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Senatot Baron fka Georgia har; 
ttavlt med at otganisere en kongregi 
sional Elspedition til Filippinetne, 
og Ktigsministeren hat tilbudt fki 
Reife Pan Hakens Transportdampcr 
for alle, der er villig til at gaa. Dct 
bemerkte-T at sgadan en Tut vilde 
væte i hpj Grad gadnlig og »opdr·-.- 
gende« for vore vætdige Lovgiverez thi 
jo mete en Kongtesmand irr og hat-r 
of et Fall, jo bedke, sclvsplgelig tan 
han lave Love, der passet til Tilstan- 
dene. Endvidere menes der, at Rege- 
ringen burde stille et stort Fund til 
famtlige Kongresmændg Raadighed 
for at de lunde lau Lejliqhed til at le 
sig otn, særlig da i de Forenede Sta- 
ter. Menge af dem er utrolig pro- 
vinsielle, hat ilte Spor of Jde om de 
Fall og deres Omsickndighedet, fo: 
bvem de rast væl ladet Levekegl-.sr. 
Der et bestemt noget i det. 

M--.-—..q -— —-.- 

Danmatl lonnnkk med 
Fokilag. 

Til ameeilnnste Aviler lommer 
folgende Meddelelse fra Kobenhavm 

Danmatl et villig til at asstaa de 
Vestindisle Øer paa folgende Betin-: 
gelser: l 
1)4 Millioner Dollars flal betciles4 

of U. S. til Danmart for Øetnr.i 
2) Befoltningen stal ved Steinmeafi 

givning tillendeaive, om de vili 
vceke Dunste eller Amerilanere. ( 

A) Detsom Stemmefleeheden falderl 
til Gunst for de Forencde Statt-m 
stal Jndbdggerne vckre ilte aleneJ 
ametilansle Undersaatter, men og ! lau amekilanste Borgetr. 

4) Landets Ptodultee steil tilfledeä 
toldfri Adgang til de Forenede 
Stolen 

Dei bemcetleg ber, at Washington 
itte san lige vil antage den st. og 4. 

Betingelse. 
« 

--———-.-0 

lfn »Skolc-ma’ams« Heite- 
daad. 

Fra Harkisom Nebe» tommet be 

gejstrede Meddelelser om Leererindem 
dei- i yberste Fake for sit eget Liv red- 
debe Bøtneneg Liv og frelste Stolen 
fra Øbelckgqelsr. Lasterindem hvig 
Navn et Lizzie S. Col-nann, havde 
ingen Anelse oin den siq ncrtmende 
Vandsiod. Pludfelig følte hun en 

meetkelig Bevægelse under sine Fsd 
der. Det gentog sin, og denne Ganq 
mai-lebe Bpriieue det og blev angest. 
Miss Cottmann aabnede Deren og 
san et Syn, der lunde forfcktde den 

modigstr. While Floden var geioct 
over si«ne BkeddeL Bank-et lom strom- 
menbe i stoke Volger og hat-de all-rede 
indesluttet Stolelniset, og den tiltas 

qende vollende Mængve flog med vol- 

fende Magt mov det lille Stolehus. 
J et Dieblil havde hun lagt sm Plan. 
Pan den anden Side of Vandet var en 

Heft bunt-set, som et af Bornene rei) 

roa til Stole. Midt gennem det bru- 

sende Band, fnldt af allehaanbe »De- 
bris" vadede hun hen til Hesten, sit den 
ttultet op til Stolehuset og festedc 
Mel-ei, den hats-de været bunt-en med, 
fsrst til Sadbelen, detnæft til Stolen 
paa den Side, hvor Vandet ftrpmmehe 
imod, og sauledes btuge Hestens Styx- 
te til at holde igen paa HufeL 

J tre Kvattet stod Mifs Cottmann 
og holdt besten i Stilling — i Band 
til Armhullerne, indtil en af de stsrste 
Dtenge lunde arbejde sig gennem 
Vandet og faa Hjcelp fra Naboernr. 

Bstnene var keddede fta den noc- 

Lsiten visse Ded, og Bygningen tildels 
ved Mils Cotkmanns hetoiste Opfsts 
sel. Der taled om, at Countyet vil 
vife Laterinden en Anerkendelse, 
hvckd «hun ubetinget hat fortjent. 

For at hell-rede en Fort-teile m en 

Dis 
maa De lage Lakative Bromo Qui- 
nine Tal-lett Alle Mieter-e tilbagv 
betulet Pengene, holt Unten mislyks 
les. E. W. Grot« Navn findet 
paa hvn Æflr. Be. 

» 

Entsinnst-— i Wyoming. 
Den 1:). April strives fta Wyo- 

ming om en Sneftorm, der da easede 
i Staten· Det var en af de verste, 
man hat set der i mange Aar. Sm- 
en faldt tret og vedholdende, vg en 

starrt Vind blæfte det samtnen i Dri- 
ver. Jernvejene sit ttavlt med at san 
Suerndningsredsiaberne i Orden, da 
dee gansle sittert vilde blive stoke Dri- 
vet paa Linien. 

Den M. April. Fra flete Steder 
lommer flemnie Historiet om Stop- 
inenå Bedriftet. En Mand fra Flim- 
balL Wy» mistede saaledeg 6000 Faar 
med detes Lam. 

Et ftort Kompaani miftede henved 
3000 Sti. cheg, ellet en Kapital as· 
over 81()0,000. 

W. D. Weiner, et Poftbud, for vild 
i Sneftvtmen og stavtede omkking i 
II Daae udcn Husly oa Fade. Han 
var næsten blind og ligesaa naesten 
sultet ihjel, da han endelig naaede at 
totnme i Has. 

Et andet Poftbnd, John GillefpiL 
for vild oa maatte fotlade Heft oa 
Voqn oa til Fods ter at tedde sin. 

J to Daae oandrede han onilrina 
»den Maal og Med indtil endel«i,1v 

noale Faakehnrder fandt ham 

De tusinde Ting 
Noaet as det »ufottlar 

liae«. Mes. Elifabeth Miller, en 

gatnmel Kone fra Belleville, Jll» laa 
for Boden. Hnn havde en Son, men 

havde itte set ham i 18 Aar, oa ( 

manae Aar havde hun itte hskt det 
tnindste ira eller om han1, og hun og 
alle antog han«- fot at væte dvd. Da 
Dsden nceemede fig, sit hun et bestemt 
Jndttyk af, at hendes Ssn var le, 
vende, oa hnn taldte vedblivende paa 
nann. Sonnen opholdt sia i Dann-m 
Ohio, paa Soldatethjemmei. Oan 
lunde ilke sove en Nat, og benad Mid- 
nat syntes han at hsre sin Moder 
kalde paa hom. Tte Retter i Ttæt 
laa han saaledes fsvnløg, oa hver 
Nat tom den nfoktlarliae Fialden 
Den fjerde Daa sagte oa sit han Til- 
ladelfe til at reife hjetn og iom nogle 
faa Inner, føk hans Moder »Ide- 

Voluntsrek fra Manila. 
Trangpoktdantperen ,,Thomag« an- 

tom forleden fra Manila til San 
Francigco med 1644 Soldater fra de 
28· og 32. Voluntørregintznter. 
Mes. Nation lover en Guld- 

a l d e r. Mks. Nation lover, hvis man 
vil give Styrelsen af Byens Medicin 
Logde i hendes Hemden og hvis man 

dereftet vil adlyde hende til Punkt og 
Prilte, saa stal der efter en Uges For- 
lob vcete enBy, fom man aldrig hat set 
Mage til,—« ingen Salonek, ingen To- 
baksrygning,- intet Politi, det val være 

ovckflødig tene Gadee og i det hele 
taaet Renhed og Orden og Lytfalig- 
bed alle Beane —- hvis man blot vil 

folge hendes Program. 
—- 

Leder oa trivesz for 50 
Uenig om Ugen En Student 
pna Hatvard Universitei, en Tysler af. 

For-fel, ved Navn Benno Groih, leveri 
for siger og skkivek W Gent-Z om Ugem ! 
og taaer endda itte Stabe. bvertcaz 
paa Sjcrl eller Lege-ne. Han koin fra 
Tystland, da han var 16 Aar gammel, 
arbejdeoe paa en »Ranch« i Texas, on 
alt iineng stnderede han haardt, isaet 
engem, indtil han var naaei saa vidt, 
at han kunde holde Stole; sparede faa 
sine Benge, indtil han stdfte Effekaat 
kam iil Hatvard. 

Han hat regnet ud, ai med en ugeni- 
lig Udgift af 50 Cents Lan han neiop 
klare sig til han bliver farbig. Han 
hat saa et lille Petroleusnsappatat, 
og Lober Karte-sieh Ris, Cornmel;l 
en Gang iknellein kober han en Stan- 
ke og lager Suppe og hat det udmærs 

tei, siget han. 
Den unge Mund ek ualmindelig 

dygtig og afholdt af sine Lcecete og 
Kammeratet. 

Kureeee Svimnnlh d Trathetz 
Maor, Lev- Ausnahmen-. De 
blivet er heeS mater-n hvis de 
tsaer R: ckv Mönniain Te fvt denn- 
Mnaned. Kostek 35c. Tpttg Dir s 

spat ter. 

Der siges, at Jowa Republikanerne· 
hat i Sinde at nominere Ermqu del Fotenede tSoters Minister til Kinn, 
nu paa Hjemvejen, som Guveknsr til] 
nieste Pala, hvis han har tht til at 
ptøve Kapløbet 

) 
i 
s En Falstmøntner opda-; 
ge t. J Egnen omtring Sioux Falls 
og Contan hat der i den sorløbne Vin- 
ter cirtuleket en Meengde salsle Mon- 
ter, 5-,1()- og 50-Cents Stylke!, 
uden man hat tunnet opdage, hvorfra 
de lom. Saa hændte det for kort 
Tid siden, at en Mond ved Navn Levi 
Clart tobte noget ,,Plaster of Paris« 
i«et Apothek og betalte det med et 

Halvdalerstytte, der ved ncekmete Un- 
derssgelse viste stg at vcete salsl. Po- 
litiet blev sat paa Spotet og sandt es- 
ter lang Segen Falstrnøntneren og 
Redstaber samtnen med nogle endnu 
itke fuldsørte Penge. Clart blev atte- 

steret og sothørt, men endnu er tngen 
Dom salden i Sagen· 

Riae Guldminer er funäe i Jll» Llst sor Bnen Pann vev Ra ,- 

stia Flehen. Mastineri er sørt ud, da 
der siges, hnis alting gaat som bet 
burde tan der realiseres sra IS200 til 
IF W om Tagen- 

Salt lalder en dsd til-« 
bage til Livet. Fta Eva-ts- 
ville, Indiana. fortcelles om et meget 
mætteligt Tilfcclde, som hat vatt kne- 

gen Interesse vlden om. En Kone, 
Mer Sallie Allen, der led as Unber- 

.liv«ssygdom, blev opereret paa et Ho-« 
spitaL Da Operationen var over- 

stoaet splte Lægetne hendes Puls og 
sandt, at hun var død under Opera- 
tionen. Det var meget uheldigt for 
Lagernr. og alle Oplivninggmidlet 
bleve manche, men uden Held·» Som 
en sidste Tilslugt aabnede en as Lee- 
anne, Dr Richstein, en as Blodaa: 
rekne og indsprøjtede en Pint as Band 
med Salt i. Ester tre Minutters 

»Fort-b aabnede den sormentlige døde 
sine Øjne og bad om noget at spise,l 
og et nu i god Bedrina. 

j Jernbaner pan 6111m.; 
Sir William Von Horne fra Mon-! 
treul, den Mund der i fin Tid tonstrn ! 

erede CanadnsPacific B.1nen, er nu i 
Fiasko med at forfnne Cuba med k: 

Næt of Jetnvejr. Han hat innen Vg- 
villinq eller Authoritet tjl Foretngens 
det; men bar paa egen Risiko opwbt 
man-Je of de gamle Jernveje, fom ban 
san vil lade foklænge og forstørre alt 

eftcr sit eget Hoden 
Von Hokne er en meget enernifl 

»Mand og alle hans Foretagender Va- 
"rek Prceget beruf. Saaledeg onfw 
dette sidftr. Pan Linien fta Santin 
no oft pan hat han for Tiden txt-W 

Mond i Arbejdr. 
Hang Meninq er at bngqe en Fran! 

tog-Linie fta den ene Ende as sen 
til den andeu: en Stkækning, der er 

mellem 7«« oq 800 Mile lang, on ub 
fra den skal der fna bygges Sidelinirr, 
cfter som Handelen og Befolkningen 
fyneg at ktckve det. Ligeledes hat 
hnn tobt stote Llrealer af-Stoo m 
Agerland, der Ined Tiden skal koloni 
seteg pa nordamerikansl Bis med 

Snvmø er, Fabritker og lignende in- 
dustrielle Foretagender, der stal uti 
leke Landets egne Produkier af Tur, 
Kul og YJiinetalier. Et Syndiiat med 

umaadelig Rigdom stnar bng ved 

hans Foretagende. Det har allen-de 
givet s25,000,000 og vil give lige sog 
meget mete, om det findes nødvendigtj 

En lille Pige bidt af 
en gal Hund. En gal St. 
Bernhatdshund, der lob gennem Ga- 
derne i Chicago, fløj fokleden paa en 

lille 5 Aars Pige ved Navn Hattie 
Mullens, der legede med sin lidt ældke 
Ssster udenfot deres Hjem i Mont- 
tofe Boulevatd. Den lilles Strig 
hidkaldte Modeten, der lige tori i For- 
vejen havde sendt Bornene ud for at 

lege. Da hun sit Hunden bort fra 
Barnet, var det sircellelig mishandlet 
af hundem Den hsjte Kind var re- 

vet næsten helt lis. Den venstre Stal- 
det bar dybe Marter af Hundens 
Elendes-, ligeledes den ene Haand og 
Fed. Mes. Mullenj lsb med det stri- 
gende Barn til den nætmefte Dotter, 
hvot det blev soebundetz men Dokto- 

ten sagde, det vil være et rent Mira- 
lel, om Barnet leder. 

Jmidlertid havde en hel Mængdes 
Mennester sat esier Hunden, der ha- 
lende og med Sium om Munden fort-i 
satte sin Vej gennetn Gaderne; tilsidst 
lob den ind i en Baggaatd, hvot den 

bleo studt as en Politibetjent. 
Den ældre Søster, Vessie, der meer- 

keliat nok slet ikke blev bidt, da hnn 
bog prøvede at tedde .L)attie, fortla- 
ter, at Hunden slet itke saa ud til at 
feile noget, da den først tom lobendc 
ind i Gaarden, og sørst da den lille 

Piae havde nærmei sig den og begynd- 
ie at klappe den, Var den fløjen paa 
bende og havde bin hende. Dei var 

et uscedvanligt stort Dyr, der vejebe 
benved 140 Bund, mere end begge de 

smaa tilsacnmen, saa det var iniei 
Unver, de intet sormaaede mod den« 
Man hat endnu itke sundet Hundens 
Ein-, der visinok, naar han bliver op- 
Daget, kan venie ai blive arresieret. 

Mes. Cattie Nation iaen 
a r r est e r e t. Mrs. Earrie Nation 
biev i en Pairouillevoan køtt til Po- 
litistaiionen for-leben Asten i Kansas 
(iity, sordi hun soraarsaaede Gaoeops 
lob og hindrede Færdselen Hun hav- 
dr holdt Foredraa i Kansas City paa 
Kansas Siden af Missouri og tom 
over til Mo. næste Morgen og be- 

anndte en Undersøaelsegtur genne:n 
Bnen, ledsaget as benved 1000 as 
Mcend og Dkenge. Hvor hun sandt 
siZalooneiz ssik disses Eiere dei glaiie 
Lag. Den sor Ftnen smigrende Ov- 

mcerksombed blev as Politiet kaldt 

Gadeopløh og man arresterede hende. 

ff n »·q e r r i g« M a n d. Den 
Delbelendte Chicago-Filiiiitrop, Dr. 

Pearsom der hat.ftæntet stote Sum 
mer af tin Formue til Stoler og Uni- 

versiteter, panstaar om fig felv, at lmn 
ingenlunde er nagen gavmilb Natur. 

Hart udtcnlter sig saalcde5: 
s»Jeg er aldelcs ikte qnvmildx tvært 

imod, jeg er den meft ptonoinifle, ger- 
riqe Person, man nogenfmde lan tren- 
le fig. 

Se blot paa mit Llnsigi, det stud- 
fæster mine Dro. Jeg link aldrig 
undt miq felv nogcn sont helft For-mi- 
else. Al min Vandel gaar ud paa at 

tjene Pengr. 
Nu hat jeg sparet og ftrabet sam- 

men i 70 Aar, og jeg maaite spøme 
mig selv: Hvad ftal jeg aøre med de 
incmqe Benge. Jeg lunde itie taqe 
dem med nd af Beiden i mine døde 
Hænder, oq Ligtifter er itke indrettede 
til Sparelasser. Derfor giver jeq 
dem bott til Stolerne, hvor fattige. 
Drenge og Piger tan blive hjulpen tilJ 
en Gang at tunne hjælpe dem felvsp 
Derfor giver jeg mine Penge bott.«» 

Dr. Peakfon hat slænlet over ZU 
Millionet DollarH til Stolen 

En tvidelig Leiden-Ich 
En Piae bar dræbt to Løvcr i Gali- 
fornia. Hun maa gansie sittert høsce 
til ,,dc m)e Kvinder«. 

»Tvivl t De nien«s« fpø gsr Mrs. 
Jenes. Nj iea ask ilte. Jeg ton, 
R cko Monat in Te i A «es: det lau 
bottiak e ds doatligs Junker fm enbver 
agtvasr ig Familie, stic. Spprg Deres 
v teter. 

Lord Kitchener er blind paa det enc 

Øje. 

En rig Dame i New York bar-de i 

sit Testamente stænlet 88(),000 til en 

Negcr Opvartek. 

Snestred i Colorado. Den 
12. April indtraf et ftort Snesiked fra 
Italian Mountain i Taylor Part- 
Flete Mennester bleve dræbte. 

Straffei for at sælge 
Whistey til Jndianerne. 
En Mund ved Navn Frederic Benne-i 
dict fra Springsield, S. D. blev for 
at sælge berufende Dritte til India- 
netne idpmt en Bade af 8100 og des- 
uden 60 Dages simpel Fangsel i Min- 
nehaha County FængfeL 

Nyd det denne Manfred, taa bliver 
De rast bele Sommer-im Bedst be- 
lendte stqstende Mtdrel om Fokaasei. 
Nccko Mountnin Te. Fabrik-set of 
M dlton Medicln Co. 35c. Spskg 
Deus Apoteket. 

Daninarh. 
Sidste Post. 

bliver siddende. København, 
IAPkil 15. —- Til Trods for Denkm- 
tiende Rygtek om, at Højreminjfterict 
Sehested vilde gaa af nu, da det Hat 
lidt det eklatante Nedcklag Ved Folkeg 
tingsvalgene, anfes det nu for siktert, 
at der i Løbet af de 6 første Maoneder 
ikke vil ske den ringeste Forandring 
endog blot i Ministeriets Summen-i 
sætning. 

Muligvis vil der ske Ændring om 

et Aats Tib, hvis Landstingsvalgene 
viser, at Ministeriet heller itke tan 

»paaregne bestemt Støtte fra dette 
Tings Side. 

Dennc Beftemmelse tagcs i Dag i 
et Statsraadsmøde, hvor Kongen an- 

modede Ministeriet om at blivez stets 
af Ministeriets Medlemmer ønstede m 

gaa af, men alle enedes om den oben- 
ncevnte Bessutning. 

At en før eller senere kommende Re- 
signation vil medføte, at der dannes 
et Venstreminifterium, tør nu anseg 
for givet. 

Hvad Folteflertallet figer til Mini- 
sterietg Forbliven vil man nceppe kun- 
ne danne sig paalidelig Underretning 
om, for Tinget fammenkalde5. 

Antagelig er en betydelig Del If 
Højrepartiet nu ftemt for at overgive 
Venstre Regeringens Tojler —- men 

be gamle Højremænd hat ondt ved at 

give Ftøb overfor Parlamentarismenz 
Grundsætninger. 

i 

, Ministeriet Sehested 
f 

Fra Folketinggvalgei. 
Endnu foreligger der gennem Posten 
itle fulditcendia Liste over Folieiinass 
valgetg Refultater. Jdet vi medgiver 
folgende denne Gang, er det i Hand 
om i Lordaggnuniret at kunne give 
hele Listen. 

Qin Herredsfoged Krabbes Valg 
stod den hidfigste Kamp. Han fa l dt 
uden Modlandidat ved en bldt og bar 
»Nej«-Affte1nnina. Men hans Jktei 
Valg hat ilte politifl, men national 
Betydnina. Vatgene udtrvkte ved de- 
res ,,Nej«-9lfitkmning kun, at de ilte 
dilde have Venftrcmanden Krabbe, 

»fordi han i det sønderjysle Spørqssi 
nsaal om bang fortyslede Daiterg Fru 
Wildenrath Krabbe, toa et saadaut 
Standpunkt, at Sonderjyderne maatce 
vaere blevne saarede, om hans Valg 
var gaaet igennem. 

Gennemførelsen af en ,,Nej« Af: 
stemning oderfor den ellers dngtigc og 
ansete Politiker, vidner dni en ganste 
eftertrykkelia og energifk Valaagita 
tion, samt oin, hvor fast danft Politik 
fremdeles er i egenlig nationate 

ISpøragmaal 
Reiten af Valgene er selvfølgeligz 

politisle: 
Højre mistede 8 Knde Købmi 

bavns Lden Krebs lJndenriagminisser 
Bramfen faldt her, som alt tidliaere 
meddelt) da Rde Lieds-, FrederiigberzL 
Lnngby, Fiedeuglwrg, Søndersp (allc 
paa Sjælland) samt i Jylland Thisth 
og Aathus nordre Krebs. 

Derimod vandt Højre Randers til 
bage fra Socialdeinokratetnes det var 

Odcrretgfaafører Rasmussen wistnok 
vpoul R., født i Korsar) som toa denne 

fra socialdemolratisl Forretningsfw 
rer Knudsen. 

De m odera i e mistede 6 Krebse: 
Stege, (hvor P. Bessern Partiets for 
tort Tid fiden tilbagetraadte Fores, 
liidtil er bleven valgt ved Alklama: 
tion) Middelfart, Faaborg, Kjelleruo, 
Brcedfttup og Bjerre. 

Resormpartiet vandt 11 

Kredse (6 fra Højre, og 5 fra de mo- 

detate) og Socialdemotraterne vandt 
3 fra Højre, men tabie tillige den 
ovenfor omtalte ene til Højre. 

Det nye Folketings Sammensæ:- 
ning set foteløbig saaledes ud: 

Reformpartiet: 73; Moder-ate: 15;I 
Socialdemokrater: 1.4; Hoer 8;! 
Løsgcenqcm (Rs. Clausen Fc Anton 

Bing) 2. 
Valget paa Færøerne er endnu ilke 

foretaget. 
« 

Muligvis kan Krabbe, da Vælgerne 
nu hat udtrykt detes Mishag eingan- 
ende det ene Punkt, være bleven valgt 
ved det d. 10de April stedfundne Om- 
valg i Kallundbotgtredsem J faa 
Fald betyder det et Sæde til for Re- 
formpartiet. 

Sidste Nyt 
— 

Vom-eigen 
General Fee-ich fanget· 

London, April 15. —- Der gaar 
vedholdende Rhgter onl, at i Folge et 
Privattelegram er General French ble- 
ven fanget af Boerne. Paa Grund af 
Taage var hnn fammen med 500 
Mund bleven stilt fra fin Hovedstyrke, 
og Boerne sial have taget hele den 
værdifulde Fangst. 

General French, det engelske Kaval- 
lerig Overansprer, har som bekendt 
gjort Boerne størst Afbroel i hele Kri- 
gen. Rnatet er ikte bleven bekrcefteL 
J noale Meddelelser fra Lord Küche- 
ner anaaaende Smaatræfninger med 
Boerne forlnder der intet om Frenchz 
og Krigsministeriet nagter at halt-e 
ringeste Meddelelfe om et faadant 
Tab for Englandernr. 

New York, April 16. — J et Jn- 
terwiem har Montague White, som var 
Transvaalg Generaltonsul i London, 
erllceret, at Prcesident Krüger er for 
fvng til at lunne foretage Reisen fra 
Holland her til Landet. 

He. White vil besøge de større Bhet 
herovre og søge de ledende Boerven- 
ners Mening angaaende den mehreren- 
de Situation. 

Angaaende Udsigterne til Fred er- 

lloerer han, at al Magt til Fredflut- 
ning hvilede hos Prcesidlnt Steier 
samt de respektive Statsgeneraler Bo 
tha og De Wet. Boerne vilde —- faa 
mente han —- hellere dø med Vaaben i 
Haand end odergive fig paa Naade og 
Unaadr. 

London, April 16. — Krigsopera- 
tioner i Øftre-TranE-vaal er nu be- 
gl)ndt. Der er innen Tvivl am, at p. 
t. Proesident Schalchburger, General 
Bolha, Præsident Steijn og General 
De Wet har holdt Raadflagninqsmøde 
ved Ermelo, men deres nuvcerende Be- 
vdeaelser lendes ille. 

Hvorledes et saadant Møde er ma- 

ligt, naar Englanderne ,,holder Lan- 
det besat«, er ikle let at forstaa. 

London, April M. « Et Speciel- 
telenratn fra Kapstaden meddeler, at 
fornnlig mødtes 40 Boere ved Boshof 
og der genvalgte de Steijn til Prass- 
dent for Orange-Fristaten. 

Der er da udholdende Folk. 

New Orleans, April M. ——— Dam- 
peren ,,Evropa« er afgaaet herfra med 
1100 Helle til Kapstaden 

Efter Retsafgørelsem at Englcen- 
derne hnr Lov til at tøre og udslibe 
Ijtllldnr og Heste her fra Landet, vil 
der uden Tvivl blive en livlig Handel, 
saalcrnge Flrigen varer. 

.--·O--——s——- 

mua og Magterur. 
Petinkh April l«. De ftckrke 

Trotmerustninger, fom Tyskland fort-- 
tager i denne Tib, under Foreqivenbe 
nf at ville belasmpe Nasvetmnpene on 
Priniz Tunan Hast-, miishager mcget 
stineserne. Thi samtibig smtes Tysl-« 
landö Overmod overfor Linn selv at 

stige, hvnb der nblcegqeg som Tequ 
paa, at Rustningerne egenlig har til 
Hensigkt at fremkalhe en Krig med 
Kina, for at Tystland fauledes stulde 
tunne scrtteg i Stand til at erhverve 
siq det lange eftertragtede Landwi- 
tande· 

London, April 17. —- Dr. Marki- 
son teleqraferer til ,,Times«, at Mag- 
ternes Reprcesentanter har enedes om 

det af den amerikanste Befuldmægti- 
gede, r. Rockhill anbefalede Skemx 
for en Omordning af det linesisie 
Udenriggministerium J Stedet for 
Tsttng-li-Yamen sial der staa et Tre- 
mandsrclad med en szserlig Prins 
fom Formand. 

Alle Gesandter stal have Ret til, 
naak de vil tale med Kejseren, at blive 
afhentede til Slottet i leiserlige Bere- 
larme. 

Ung- Mcnd. Vor sauft ek be Ia atpq 
fett-arm huorledes v leerer enhpcr Barba- 
haemdvetkec i 8 llger; f it Wiens-. 

» 

MOLER BARBMI OOLLEGIL 
Obige-gez llllnols 


