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De engelske Liberale. 

Delcgcretmödc i BirminghamJ 
Resolution mod Militarissnen. 

Englands liberale Foreninger har 
forleden afholdt Delegeretmøde i Bir- 
mingham. Under Forhandlingerne paa 
Modet mærtede man ilte Spor til 

Uenighed eller Meningsforstel mellem 
liberale Jmperialifter og Nadikale. 
Saalænge Boererlrigen ftod paa, var 

Splidagtigheden indenfor det liberale 
Parti permanent. De Radilale og 
Gammelliberale belæmpede Jmperia- 
lismen af yderste Evne, hvorimod de 
liberale Jmperialifter ikle lag-de 
Dslgsmaal oaa deres Sympati for den 
Chamberlainste Erobringspolitit 

Men de sydafrilanfte Krigsomtostr 
ninger i Fotbindelfe med Krigsmini- 
stek Brodrirls Planet om en kostbar 
Reorganisation og Udvidelse af den 

britisie Heer bar bragt Jmperialismen 
i- Mistredit. Selve den tonlervative 
Regerings Chef Balfour indrømtnede 
fornylig under Adressedebatten i Par- 
lamentet, at den ossentlige Mening i 

England lvadde vendt sig bort fra Im- 
perialiåsmen Naar det gælder Krad 
om ogcke Hærudgifter, maa Regerin- 
gen brugc hanrde Truselgord for ai 

stræmtne fine egne Partifeeller fra at 
løbe over til Oppositionen. 

Under Höfe Omstcrndiaheder soger 
de libexrsxfk Jmperialiiter at drin-Je de-. 
teg tidlixrere Evaahed for Kriagpolitits 
ten F Forilemmelfr. Der-es fornesnste 
Nepnrfentkmn Lord Rosebern, rejser 
onttrin-1» og holder Taler, hvori han 
Ioeriwetoneh at den lrigerste Impul- 
aligme er as det Onde. »Den konser- 
vative Regel-sag stulde betcenle«, siger 
han, »om itte Rigets Jnteresser vare 

toges not faa godt ved Hjælp af en 

mete fredelig og mere otonomisl Poli- 
tit«. 

Oa naa Delcgeretmsdet i Birming- 
ham full-ne iom sagt, de liberale Im- 
perialiiter villigt den antimilitaristiske 
Parole. Enitemmigt vedtoges saale- 
des en Resolution mod Militarismen 
Otn de vorige Programpuntter, nann- 

lig Belæmoelfe af Regeringeas tieri- 
tale Politik i Undervisningsspøtgs- 
maalet, herstede ligeledes fuldlommen 
Enighed. 

Siemningen var frejdig og tillids- 
fuld, og der er Grund til at tro, at 
del liberale Parti bar gode Chancer 
for i en itle fjoern Fremtid at gen- 
erobre Regeringsmagten 

(Polit.) 

Jakob Riio og han«- Binden 
De hat formodentlig lokfi, ai knedens 

Jakob Riig for nogen Tid siden jin-sie 
Frotost samtnen med Prcefidenien og 
Mingooseve1t i «det hvioeHug«, send- 
te Præsidenten et Telegram til Riig’ 
Moder i Danmari. Her et en anden 

Historie. 
For im loenge siden tjente Riis som 

sprste Brudemand ved et Btyllup. Han 
var saa besværet af en Byld, at han 
ikte kunde lade vceke at beklage sig til 
en as de andre Btyllupsgoester. 

»Slaa det rent af Detes Junker, 
Mr. Riis« kaadede den anden, som Hel- 
dek til »Chtistian Science«. »Tænk 
aideles itie paa Byl"den. Jeg vil med 
det samme tage Sagen i Hat-nd og De 
vil here fra mig. Hast, at De vil 
høte fm mig« og hon fmilede iillids- 
fude 

«Og jeg hsrte vittelig fra ham«, 
siger Mr. Mis. Dagen eftek havde 
jeg en Bnld mete, blot to Tommer fra 
den forste«. 

»N. Y. D. N.« 
M-· «..-.-—-.»--.- 

Befolkningen flytten 

Minuten Jll» 18. Marts. Den 
lille Grubeby Cardiff vil snari blive 

foltetonn Paa Grund af de quaderl- 

de Eksplosioner, hvorved elleve Menne- 
sier hat sai Livet til i Lobet af nogle 
Dage, er Gruben foriadi. Den sterb- 
nefvangre Statt var i Gaar næften 
fuld af Band, og i Gaar Aftes blev 
en Bognladning med Cement sluppet 
neb i Aabningen for at lukte den falls- 
stcendig og for altid. 

Cardiss havde en Befoltning paa 
1,800 Mennesser, og 450 Grubearbej- 
bete har haft Besiæftigelfe der. Gru- 
ben hat producetet op til 16,000 Tons 
pr. Dag. 

Saasnaki det blev bekendtgjott, at 
Gruben stulde lukkes, begyndte Arbei- 
detne at foklade Byen, og en alminde- 
lig Udfiytning sinder nu Sied. 

Jkke kysse om Söndageih 
Philadelphia, 18· Maris. Den faci- 

taldte »Sabbaih Obfewance Associa- 
tion« hat udiaget Aktestordre mod flete 
Bladudgivere, som anklages for at 

moviage Avertissemeniek og udfsre an- 

det Sondagsarbejde, fom er forbudi i 
Loven af 1794. Denne Lov forbydet 
ogsaa en Mand at tysfe sin Kone om 

Spndagm 

chjr i Donner-. 

Denver, Colo» 18. Marts. Ei Sm- 
vejr, fom i Morges tom over Byen 
vesifm, hat udviflet sig til den Dold- 

somsie Blizzard i hele Vinteten. Sue- 
en drioeg nf en stæri Nordenvind cg 
nør det Dnnfkeligt at gna ude. Om- 
trent alle Forretninger et nedlagt. 
Sporvogngtrasitten er jin-stillen oq en- 

ielie Jernlmner er finndsebe i Ene- 
btiverne. F F. Jobnson, en vel senkt« 
Kvægavkcrz sinkt-, at hvig Uvejret varer 

i 12 Timer, bliver Tabet af Kreaiiirer 
nberegneligi. 

—"« 

Jndcbrændtc Jslændere. 

Winnepeg, Man-, 18. Marts. Cni 
Ulylte fandt i Lstdags Sieb i et Seit- 
Iemeni af ngændere i Huans ved 

Laie Winneveg, 40 Mil norv for Sek- 
kirt· Stessen Oddlifsfong Hus kom i 
Brand, cnedens alle i Hufet laa og sov. 
Obdlifgfon sit reddei sin Hustru, to af 
Bstnene og sig selv og gik tilbage i det 
brendende Hus for at redde to mindre 
Born. Alle tre brcendte inde, tun d: 

fottullebe Lig fandtes næfie MorgenJ 
Husiruen er vanvittig af Sorg. Ade- i 
de var en asf de mest agtede Jslcendetei 
i Distrittet. ! 

Brand i South Omaha. 

Onmha, 18. Mart83. Omaha Co 
operage Companys Anlæg i South 
Omaha er nedbrcendt. En hel Del 
IJtaterialeødelagdeg ogsaa. Statuen 

anstaas til 880,000. 

Verdensudstillingeu. 
Stockholm, 18.Marts. C. W. 

Kohlsaat, St. Louis-Udstillingenö 
stommigsæy havde i Dag Avdiens has; 
Kong Osten, som viste stor Interesse 
sor Udftillingx Kohlsaat hat got-L 
Haab om, at nge og Svertig vil nd- 

stille. 
Berlin, 18. Mart-L Rigsdagen ded- 

tog i Dag Bevillingskomiteens Jud-! 
stilling vm at bevilge 8750,000 til 
Tystlandö Deltagelse i St. Louis- 
Udstillingen og straks at stille W75,000 
as dette iBelsb til Disposition. 

Stagteri i Kansas. 

Kansas City, Mo·, 18. Marts. 
Relson Morrig Fa Co. vil her i Byen 
anlægge en »Pacttng Plant«, som stal 
koste 81,000,000 og gtve 1,000 Men- 
nester Sysselsættelsr. 

ch Dreuge drukuede. 

Jolptn, Mo» 19. Martö. Der er i 

iDag indlsbet Eftertetning om, at 

! 

l 
i 
( 

I: «I 

fem Dtenge i Gaak er druknede Ved 
Cl)ant, J. T. Drengene legede paa en 

Tømmerflaade,der pludselig vceltede og 
begravede dem under sig. De forulyk- 
kede er Raymond Crocoft, Ralph Oaks, 
Charles Dass, Peter Berry og Luther 
Berry. Drengene var i Alder fra 5 
ti.19 Aar. Alle Ligene er fundne. 

Mæckelig Egeuskab. 
Lille Stella Lundelius i Port Jer- 

Vis, N. Y» er tun tolv Aar gammel 
Iog vejet ikke mere end 65 Pund; men 

jstærle Mænd kan ikke lsfte hende, om 
-—. 

hun itte felv vil løfte5. Mariae har i 

Videnftabeng Interesse foretaget For- 
fegen men naar Stella siger Nej, saa 
nytter det itte, hvor meget de løfter og 
trcrstter i hende. Lceqerne siger, at 
det hele ftyldes en mærtelig magnetist 
K r a f t, somBarnet er i Besiddelse af. 

— 

I 
Bottløbne Pigcbörn. i 

Omaha, Nebr» 19. Marts. Nelliq Alberts, Dotter crf Mrs· Kittie Al-» 
bertg af 724 North 16th. Street, ogi 
Elsie Lowe, Dotter as Mrg. Lowe af« 
15307 Cavital A«ve.1ue, begge 155 Aar« 

gamle, er for nogle Dage siden hort- 

løbne fra dereg Hjem og er endnu itte 
bleven indfangede. De er flygtede til 

Fods ind gennein Landet og er bleven 

fete i Gaar i Bellevue, Nebr» hvor: 
fra de stal have fortfat i Retning af 
Papilion. Politiet i de ornliggende 
Byer har faaet Ordre til at anholde 
dein. 

Lidt Negerstntiftit 
Der er 769,528 Negerfarcnere i de 

forenede Stater, og 27, 2 Procent af 
dem ejer og beftyrer Farmr. Der er 

1,832,818 Negerhjem i Landet· 20,R 
Procent ejes af vedtommende Beboere, 
og 13,4 Procent of Hjemmene er gceld- 
frie. 

Washington og Linken-. 

; Derestdselsdage fejredes i. Februar, 
Lincolns den 12. og Washingtons den 
22. T 

Ved faadan Lejlighed tomtner manl 
let til at farnmenligne de to storei 

»Statsmænd og Fadrelandsvennen 
Den ene ærer vi som Landets Fa- 

det, den anden vifer vi vor Kerlighedt 
»og Tatnemmelighed fom dets Frelferf 
og Martyr. 

Gaaende ud fra det Faktum, at to 

forstellige Karatteter aldrig besidder 
de famme fremragende Egensiiaber, 
hat man distuteret en hel Del om, 
hvem der var den ststste, Washington 
ellet Linroln. Der var meget i 
Linrolnö Omgivelser, fom var stittet 

r— 

til at fremkalde FolketsSympathi. me- 

get i hans simple Herkomft og hans 
mandige Kamp med Modgangen, som 
gjorde ham afholdt asf dem, han plejede 
at kalde ,,de simple -Folt«. Fattigdom- 
meng og Manglens Born, »opfostret 
blandt Bintetens Hvirvelvinde«, var 

overladt til at kcempe alene imod en 

Verden, som aldrig var god imod 
hom. En dybete Pathos føjes til dette 

Modgangens, Manglens og Sorg-Ins 
Liv paa Grund af, at da hans Seit-Z- 
time tilsidft flog, blev den hans Max-« 
tyrdom. ; 

Lincoln har. mere end nagen andeIJ 

af vore Etormæno tiktalt vore Poc- 
tet. Lomell ialder liam »M) Fødsel 
paa vor nye Grund, Den forer Ameri- 
tcmer«. Bryant hat givet ham Tribut 
fom »den milde, barnxhjertiqe og ret 

scrrdige«. Walt. Whitman, i trangcens 
dent Følelfe cg Stø.1hed, hilser ham 
sont ,,min Kaptajn« og bellager hans 
Død sauleke5: 

»Im grufuld Tut anlommer 

Sejtens Stib med Maalet naaet. 

Ophøj, o Finster, og syng, o Kloster! 
Men jeg meb sagte Fjed 
Guar, hvor niin Kaptajn lig,1,er, 
Falten, lold og dod.« 

Washington, Forsynetg begunftigeke 
Søn,der nedftammer fra de bedsle ame- 

rilansie Slægler, aftvinger 05 Beun- 

criiig, men voeller ille fand-an Sym-Z 
pathi, fin vi giver Li.ncoln, der mangY 
lebe alle digse Fordele. Men vi er-H 
kenoer i Washington en Karatter, som’ 
ille er bleven odelagt af de lykkelige 
Omstændigheder, der viloe have ledt 
en svagere Ratakter til at nyde Livet 
i uhædeklig Mag. Lincoln var det 

personlige Bevis for den Lcere, at 
alle Mennester er fødie lige. Wash- 
ington, i det han utsføtte denne Leere 
til dens logisle Konsekvenfet, byggete 
bedie, end han vibste. Monden, som 
i. mange Aar stod ,,førft i Ktig og 
førft i ·Fred og sprft i sine Lands- 
mænds Hierter«, delet nu denne Ære 
med en enden, som lever og vil vedblive 
at leve i vore Annaler fom vor Nessu- 
blilH Frelser. 

»Islanc1« 
af Standanavian-Am-eti-can Line er 

afgaaet fra Christianssand med 377 

Passagerer og ventes til New York 
den 27. Marts. 

windet elfter en klar oq fand budsarok 
Nent Vlov gar det. Butdock Blood Vitseks 

givek tent Moti. 

Svln og Korn er Penge. 
100 N. et book-'s Loch Imä vil svrhindre 
Sygdom hos Svincne og lpare 75 Bu. ! 

Matt dvis Me, kostet det ntet. Sælgesl 
paa 00 Pages Prove. lefen er s7.50 pr. » 
100 VII-. Forhindrer Utøi has Daniene og » 

de legqu flere Æg, ellers ingen Betalinz ! 
AOOKES sTOck FOOD c0.. 

II- Iseam Inst-I- couactl Blatt-. l-. 

——» 

Udlandet 
Sstltancu ignorcret Amerika. 

London, 19. Marts. »Dain Chro- 
nicle«s Korrespondent i Konstantble- 
pel udtaler, sat de forenede Staters 
Minister Leishman stadig venter for- 
gceves paa Avdiens hog Sultanen for 
at levere denne Ptæsident Roofevelts 
egenhcendige Skrivelse vedrørendeAme- 
Mag Fordtinger med- Hensyn til 

Missionærsioler i Armenien Som 
Svar paa Mk. Leishmans Henveadelse 

lco re Tei vfit Pacha, aI Summen 
slu lle modts aae ham efter Bairamsfe- 
sten: men Festen tom og git, cg Mr. 

Leifl)man, der studia maa vente, er 

»ved at gaa ud af sit gode Stind«. 

Tyfkland ccnsorerer. 

Berlin, 18. Mai-ts. Dei er i Dag 
Aargdagen for Revoluti.onens Udbrud 
1848, i hvilten Anledning Tusinder af 
Berlinere vandrer til Kirkegaardene 
for at smykte de Faldnes Grave. En 
Politilieutnant er verfor opstillet veb 
kver Kirlegaardsport for at læse Jn- 
skripiionerne paa alle Kranfene, me- 

denss der bag ved ham staat en Politi- 
beijent med en Saks, hvormed han af- 
klipper de Baand, hvorpaa der maatte 

findes »misliebige« Jndftrifter. 

Kongelig Gave. 

Lenden, 18. Mosis-. Kong Edward 
hat senvt Colonel End-v (V«ussalo Bill) 
en fmut Slipgnaal med det kongelige 
Navnetrwk i. Diamanter under en 

Krone. Denne Gave er til Erindring 
om KongensBespg i Lørdags paa »The 
Wild West Show«. 

Original Borddekoration. 

Ved de engelske Middagsbokde, som 
dækkes ved festlige Lej!·g bedey er det 
blevet Skick at anvende elektrist Lys i 
stor Udstrækning. Mellem Blomsterne, 
paa Konfeltopfaiserne, mellem Servicet 
o. f. v. anbtinaes bitte smaa elektriste 
Buelamper, hvis Virkning yderligete 
forhøjes ded, at den almindelige Be- 
lysning i Spisesalcn dæmpes. En Da- 
me hat fundet paa at arrangete »Rep- 
tilie-Middage«, ved hvilket Bordet de- 
koreres med alle Slags Krybdyr, Billet 
og lignende, fom alle er udrustede med 

unaturligt state Øjne, fra shvilke der 

udsttaaler et kraftigt elektrist Sys. 

Nycste Nyt fra Böhmen. 
Wien, M. Maus-. Prof. Hans 

Molish i Prog, Vohmem hat for Wi- 

eng videnskabelige Selskab fremstillet 
en Lampe, hvori Lyset udvikles af 
visse Arter Batterier. Lyset i Lampen 
er saaledes aldeles koldt og kan i.kke 
foraarfage Antændelse af felv de leitest 

lantcendelige Stoffen Molifh mcner 

jderfoy at Lampen maa vcere den bed- 

Hte, man hidtil kender, for Gruber 
Krudtmagasiner m. m. Den bestaat 
«af et Glasrør, sont paa Jndersiden er 

belagt med Salpeter og Gelatine, hvoti 
de lysgivende Bakterier er kultiveret. 
De Udvikler sig i Løbet af faa Dage i 
talløse Maxngder og udfender da et 

blaagraat Lys, stætkt not M, at man 

Lan lcefe ftørre Typer ved det. Lyset 
varet i omtrent 14 Dage, men er ikke 
ved fuld Stykke i mere end en Uge. 
Dei kostet ikke stort at ftetnftille de 
selvlyfende Cylindere. 

Man han ogsaq vil? 

Kong Edward af England hat til- 
delt Sshahen af Persien Hofebaandsot- 
denen. Denne Orden forpligter BE- 
reren til at kæmpe for Kriftendommen. 
Shaben er jo imi.d!ertid Muhamedan, 
saa det vil vist falde lidt vanskeligt i 
dette Tilfælde at forstaa, hvorledes 
han stal overholde Ordenens Forplig- 
telse. 

Singtproduktiom 

J Enaland produccres der genneni- 
stiitliq R Pd Smør aarlia for hver 
Jndltnaaer, i Instland 10 Pd., i Fran- 

ilria 103 Da i. Tanmark 20 Pd. 

Uvejr i England. 
Ltnton, 18. Marthe England bar 

i Dcia det voldsontste Sneiald i Vin- 
ter. Regn og Hagl meldeg fra alle 
stanter af baade England cg Jrland, 
og der blcefer paa de sleite Steter stcerk 
Vind eller Storm. Stade fra Storm 
eller Vaxidflod meldes fra manae Kan- 
ter. Mellem Londonderry og Colerai- 
ne, Jrland, er manae Tusinder Acres 

Farmland oversvømmet af flere Fod 
Band, oa Hundreder af Familier hat 
Inaattet slvgte fra decm Hjem. 

J den nordøftlige Del af Murmel- 

lshire er flere Landsbyer overfvømmet. 

) 

Nogle gamle Ting. Salo- 
mon sagde —- og det var et sandt Okd 
— at der intet nyt er under Solen. 
Vi lider af de famme Sngdomme fom 
for Aarhundreder fiden. De med-icin- 
sle Urter fra Naturen-E- egen Have et 

de samme i Dag fom den Gang, lige 
meget i Stand til at lindte Lidelser og 
hclbrede Sygdom, og dette er Grunden 

til, at Dr. Peter’s ,,Kurito« staat i. 
»Spidsen for alle Familiemediciner. 
"Den bevirker de famme Resultater i. 
«Dag, fom den gjorde for over hun- 
drede Aar fide-n. Den renser Blodet, 
bygger op Legemet og flaenler Sundhed 
og Styrke. Hi. Emil Andersen i All- 
port, Pa» striver i. et Brev datetet den 

’14. April: »J to Aars Tid led jeg af 
Rheumatisme og Vcerl i RnggemArme 
og Ben, var ej i Stand til at arbejde 
og aldeles nedbrudt, var bleg og mager 
og følte mig trcet og nedslagen. Min 
Kone fagde til mig: ,,Jeg blir’ rigtig 
rced for dig; du set ud fom en beende, 
du maa forspge en eller anden Slags 
Medicin.« Jeg indfaa selv Rigtig- 
beden deraf og beftemte mig for at 
forføge Dr. Peter’s »Kukilo.« Jeg 
hat nu brugt denne Medici.n i omtrent 
B Aar og er til min store Glcede og 
Taknemmelighed befriet fra alle mine 

Sygdomme og kan arbejde dobbelt saa 
meget, som jeg hat gjort nogen Gang 
spr, saa at jeg burde være et godt Bei-is 

.paa Fortræffeligheden af Deres Me- 
diciner. Jeq velsignet den Dag, jeg 
læfte en Artikel om Deres Medici.n i et 

svinst-amerilansk Bla"d.« Dr. Petet’s 
»Kurito« er itke at erholde vaa Atme- 
ker. Den saelaes direkte til Forbtus 
aerne eller nennem Lolalagenter. Man 

henvende sia til Dr. Peter Fahnen-, 
112—114 So. Hoynk Ave» Ehicago, 

iJninpis. 

l-«-- »Hellig Olav og «United States« , 
de to nye hurtiggaaende Skibc ttlhørcnde den standinavisk amerikauskc Linie. Vi onsker at hcnlcde 
Landsmænds Opmærksomhed paa, at Billeiter kan nu kobes gcnnem »Tansleren«s Kontor. Alle Fore- 
spørgelser besvareø. 


