gaat Mor- 

»aes, fandt Barber G. Giesebel as St. 
Louig en Bang, indeholdende paa- 
slrcvne Bantanvisninacr til et Beløb 

af 82k?,000. Finderen telefonerede 
»ftrats til (5:jeren, Mr. Taylot, Kasse- 

jrer i en TobatsfotsetninHL denne tom 
ftnndfotnt til Stehe, oa alasdelig over- 

Irastet over atter at komme i Besidbetfe 
af det tabte Belieb tilbøo han Findc 
ren en Belpnning af 1 —— siger og stn 
ver een Dollar. « Den brave Finder 

Inteatede at modtage en saa vældig 

Rinden-n 
Snestokm i Texas. 611 

af Aarstideng varste Snestorme har 
rasct i Texas oa antettet itte liden 
Stabe paa Rock-get langs Fort Werth 
og Beweis-Linien 

Den crldfte lutherflr 
Priest. i be Forenede Stater stal 
Dæxe Paftor Daniel H. Hauer i Hast 
naver, Pa. Den ttdie Martg fejreoe 
han fm 96de III-Nehmtng an blcu 
ordineret i 1825. 

De forftelliac Kirtl 
sa m f u n d S Tilvatst her i Landet 
i Aaret 1900 var Folge »Jndepen 
dent«: Lutheranerne 95,0()0; dc 

Epiftopale 17,()(n); Methodifterne 
532,000; Ptegbytetianekne 13,()«,s; 
Baptisterne 5,000. 

Ældte end NUHJUUL 
New York. April J. —- J Dag fejredc 
Noah Raby i Piscataway chttialntg, 
N. Y» sin 129de Fsdselsdag. Han 
blev fpdt 1772, altsaa som Kann 
Gevtg ZU Undetsaat, og han »in 
der 9at have hsrt Geotge Washington 
han sin 96de Fsdfelsdag. Han vleo 
Begyndelfen af det 19de Authundcede 
meldte han sig til amerikanst Flaade 
tjeneste; siden hat han boet i Piscns 
toway, hvor Fattighuset aabncde Xa 
for ham allerede for 50 Aar sidm 
Noah Nahm der fauledes et ældre end 

selve den amerikanste Nation, et Sen 
af en Jndtaner, og han hat selv ftedle 
fett et Friluftstitk 

»Am-l r De meet-W spt an- Mes. 
Sanes. Ni sen act Me. Jea um« 
R eh Mossnt tn Te i A «eg; yetl kan 
bestes e di paarltqe Junker fra enhner 
aatvse tg Famtltethäc Spprg Dens. 
An ten-. . Ä 

Venezu ela Sa gen. Sau 
Inan, Potto Nico, April l. De 

Fa enede Statets norkatlanlisle 
Flaade-Estadre er asgacet hersra til 
lsnlebtaØe ne, hvor Admiralen ven er 

at aa O dte om at ga til Veneznela, 
som nu alter stiller sig paa Bagbenene. 

Ztort Underslreb. Ma- 
nila, April l. skaptajn erderick 
Varroivs« der har vceret swamp 
niester for Syd-Luzon, er samtnen 
med 7 KommissærsOsficerer bleven 
arresteret De skal have gjortsigz 
sknldige ( store Underslæb; der tales" 
endog om Hundredtnsinder, alt 

samtnen ved Hærens Proviante s 
klllq Varrows skal have beugt Pen-! 
genc til Officeröqildcr, og man 

sknater sor, at mange andre er im- 
ptjcerede i Sagen. 

Flere Købmcend i Manila er vg- 
saa bleven arrestcrede. 

Lpdagelsen er stct ifølge Unber- 
soaelsc, der ersoretagcn as Løjtnant 
EIULCL 

Cl Washington tvivler man noaet 
paa Historiem da General Nicht- 
thnr ikke har meddelt nuget um det. 

Han har nu faact Ordrc til straks 
at indgivc sin Rapport. 

Den unge Amerilaner 
Ti t us, fra Jesws—den sprste Mund 
paa Kinesemes Barrilade omkring 
Legationerne iPeling-er af Prall- 
denten bleven udnavnt til Kadet i 

West Print. 

Pettoleum i Jsiua. Spen- 
(er, Ja» April l. Ter er fanden 
Olielilder i stok Mangde ved lslltemville, 
tsilav Co» og Mennester stremmer der- 
til i store Staren 

Nyd del denne Manna-, san bliver 
Deftifl bele Sommeren. Vedst be- 
lexdte styr«ende Mit-del vtn Foraaret. 
Naiv Mountain Te. Fabrileret of 
Maoisrn Medickn (5o., Böc. Speis-g 
Deus Apoteler. 

Heftige Ekovlirande. —- 

Nord for Hamilton, N. J» raiede 
der i Gaar heftige Skovbrande, og 
Byen Windlotv var stcerk miet- 

Adskillige Farinerhufe er neb- 
lirwndte, og 5,00() Arke-Z Skov er 

form-m af de graadige Liter. 
Det kunde uær have kostet mange 

Menneskeliv; men alle tog Dei i 
Forivaret mod den htrrgende Jld. 

Mceiidene gravede Gruften der 
fliilde danne brandfrie Basltem 
leuinder og Born inaatte imensz 
redde Quinte-Z Imle og flaa sig 
ned pcüi de aabne Marker. Al Fare 
er endnu ikke overflaaet. 

Dei var ret. New Oleang, 
April Z. J Dug stulde bet engelfie 
Transportftib ,,An·alo-Australian« vie- 
re ufgcmel herfra til Rapfladeu med 
lZW Multm til den briltifle Armee i 
TrangvcmL 

Dampslibetg Afrejfe er nu bleven 
ndfat pag Grund «af en lil Domnier 
Pzrlm ge indgaaet Protest fra Bock- 
Nepmsenlnnlen Sagen, der af Dom- 
meren er ansat til paa Løtdag, er fo- 
rebkagt af Saniuel"Pearson, Borger 
of den sydafritanste Republil, boende 
i Barberton, Evid. Vermess, Borger af 
New York og Charles D. Vierte, Ge: 
newlkonful for Orange-Friftaten. 

Proteften lnder paa, at da de For. 
Stater og Foll er i Fredsfprhold til 
de fydafritanste Republikter, og Eng- 
lano er i lerig med dem og spger at 

odelsfcsgge deres Ejendoin, kan det ille 
stenime nied Neutraliteten, naar Eng- 
land nn fører 1200 Muldyr foruden 
Heste her fra Landet over til Neige-stac- 
Nat-sein Dei maa betragtes som posi- 
tiv Hjcelp i Retning af Levering af 
llriqsiAniinunitiom 

Den ene als Klagerne Samuel Pe- 
arson erllærer at han ved Englander- 
nes Krigsførelse allerede hat miltet 
Ejendom til 890,0006 Verdi; og Eng- 
land bessntter New Orleans som Ope- 
rationsbasis, og dette er ulovligt. 

Dei bliver interessant at se Reiten-J 
Afgørelse. 

Fort-Immer Funston. Chi- 
cago, April 2. — Ei Specialtelegram 
fra Austtm Texas. meddeler, at Re- 

.prcksentanternes Hus i Dag overgav 
til Udvalget for føderale Sager en Re- 
solution, der gaar ud Paa at fort-put- 
Ine Gen. Funston og Militcerstytelsen, 
sorbi de hat fanget Aguinaldo. Re- 
solutionen, der i ramme Alvor blcv 
indbragt af Mr. Filipps, karakterise- 
rer Aguinaldo sont Filippinernes Ge- 
orge Washington. 

Havde de kære Mennester blot anei. 
at Aguinaldo allerede havde aslagt 
Trostabseden, havde de vist ikke sum-« 
menlignct ham med en Washington 

Kam-er Svimmelbrd, Træihety 
Maus-, Leu r oq Norden-d mme. De 
bliver frifk bele S mmenn hvis de 
mass R cky Mounfain Te sor denne 
Monats-. Kester Bäc. Spsrg Dir.s 
Apo: ter. 

W Byvalgene. gzs Mandags fo- 
reait Valgene i Ohio, EIJkichiaam Mon- 
tana, North Dakota og Indiana. 

J Ohio vandt Republikanerne gen- 
nemaaaende paa Landet og i Smaai 

»bnerne. Demokraierne havde deriinod 
-forøaede Flertal i Stark-yet 

J CIeveumn O., holdtes i Aar ist 
af de interessanteste Valg i lange Ti- 
ber. Demokraten Tom L. Johnsnn 
valgteg til Borgmester med et setz-tu- 
sinbtallia FlertaL Byraadet vil deri- 
mod have republilansk FlertaL 

J Conton, O» genvalgtes Jamcs 
Robinsnn. Randet er demokratisi. 

J Michigan var der aldeles sikker 
Republikanigmr. Kun lotale Interes- 
ser Runde hisi og her gøke Republikai 
nerneg Valg tvivlsomt. 

J Montana har Kampen staaet ret 
» lige —- og i Bismarck, N. Dat» vandt 

lendog Demokratetne ester en hæftig 
)Valgtamp. 
I W 

En fand Beretning 
om et fandt Lcrgemiddel. For over 
et Hundrede Aar fiden boede der i 
LUtaryland den oprindelige Dr. Peter 
Fahrney, berømt vidt og bredt som 
en ftor og god Læge — en Mand, som 
ultid var rede til at hjcelpe og helbreoe 
sine Mediwesch 

Efterkomtfierne af dem, blandt 
hvem hats Jede og arbejdede, organi- 
serede for lang Tid fiden »Tk)e 
Fahrnen Memorial Association« i 
Zun Mar, Maryland, i den Iensint 
at forevige hans Minde 

Hang Valasproq i Medici-! icrs 
»Blnbene af Trcret tjente til F 
Lcegedom.« Med sine eqne »derl famlede han Vlade, RIIZTWA oq Urterl 
Da tilbraate sine Dage med af dem at 
tilberede helsegivende Mediciner Kro- 
nen pan hans Livsvært var imidler- 
tid Opdaaelsen af en Vlodmedicin, 
sont er et fandt Stnrlemiddel for hele 
Enttemet og of varig Virkning. Dette 
"Itr(rdarat er bleven bekendt under 
Navnet Dr. Peters ,,Kurilo« og over- 
lcverct som et Arveftylle til trc paa 
hinanden folgende Slcegtled. Den 
tilbcredes i Tag as dQ gamle Dr. 
Peters Sonne-san i nøje Overensftetn- 
melfe med bang berømte Formula. 

Dr. Peterg ,,.5turito« er bragt i 
Handrlen eiter en Plan, som er totalt 
forstellig fra dem, der sædvanligvis er 

i Brug. Den stelqu af lokale Agen- 
ter -— itke af Apotelere — men af 
Naboer, fom De kender oq har Tillid 
til. Dersom der ingen Agent findeg 
i Dereö Reiswein striv til Dr. Peter 
Fahrnetx 112——114 So. Hoyne Ave» 
Chicago, Jll. 

--—- ————— Hob-— 

-Efterlysning. 
Jfølge en Vestemmelse i Ole 

Terkiliens Dødsbo kan hans Saus 
Jsaak Terkilscn nu overtaqe Efeu-: 
dommen. Sidstncevnte anmodes 
derfor lierved um snareft inuligt at 
meldesigtilunderteg ede. Eller 
om nogen kender ha O pholds- 
sted og godhedsfnld vi underrette 
mig derom, vil detbliL matt-In- 
net Sidste Efterretninger om J. 
Terkilscn lvder paa, at han for 
2——3 Aar siden er reift fra Spen- 
cer, Jowa, til Nord Dakota. 

Ole leen, 
Kimballtom Audubon Co» Iowa. 

S 1 df te Nyt 
Aguinaldo lydig. 

Washington, Avri19 -. 
—- Krigsde- 

partementet hat i Dag modtaget den 
glcedelige Eftertetning fta Genneml 
McArtur, at Agiunaldo hat afiagt 
Trostabseden til de For Statet paa 
Betingclse af den Anmesti. som til-li- 
gere er bleven tilbudt. En Del af Gen. 
McArturs Meddelelse holdes hemme- 
lig, da de angaar noget om Aguinaldos 
Fremtid. 

McArthur vil gerne anvende Agui- 
naldo som allieret til at faa Opstanden 
fuldstændig knusi. En Dei af Sti- 
bene stul nu sendes hjem fra Filippi- 
nenne-, da der itie tiltrænges nogen vi- 
dere Styrie i Fnrvandene der. 

— dok- — —- 

Amerika og Vi nczucla. 
Port of Spain, Trinidad, April 2. 

De for Staters Krydser Scotpion har 
faaet Ordre til at tage U. S. Konful 
Francics Loomis fra Corocos, Vene- 
,1,ueic1, om Bord og føre ham til Porto 
Nico, for ai han derfra ian rejfe til 
Washington 

Loomis hat ftedse været Prakti- 
dent Eaftro af Vennezuela en Torn i 
Øjet, fordi han holdt sirængt paa de 
amerikanste Rettigheder, og ,den Vene- 

zuelanste Regering hat nu forlangt 
hang Hjemtaldelse· 

J Washington vil man afvente Lod- 
mis Fortlaring, inden der tages SM- 
ling til Venezuela-Spørgsmaalet. 

Et russisl Ultimatum. 

St. Petersbnrg April 2. Rus- 
land har fortangt, at Kinas Rege- 
ring skal undertcgne Manschuri- 
Traktaten senest Onsdag d. Z. 
April. Detultimatnmlignende For- 
langendc antages at ville blive op- 
fyldt i det umsentligste, da Russland 
lmr truct med ellersz at afbryde al 
diplomatifl Forbindelfc med Rina. 

Te ntcegtigste Vjcekonger i Syd- 
kina er itnidlertid for enlmer Pris 
itnod, at Reisen-n sknlde føje Rus- 
land, oq de lmr titbudt personligt 
at ndrnfte en Herr paa 100,000 
Mand. 

Li Huan Clmng, der stedse har 
vcerets «nsservenlig, har derimod 

HIFWH llndertegningcn. 
« «««, Turødag, da den skulde 

Nasc- vceret lindern-Auch var den 
kinesiske Gesandt i Et. Petersburg 

;saa heldig eller nheldig, at han 
Jfaldt paa Trappen, — og han siges 
Inn at lmve faaet et apoplekt-sk Til- 
Fftclde, saa det Uil vare en rum Tid, 
Linden han eller en andcn af den 

Jkinesisle Regering udnævnt« uil 
i kunne undertegne nuget. 

St. Pestersbutg. Dadet nu 

l)«r vift sig, at ingen of Ma tetne for 
Alvsr vil tage sig paa nun-rieb og 
mstatsk at støSte Kinn isnod Rus and, 
bar -en rngftfle sharing formodenl g 
iundet Spillet. 

Tet te. net en’oq til, at Kinas Ind- 
villiqeijeend»·V : ital «Ire til Ktig med 

Jamekx er nemlig ttjllet tet«e 
Land .?»39-ztidrsmmclser i Korta i 
Signa-s «· 

Unægtklit bliver man est thaanden 
lldt tutvlraodig onl, hvem der sgenlig 
leistet over det Land og Falt. Keiieren 
paa Stedet er dtt da i hvert Feld ille. 

...-- ......·.-.-—.. 

Berlin, April 2. — ,,Kølnifche Zei- 
tung«5 sttclingistorrespondent met-de- 
let, at Kinn hat indrømmet Magnet- 
nes Forlangende om, at Øen Kwang 
Su ved Amoj stal væke mellemfolleligt 
Distrilt, i Lighed med Shanghai. 

For at hell-rede en Fort-tells paa m 
Daq 

maa De tage Laxative Bromo Qui- 
nine Tablets. Alle Apotekere tilbage- 
betaler Pengene, hvis Kuren uns-Inl- 
kes. E. W. Groris Navn sindez 
paa hver Æste. 25c. 


