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Nr. Uka Blair Relik» Ongdag d. m. April IWL 10dc Aaer. 

Amerika 
De Fokencdc Statet og Kava. 

Washington, April Iz. Den tubans 

sie Nationalforsamling hat nu forta- 
ftet Kongtessens Platts’ Bessutning 
angaaende Kubas Fremtid. Farin- 
stelsen hat itte vakt særlig Odem-: 
steife. sinnt man i Washington »drin- 
delig havde haabet, at Kubanekne stul 
de vcete kloge not til at gaa ind paa 
de For. Statets Besternmelfer. 

Kubanetne hat baaret sig tet fmildt 
ad, idet de hvetlen hat antaget ellet 

fotkastet hele Platts Buslutningen· 
De npjes med at fokkaste jke as denå 

Punkter og vil itte dissutere Restm 
soc-lange disse tte Punkter hste med 
til Besiumingen som Helden 
J den gribende Jndledning et der ad- 

stillige Rygter paa Fee-Ide, og i Lighed 
med andre Rlzgter et de i udmærtet 
Uoverensstemmelse med hvemndke. 

Fta een Side erflæker det, at man 

i Waschingfon egentlig et glad over, 
at Rubanekne fauledes dar sat ssg selvl 
under amerikanst Militær:RegiInente, 
for endnu mindst et halvt Aars Tit-» 
indttl Kongtesfen tan tage ny Stil- 
ling til Spprgsxnaalen 

Fta anden Side fotlydek det, at. 
Præsident McKinlen og Seiretckr 
Raat tæntet paa at tilbagekalde de 
5000 Mond amerikansse Troppek fta 
Kava, focdi det egentlig et Soldaten 
ne, sont er Rubanerne en Tom i Øjct 
og foraarsager detes grundige Mig- 

foknsjelse med det amerikansie Rng- 
mente. 

Gen. Wood et bestemt imod denne" 
Tropperneinlbagetoldelse, der i hvert 
Fald ogsaa vilde ligne nogct af en 

Falliterklceking, da de nu een Gang er 

sendt dekovek. « 

Men man sorttyder jo saa mange 
Getningek. 

Andre modsikidende Rygter gaat ud 
paa, at alle rimelige Kubanere elstek. 
Amekitanerne og vilde helleke end ger- 
ne tysse dekes Fsddet end sige da Ri- 

» 

set; det sial tun vcere galt med Natio- 
nalfoesamlingem der nu pludselig er- 

tltetes for at være et Sammensstab of 
Feld sont aldeles itke teprwsenteke 
Foltestemningen ! 

Lige stit herimod ertlates, at den 
almene Kuhanek hader Anteritaneene, 
men det kan man ikke regne, for Ku- 
banerne kan boetken læfe ellek stkive, 
san de tan naktes as de Politiste Agi-: 
Mater-. i En ellet nnden besteden Plads bli- 
vet der vel not for Sandheden midt 
mellem al den agitatokiske Overdtivels 
se. M anbefalek vote Læsere felv at 
sinde den. 

« 

Dr tusinde Ting. l 

Bkænde of Ho og Strom 
Dei vil være of fcerlig Interesse fors 
Farmere i de vestlige Prmiestater -:« 
hsre om Forspget paa at erstatte ««-ct 
kostbare Brande, Kul og Tra, med eni 
Stags Bkcnde, der er ligefaa godt uz 
meget billigere. Opfinderen ek S.I 
Ogden Edison, en Dntel af den be-! 
tnmte Thomas Edison. HI, Strasxi Ukrudt og »Cornstalls« tan blive 

beugt. Det hele bliverved Hjælp af. 
Masiineri formet i runde Sie-enger —- 

9 til 12 Tonnner i Diametet og 4---!5 

Fod lange. Stosset vil vcete lige fnu 
haakdt som Trw og vil bkænde lcens 

gete og afgive mete Vatme end ,,so«ft« 
Kul, og Tilbetedelsen vil blive meth 
billigere end den tilfvarende Mengde 
Kul. Menge er interesserede i Sagen, 
og et stott Kompagni er rede til at 

satte Masiinek op og begynde Fabri- 
kationer saafremt Lejlighed tilbyde.3. 

Nedftyrtet Bro. Symcitfe,l 
N. Y. 7de April. — Den store Jamesl 
St. Bto over Oswego staunten i Sy- 
tacuse faldt ned i Gaar (—.7-stetmiddag, 
mens et sinkt Antal Mennester var paa 
den. Jngen omkon Tom Folge kif 
Ulykken; mcn otnkring 30 Mennektes 
tont alvotlig til Stude. s 

ists- Ictnh Vor must-er de M- aloa 
winke-, html-des v lmek enhvee B ther- 

ssandretke s S get; f u siliessd 
UOLIM BARBMC Sol-UND 

Ohio-sey 11110018. 

Den celdste »gamle Pige«1 
i Amerika. For-leben bade i! 

Kentucky en gammel Pige, kaldet 
Tante Bettv. Hun blev fsdt i Febru- 
ar 1796. Lige siden 1816, da hendeäzs 
Fadet bede, hat hun levet i den lillt 

Trwhntie, han bnggede, —— for bet me- 

ste alene, og endstpnt hun i de sibfte 50: 
Aar hat boet tun en Mil fra Jernba 
nespotet, hat hun aldtig set et Loko- 
moiiv eller et Tug, og siden sin føritc 
Ungdom hat hnn ikke værei 5 Mil 
botte fka sit Hjem 

Tante Betty var aldrig sog. J 
mange Aar hat hnn vætet stolt as at! 
vide sig den stldste gamle Pige i Ken- i 
tucty, ja i hele U. S 

Dsdsftraf for »Kidnap:; 
pe kö«. J Illinois hat »the Househ 
vedtaget en Lon, der fasisættek Dsds 
straf for Roveri af Personen naak det» 
siet med den Hensigt at afpresse Pen ! 

ge. Fokstaget gik igennem uden De I 
bat- 

Fasten pag-a Mississippi 
La Crosfe Wis» 5 April. Siibx ! 

fetten i tote Mississippi er nu aab ; 
net. Bugfekbaudene iommer nd ais 
Vinietivakteret for at gaa eftek Tom I 
met-standen, som liqget Pan fotsiellige( 
Stcder i Finden. 

D I d s fa l d. 108 Aar var Lon-» 
ig Voilland, en Franstmand i Mann-«- 
tonect, N. Y» da han bebe den sites 
April. Han Var fsdt i Frankrigi 
1798, boede der, da Napolion abdicc-; 
rede, og saa Zeisekem kott for den-H blev fendt til St. Helena» 

«- i 
Knox udncevnt. Washing- 

ton, D. C, sie April. —- J Kabinets-« 
modet i Dag meddelte Pmsidenien, at 
P. C. Knor fka Philadelphia hat mob- 

taget Tilbudet om at blive Akkomm- 
General. 

Knox et senkte afrejst til Washing-l 
tpn, samtnen med sin Son. i 

LandetvedOllahoma. l Washington, D. C» T. April. » 

Kiowch Coinmance og Mache-R-. 
fervationtrne i Lllolyoma vil diive 
anbnede for Nybnggere en Gang it 
lsfteraaret ( 

Konaregsen udtnlte i sin lrdite Zesz 
sion stært Migdilligelfe over den hid 
til anvende «Løbe«-9«Iletbode for Af- 
gørelsen of HostiesteadAnfogeeneii 
indbyrdes Fortrin til de efkertmgtede 
«6lain15« og anmodede Jndenriggde 
partnientet oin at forspqe en mindre 
brutal Freittgangstsiaadt 

Landlommicsusr Heman slal ha 
ve bestemt sig for at lade Lodtrertninq 
afaøre Nnbvggetnes inddnrdeg Net. 

Men derber sanktidig meddele5, m 

Heemann er noget utlar med Prasli 
denten on Knbinettet, turde det vckre 

malng at Lodtrætningen itle hat 
hudet Rande paa højere Eier-er. 

D et «s v a a e« R p n. Tom-km 
Kansas, April 8. En ung ftcerl de 

knolratift Dame, Fel. Helen Witzesl 
asgjotde Valqet her. Hun forlanqte, 
at den unge Republilaner Charlez 
Heoland, sotn mange Gange sorgte 
ves havde bnnlet paa hendeg Vierte- 
dor, flulde overgive sig paa Naade og 
Unaade og stemme for den demokra- 
tiste Borgmeslein Hvis Demokraterne 
vnndt, vilde hun gifte ftg med ham. 
Den unge Helt lkympede sig lange, 
men Hjettct sejrede over Dyden — og 
saa fit den demokratifle Kandidat 
Parter 2 Stemmer merk end Republis 
laneren Hughis. Sagen er dog endnu 
ltte gansle afgjort, da Tallene staat 
san nar. De tvende unae lider deb- 
belte Hiertelvaler i den Anlednlng. 

Logans Statue. Washing- 
ton, April 9. — Den herodisle Bron- 
eestatue af Generalmojor John A. Lo- 
gans til Heft, blev asslsret i Dag. 
Preesidentem Kabinettet, Logans Ente 
og Slægtnlngr. samt mange as hang- 
Krigslammetater overrcerede Spinde- 
llgheden. Logans Sonnespn George 
Tuclet asslsrede Statuen Kl. 22 om 

Eftermlddagen 

Kuterer Svlmmkthdz Tsæthed, 
Man-, Leu r oa Nyssvgd mais-. De 
hliver tritt We S unnenn- hvls de 
tsm r Ilsetv outsmln Te for denne 
Manns-d. Kiste 35e. Spsrg Der 
soc tei. 
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D v d s f a l d. Fec- Chicago kom-; 
mer det Sargebudstab, at en af de tilj 
den form danfte Kiste hsrende Proz-l 
iter et afgaaet ved Døden. Dei er 

Paftor N. Riemen Jensen, der, sont 
tidligete meddelt, var rejst til Chicago 
for at undertasie sig en Operation. 

Denne, der blev fotetaget paa 
»Pagfavant Memorial Hospital«, 
davde d. :31. Many-, Palmeføndai« 
VII-den til Folge. 

Den afdøde, der var fsdt P Bornss 
holm d 4.April1852, blevi jor op- ; 
tagen blandt den for. dansie Kirkegi 
Præstestab; han havde i sin Tid ftaaet 
i den dansie Ritte, og git ved ,,Mis- 
siongforeningen"g Adsiillelfe over i! 
»Nordtirten«. Han havde i mangs 
Aar betjent Mengheden ved Royal osi 
Wille-w Creet, Iowa. 

Liget forteg til hans Hjem ved 
Royal, hvor Begravelfen foregik paa: 
Stceriorgdag, d. 4. April, 49 Aars» 
Degen for den afdødeg Fødfel ! 

Huftrn kg 6 Børn staat efierladtes 
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Provenfem der 
danste Rirle 
Lincoln og Omegn hat 
Gerning, da 
Danmari for der at 
,,llitkelig Forening for 
Ijiigsion«. 

D a n m a r k. Pastor Elias-— 
betjenet den fortn. 

hørende Menigheder i 
opsaxit sm 

han agter at tejie til 
arbeidie under 

den indke 

— 

Pastor A. P. Hanfen, Bo- 
fton, Mass» anmoder de as den spren- 
dansie Kittes Pia-stet, som i For-Jas- 
rets og Sommereng Lob agtet at kejse 
til Daninart, oin at aflægge et lille 
Bespg oppe hog hans Llltenigheder i 
B on og Wortestet «- til fallez 
G æde og Opmuntking. 

De ttænger jo ogsaa til at fornern 
me Samfundeis Kætlighed og Inter- 

esse paa den Mande. l — 

Overfnlden. Vor Lands-l 
Jmimtu E. A. Salling fka Maniitec,( 
YMich., var fornylig Genstand for ex( 
lLoekfald pna Wabafh Ave. Sporvoanl Ii l5l)i«:aqo, cht et Par Banditter, der 

Iftod samtnen ined hain paa Spolvoki 
nenz »Platsotm«, mengte sig op inmn 

slmnh samtidig med at Den cne for i ist-nie at time hang Urtcrde. Salliiki 
anede llraad og qteb Tyven om Hunn- 
den, men søqte forgæves at faa hani 

stil at give Siip Wo sterben. For at 

Tau Hjælp bog Sporvogneng Pang 
Hauer spgte Salling da at faa Toren 
anbnet, men de to Rovcre sit imenss 
stjaalet Ilr og Mka Salling var 

liqe kommen fm Ijtichigan til Chiroqu 
oq var paa Vej ud til en i Chicago do 
ende Søster. 

J: ø d L- fa l b. Fru Gewinn-Ver 
mun, født Kommst-h i Sau Franc-is 
co et afgaaet ved Dsden efter tun 1 
Mannebg thiqtestah J Begnndelscn 
as Februar anlom lncn til Sau Fran« 
cigco fm Randers i Damnart. Hun 
var forrige Sommer bleven forlovct 
med sin efterlevende Mand, Henn) A. 
Wettkam, som var i Bei-g derhjenmse 
den Gang· 

Fo l l efe f t. Bestyrelsen for »Ta- 
nebod Samlag« i Tyler, Minn., bar 
bestemt, at der flal afholdeg dan7l 
Foltefest ved Hofstolen i Tylet den J. 
Juni. Pastor Th. Knudfem Nysteb, 
hat lovet at holde Festtdlew 

P re s s e n. De. Volclmakg Ef- 
tersplger fom Redattst as »Nordiste 
Blade'« i New Yotl er den danstsamcs 
ritanste Journalist He. H. S. Hage- 
rup, der hat været Medarbejder ved 
forftellige danste Blade hetovte. 

Dampstibet »erge« for-I 
lod d. 5. April Christianssand med 
32 Kahyts- og 285 Daispassagere:. 
Det ventes til New York d. 19. April. 

Past. O. Gregerfen,Den- 
matt, Kansas, hat taget mod Aald 
fca Menigheden i Ludington, Mich., 
stcivet »Dann.« 

Hundtede Reifet. Kapter 
W. Stil-by den populære Forer af 
Dampstlbet «Jsland«, hat nu falls- 

føkt sin 100. Rundrejfe til New York 
som Fsrer af dette Stib. Den 1. Des- 
cenkset 1883 overtog han Kommandoi 
en af »Jsland« og hat siden Uafbrudt 
kned Undtagelse af en entelt Reise fort 
..Jsland« lyttelig frem og tilbage over 

Ulrlanterhavet 
Ved fotstellige Lejliaheder hat Kap- 

tcjn Stjodt faaet fm Duelighed og 
ildholdenhed fat paa Prove; færlig i 
December 1885, da Island paa en 

Reife til New York mistede Roret paa 
leiFondlandsbanletnex med fjcelden 
Dygtighed manøvrede Kaptejn Stjøbt 
sit Stib uden Hjælp af andre Stibe. 

Btyllup og femdobbeli 
B a t n e d a a b fejredes i Runda-Z- 
egnen forleden ien og famme ijfcitniliinl 
Manden havde flere Aar levet paa en 

Form langt inde i Amerika fjernt fra 
baade Kitte kg Præst. Saa døde hanss 
Husttu, og han reiste en Tut hjem med 
fine fem udsbte Born, i Alderen fra 
L til 12 Aar. Hekhjemme giftede han 
fia anven Gang, og samme Dag, bang 
Bryllup stod paa Drsted Mart, blev 
bang 5 Born bøbtr. Dekpaa reiste 
Oele Familien atter hertil Landri- 

Vagtler fta Amerika- Det 
Tranks-, som om man tænter paa i steti- 
re Maaleftot at indføre amerikanftc 
Vaatler til Danmarl for atter at sp- 
ae at faa en talria Vagtelbestand paa 
TULatteknr. En Del er i Folge »Bei- 
liante Tidende« allerede nnderveig, 
alle beftemte til ftørte dansle Godseji- 
ere. 

P o s t m ej te r. Butnett, Lug 
Angeles Co. — H. M. Johnsen er 

bleven udncevnt til Poftmester i Bur-, 
nett, Los Angeles Co» Cal. 

Zu uns Piqu Plagen-. 
J Ovetgangspetioden fra Pige til 

Koinde, naar Verden straaler i sm 
Hkrnqt og Herliqhed, on Livetg Vej sn 
’neL- bestrøet med Roset, er der fmaa 
Ubehageligheden der Laster en Stdngc 
oder Lntfaligheden. En dactklig Hun- 
farve, Finner og lldslet i Anfintet bar 
sordcerdet um«-gen en unq skvindegs 
Liv. Blot den« som et i fnnnne Stil- 
ling, tan tilfnlde fastte sig ind i, du«-r 
Pinlig saadan Vanpryd er. Mifs 
Annie Crozet i Enst London, Sen-n 
Africa, hint fjerne Land, led ittc 
blot den den)x1clse, men ogsaa den lc 
gemlige Pinsel, der folget med ex: 

.L)ndsygdom, der fuldstasndig vansi- 
rede hendeg Ausigt og trodscde mang: 
Lisgerg Dngtighed Pastor E. P. 
Riemer i Gast London, South Afric.1, 
striver om hendes Tilftnnd som føl 
ger: »Jeg man indrsmxne, at jeg var 

dybt beim-get af Mifxs Annie Crozeksk 
ynlvcerdiae Tilftand da hun kom til 
tnig for at erholde Dr. Petetg »Ein- 
:iko«'. Hendes hele Ansigt var onn- 

siret af aabne Saat og Skotpcr. Hun 
spurgte mig, om jeg Hunde hjælpe den- 
de. Jeg tnnde blot sige hende, at Hel- 
bredelsen maatte komme fra Gnd, ox 
at jeg hanbede, at han vilde velsiqnc 
den Medicin, jcq gav hende. En 
Straale af Haab fyntes at lyse i heu- 
des Øjne, da hun tatkede mig og gif. 
Jeg havde givet hende en stor Flusse 
,,Kuriko«. Om 14 Dage tm hun ef- 
ter not en Flusse. Jeg faa intet merk- 

til hende og havde næsten glemt alt, di- 
hun uventet asiagde et Bespg. Jeg 
kundc næppe tko mine egne Øjne, da 
jeg san hende der faa frifk og Mie- 
lig, og hvett Spor af Hudsngdommeu 
forsvundet. Jeg glædede mig hinte- 
lig med hende over hendes Helbredelfe 
og bessgte senere Familien. Hendes 
Inder fortalte mig, at hun havde haft 
Sygdommen i over Z Aar, og at Lok- 
gerne ikke havde tunnet turere hende. 
Dette Tilfælde hat stæntet mig en 

speciel Form-jene De fslet, at de hat« 
Gud at tolle for denne merkværdiges 
Helbredelse.« 

Dr. Petets «Kutiko« gaar lige til 

Sygdommens Rod; den uddriver alle 
Urenheder fra Blodet, sicenker hele 
Systemet ny Kraft, og Helbred man 

med Nsdvendighed folge. Den er ikke 
at etholde paa Apotheler. Sælges 
direkte til Forbrugetne gennem Lokal- 
Agentet af Fabrikanten, Dr. Peter 
Fahtney, 112——114 So. Hoyne Ave» 
Chicago, Jll. 

Sidste Nyt 
Rangan 83dc Fødsclsdag. 

Købcnhavm April S. Kong Kn- 
sticms Skide Fødfelsrmq blev i Dag 
højtideligholvt over bele Danntark. 
lfiongens Helbked er godt, og kmn holdl 
Lvlønsinings:llur fra Ernbedgmænd, 
Diplomater og andre. 

Byeng Gelder var stuvende fulde as 
Foll og paa Amalienborg Slotgpladcs 
iublede Tusinder af Metmesler for 

Kongem som derpaa traadte frem p-.1a 
Altanen samtnen med sine Dotte, En- » 

ketejferinden af Rugland og Drom- 
Ininq Alexandra af England. Kron- 
Dring Frederil udbraqte ved Taflet om 

Elftenen sin Fader. den gamle sinngeg 
Staat 

Lprør i Kinn. 

Psling April R. —- Der er komm n 

officiksl Betrasstelse paa, at General 
Titm-Fltl1-Siang har gtebet Oprørss 
fxnen i Nordlmck 

Von lnr ll,()«« requlære Soldater 
under fig, og de vil gua geunexn J d 

og Band for hom. 
TinasFulkSi ngs Handling staat 

uden Tvivl iForbindelle med Prins 
Tnans Pla er. Te bar jo bque loss- 
fiwende Hoveder og vil iiu proz-e paa 
at rldde StinveL 

Der l) rfter nogen Fryat for, al H« f- 
fet ved Sianszu fl.:l blive angrebeL 

.Kejserc11hak kun U. l»,0»« Mamdm 
men de er lwetlen laa dygtige cller saa 
hcngivnc scm S angs Soldaten 

Te linesisle Befuldmæqt gebe Li 
Hung Chang og Prins lszung antager 
d g lun del hele Op Ir for en Storm i 
et Glas Vauv. 

Doq kan del siklerl forhale Kinas 
chsslulning med Momente. 

Bocttrtgcn 
London, April 9. — Lord Kitktnnsr 

meddeler, at Oberst Plumer hat ind- 

tnget Ptergbnrg uden at mode virere 
Modsmnd. Boerne havde rømntet 
Btyn i Letct of Natten og sp sengt en 

Dei di Annrnnitionen i Luften. 
Prteri tntrg hat en Ttd været Beer- 
reqersnzinz Oevezftotx Bed Ba h- 
montop Orange —ss Frist tin l) .r 

Englands-me taget lU V.·ere og nogle 
Brutnest 

Tit Gergceld hat Boctne dist, at Os- 

cn:tner sr Karl for Hatten inwg h lt 
nede iKs—ptalonieti. Nord for Aber- 
deen blev cn enge st Afdeling vaa lW 
Mund anqreben of 400 Vom og tun 
25 Englandncxe u dtocu. 

Tenne mærtelige Begivenhed ncde i 

Enq andern s cget Land onitaleg tun i 

Forbi gaaede of Lord Ki1chener. 
-«0-— AC—- 

Ætc for Fraitstnænd. 

Washington D. C» 7. April. Offi- 
cerer og Kadetossicerer paa det franstc 
Stolestib«Duque Tronin«, fom liggec 
for Anter ud for Annapoli5, blev for- 
leden af den franfte Antbagfadør tic 
De For. Stater forestillet for Pra-- 
sident Mcslinlen Stibets Kommun- 
døt Kapter Howette, tattede Præsis 
denten for den venlige, gæstfrie Mod- 
tagelse af Stibets Officerer og Anbet- 
ter. Eiter Bespget hos Prftsidenten 
hilfte Franstmændene paa Marinemis 
nistet Long og besaa Regeringens 
Flaum-. Den 9. April vender de tilba- 
ge til Washington. hvor den franste 
Ambassadør vil foranstalte et Bal for 
dem og derigennem give dem Anled:l ning til at blive betendt med ameri- 
kanste Kollegaer og fremragende 
Mænd i den politisle og officielle Ver- 
den. 

Den 11. April stal de, som Mari- 
neminifter Longs Gesteh foretage en 

Nod det denne Mauned, iaa bl ver 
De rast bele- Sommeren. Bedst be- 
tendte sinckende Midtel om Foqu et. 
Rocke Mountain Te. Fabrikeret of 
M difon Mwicin Co. 35c. Spsrg 
Detes Apoteter. 

szysttut ned ad Potomac Floden, ssg 
Jed Mount Vernon vil de, som Repre- 
sentanter for den franste Republik 
lasgge en Krans paa Wafhingtons 
Grav. 

Fra Filipinernr. Manila, 
April 7. Oberst Sandico hat overgi- 
get sig til Amerilanerne ved Cabana- 
tran Og Kavalleriei et nu paa Spor 
cfter Gen. Tinio i Nordviaans Bieng- 
egne. J alt har over 1100 Instit-gen- 
ter overgivet sig i Gaar og aflagt Tro- 
skabsedm 

Marinemininster Long bar givet 
Admiral Remey i Manila Ordre til 
at hverve 500 Filippinoek til Orlogs- 
tjenefte under de Forenede Sinken De 
skal anfæites fom Fyrbødere i Mias- 
slibene: de taaler Varmen i Mastin- 
rummene bedre end bvide Mænd. 

Aguinaldo er bleven pyniesyg; hatt 
fmykker fig med Diamanier og er ikke 
uglad over en eventuel Amerikarejfe. 
Han vil udstede ei Manifest om al- 
mindelig Overgivelse. 

Porto Rico sanften Wa- 
shington, April 5 J Anledning af 
Rygter um« at Guvernør Allen spger 
sin Affked, bar Porto Rico gennem en 

i andet Øjemed fendt Kommission til 
Washington anrnodet om at faa Fran- 
cis H Wilson udnævnt til Allen-s Ef- 
termand. Kommissionens Formand 
Hr. Weneslao Borda ertlcerer, atKom- 
missionens Ønsle næres af Exekutiv- 
Udvalget for Købmcends og Bank- 
mcends Foreninger i Porto Nico. 

Francis H. Wilfon er for Tiden 
Poftmester i Broollyn. 

K r i s e n f o r b i. London, April 
9. — Der hersker her almindelig Til- 
fredsftillelfe og Ro, da man antager, 
at den kinesisle Krife nu er ovetfiaaet. 
Rygterne onl. at Rusland stulde have 
truklei sig tilvage fta Magternes Kon- 
cert i Peiing benægies bestemi, og der 

øjnes nunngen Fuss-for Krig mellenc 
Rusland og Japan. 

Andre Vlade antager dog, at Japan 
itle vil tunne undgaa at komme Mon- 
ssitt med Russland over Korea- 
Eporagmaalei. 

Franiria oa Italien. Tou- 
lon,. April TO. Den italienske oa fran- 
sie Flaaoeg festlige Venstabs-Dernon- 
siration hat taget sin Beayndelfe med, 
at den franste Admiral de Beaumont — 

aflaade Besen om Bord has den itali- 
enste Efkadreg Festen Heringen af Ge- 
nua. Denne har fenere gengceldi Be- 
iøaet og blev ved den Lejlighed mod- 

iaget paa det festligfie vedizniliiær Pa- 
rade. Heringen ledfaaedeg tilbage li- 
ge til sit Flagslib «Lepanio«. 

Overalt modtoa Folleflarerne Ita- 
lienerne med den Fransimændene san- 
egne udirnkgfulde Beaejiiring. 

Dei knager i Triplealliancens Fu- 
ger. 

Dei engelfte Gesandtfcii 
Ha b. Berlin, April SI. J Dug nn- 

kom drt suecicllc ermelfke Gefandtskab, 
fom er paa Rundrejfe for at kundgøre 
Dosseme Dxnnning Victorias dødelis 
ge Maorig. 

Reiser Wilhelm morsioq Gesandt- 
stabct paa sasrlig udsøqt Vis, idet hast 
lob bei nfbente i tonqetige Vognm 
iwiilet er uhøri. 

Alligevel raubte manqe Berlinere 
»Ist-d med tftmlckndcrnc«, og »Seit for 
Vorm-XI meng Gæfteme tørte gen- 
nem Ende-me 

De sammme Raub gcutoges om Af- 
tenm 

miser Wilhelm hat forbudt Pres- 
sen at offenliggøre hans Tales-. De 
kommcnterer dem for Ineget, og nogle 
ubkhjaslpfomme lldtryt bliver altid 
fordrejedr. 

KrüaersReifr. Pariö.Avr.10. 
.,Le Many-M wes d-ler, at Kiüget bar 
t I rafmt m H.:aa, at han bar fast- 
iat si o Umriss til de ForencdeStatektil 
Mal til. 

san vil holde T-17ei Tonma- y toll 
anstran den Sde Juni fom det demo- 
kratistYPattiS Gast 

For at helsccde en Fortscelie vaa en 
Daq 

maa De tage Laxative Bromo Qui- 
nine Tablets. Alle Apotekere tät-age- 
betaler Burgen-, hvjsKnren mislycs 
les. E. W. Gr i Raps-findet- 
paa hver Æste. 


