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Nr. 25. Bläin Nebr» Frcdaq d. 27. Marts 19():3. 12teAatg. 

Senatet adjournerer. 
PanamasKanathaktateu og 

Reciprositetstraktaten med Cnva beuge 
tat-sinnlic. 

Regexingens Traktater med ansdteL 
Lande er føtst gyl’dige, naar de ers 
govtenvje of Senatet. Ved den 57.l 
Kongre5’ Stutning var Traktaterne 
med Euba om Gensidighedshandel og 
med Col.2mbia angaaende Parlam- 
Kanalen itte gennemgaaede. Derfot 
santmentaldte Pecesidenten Senutet til 
Etstrasessiow Denne varede imidler- 
tid ikte lcengr. Den 19. Matts var 

begge digfe Traktatet govtendtr. Trak- 
taten mellem os og Cuba tatificeredes 
med 44 Stemmer mod 22 og Parlam- 
Ttaktaten med 73 mod Z. 

Den næsten 80 Aar gamle Senator 
Morgan fra Alabama viste vedholden- 
de og kraftig Modstand mod Kand- 
Traktaten. For Etsirasessionen be- 
regsnede man, at han allerede havde talt 
2()0,000 Okd og fyldt 150 Sider i 

Kongressens Recorsd, hans sidfte Tale 
paa 50,000 Ord, og han var beredtj 
paa en god De( mete. Dei gjotke i- 
alt Fald Monden beksmt paa hans 
gamle Dane, men det var ogsaa alt; 
tkyi da m som til Any-»Um faldtl 
Stemmetne sont sagt. . 

Nach samme Traktat nu bliver ra-« 
tificeret i Columbia Senat, san er dens 
Lon. 

De! fortcklle5, at Pimnont MotgaM 
va John B. McDonald er i. Fern-d med » 

at Tanne et Znndiiat og vil bnde paaT 
Kam-len. De vil tilbvde at bnngef 
Monats-« fek 3125,000,000, som; 
Epoonemkten figet, der maa geves for 
at grade Vandvejen. . 

—.—»..·.-. —---—. ( 

Hvad Strejken kostcde. s 
Lafaa bet hat Lommissianen uns-J 

dessem :ildels da. Mineejernegx 
Tab er beregnet til 5846,1l)0,000, Ar- 

bejderncg til 825,000,000 i Lsnni1g03- 
tab oa thaattompagnierneg til ZW, 
MAX-U — altsaa op imod 100 Mill- 

Men hvad hat saa Kulforbrugetne 
tabt":’ Hvem vil beregne as det? Vi 
veb, at Llnthracitstul har kostet am- 

trent Dotibett saa meget sont i de se- 
nere Aar, i alt Fald her ude i Besten. 

Og faa Kommissioneng ArbejdeZ 
Nu bet, Tilftuerne maa jo gerne beta- 
le for ethvert andet Sluespil, hoorfor 
faa itte agtaa for dette! 

Men faa lau der jo da oafau spat-r- 
ges, am Lanvet har faaet Valuta for 
sit Utolaskr Dct er vel ittc faa let at 

svare paa. Men noget er der siltert 
vundet. 

Parteme i Sagen har filtert vundet 
ilte faa litt. Arbejderne hat vundet 

meaet. Te hat vundet 10 Procents 
Lønforhøjelfe, 10 Procents Afdtag i 

erbejdstid og Ret til sin Pakt af For- 
tjenesten, naat Kullene ftiger over den 

almindelige Pris. Og de hat vundet 

Anerkendelfe som en Magt. Not er 

Akbejdetfoteningen itte ligefrem aner- 

tendt af Kommissionem men faa godt 
som· Den er da itte ford-mt. 

Desuden har Arbejdetmrionen sit- 
kert leert en god Lektie meb Densyn til 
god Opfprset Arbejsdetne san not i 
Reglen gore Regning paa Pressenö og 
Follets Sympathi, men bog tun, naat 

de folget Lov og Ret. De kan itle 
klare deres Sag alene med Man-Witw- 
ke eller den Mitte Magt. Ist te lam- 
det, tan i Grunden tagen hjælpe dem, 
faa det forflaar. 

Og Atbsfdigiverne hat sittert ogsaa 
vundet nvget.s Maasse det bog ists 
saa let lau regnes i Penges Bari-. 
De hat snot leert, at de ikte saa helt og 

fuldt et Samfundets better, men sna- 
tere dets Tjenere, — at Viert-lerne itte 

atene sinsdes i detes Miner og i deres 

Spekulatianstalent, men tillige i Ar- 
beit-eines Musteltraft og Dygtlghed. 
De mengte ja til at faa en grundig 
Lettie i den Grundfansdhed, at alle l 

Mennesker et stabte tue-d lige Ret til at 

Ileve og ernckre sig af vhver sit Atbejde. 
Og hvad Samfundet saa har vuni 

det, det san vi ikte maule, meixenhver 
Reform af Betydning kostet, men naat 

den er gennemført, er alle i· Reglen cui- 
ge om, at den ikke kostede for megeL 
Dette Land vg, flere med os, er sil- 
lert ved denne Streite og dens Afgørel- 
se naaet et Strin fremad mod Los- 
ningen af Spørgsmaalet om det rette 

Forhold mellem Kapital og Arbejde. 

Rohen i Finland vokscr. 
— 

Gennem »Ihr Christian Herald", 
Bible House, N. Y» hat vi modiaget 
folgende Telegratm 

Haparanda, Sverrige, 17. Maris. 
Dr. Louis Klopsch iilligemed ,,Tl)e 
Christian Herald«s sinsie Hjælpeeispe- 
dition reiste i Dag over Sverriges 
Grcense ved Haparanda, hvor de hil- 
sedes of Befollningen med fiorariede 
Ovationer i Sang, Tale og Poesi samt 
med Blomfierdekorationer, hornigen- 
nem man vilde tillendegive den hjerie- 
ligsie Tal for Hjcelpen fra Amerika. 
Digse Ovationer geniog;s i hver By 
fra Helsingfors til Torneaa paa Fin- 
landg Grcknsr. 

J Ti)r.1em1 var Anlomstdagen of- 
fcnilixi Feriedaq. Alle Stoler lullede 

og bele Befolkningen samlede Ved 

Raabhuset for at bringe Elspevilioi 
nen ibegejftredc Vellomftljiisencr. J 
Følzie nked Tr. Lonig Zilscpfch Var 

lizilson Lcilleis as New York, Profes- 
sor Reuter af Helfingfors llnwersiiei 
oq Robert Meinung-, Stole-Direktor af 
Haparandm Borgmesteren i Torneaa, 
Medlemmer af Geistligheden samt et 

Udvalg af Ewens Riggdakiissncrnd 
bøo Lftzpelsitionen velkommen til-Ener- 
riqc. 

lfkssvediiirnen bar i tre llgcr am- 
nemrejft fiørfte Delen af del nordlige 
Finland paa Sirt-der og den kommt- 
terer, at Hungers-neben gradevig er 

i Tiliaqen bar-De i Hanrdhev og Ub- 

sirwlning. Enbogsaa saa langi mod 
Syd som paa 62. Breddegrcid, ved 

Jdenfalmi, hersier der grufulde Til- 
stande. Hundreder af Born beker om 

Brød fra Dør til Dor. Studiums- 
ieber og Masslinger raser epidemisl. 
Oite Hundrede Dødsfald bar allerede 
fundet Sied. 

Ei enkelt Kirlesogn indberetter, at 
5000 er absolut nødlidende og hat 
fiden Oktober tun opholdt Livet ved 

,,Hungerbrod«. Kod, Mcklk og Kur- 

iofler elszifleker absolut ikle paa alle 

saabanne Sieben Tusinber aaar bar- 

fodei og llædt i Pjalier, mens Jorben 
er dællei meb dyb Sue- 

J Kafani- og illeaaborgdifirilierne 
er Tilfianden veersi· 

Mindsi 10l"),s)s)s) Finlcenderes Liv 
afhcrnger of Hjeelxn Halvdeleki af 
Landets Kreaturbestand er ded, og 
Bereininger om Menneslers Død af 
Hunger indløber hver Dag. 

De amerikanste Gover, der over- 

stiger 3125,000, hat faltist afvendi 
Masser of Dødsfald. 

Sorgeligst vil Tilstanden blive i 
April og Maj, naar Tobeuddene i 

Foeaarei vil gøre det umuligi at kom- 
me til de lidende — end ilke paa Stier. 

Finlands Talnemmelighed for ame- 

rikanst hjælp er sior og sircekkee sig 
over hele Landes· 

DANSKSKTN mais-. Nein-.- 
We hesx to Heime-wiedeer receipt 

of your esteemotl keika of the 12111 
inst. enclogiaik Denkt km- 8122500 im- 

the beneiit of the kamst-se stricken 

people in Philan which sum will 
be kommt-does with our next reinst- 
tunc-e. 

Veky rotdiully your-« 
TM Girren-eint litt-tut D. 

ok. uns-- Amte-m Pia-» 
It IMM- IIIM oI mlidslisi still-et ins M tsc- 

ueevts Compute, ums-mer« Its-ersah mutet-h 
serv-sieh Zum-litter, Haut-Weh Dist, semlet 
Jud-daher stetem Alma euer Unit- os Mal-sei 
lasen staat-se Eitervlrtnlaqer. I Dom su. Oa« 
III-mer esse fes-m si s r. U l l e s« II e di e s 

c o» sich-w Jus-lass. 

Död under Henrykkelfe. 
Mortistown, N. J., 25. MartT 

MrS. J. M. Reeve af Succasunna, 
som hat«-de befundet sig i en Henr1)ktel- 
segtilftano i 5 Dage, er død. Nogle 
faa Minutter føk hun døde, og medens 

Familien var foksamlet omkring Sy- 
gefengen, aabnede hun Øjnene og sag- 
de med fvag, men klar Stemme: »Min 
Sjæl hat alt for lcenge vatet holdt 
fangen i dette LektempeL Mim Ven- 

ner, i det store Hinsides er der Fred og 
Lylle; jeg er der og kan se ever alle, 
kende eder alle og fortælle eher, at vi 

stal mødes der. Fckr og Mo’r er 

samtnen med mig nu. Farvel.« 
Mks. Reeve lukkede sine Øjng cum- 

dede fvagt nogle faa Minutter og var 

dø«d. 

Omaha, Nebr» 25. Muts. To 
Mænd lom i Gaar Eftermsidshag ind i 
A. B. Hubermans Butil sog bgd om at 

se paa nsogle Diamantek til et Welt-b af 
85,000, og medens de ftod os·«befluede 
dem, blev Bctjenten laldt til Thiefonm 
Da hcm var farbig der, kvm halt tile- 
ge og opdagede, at de to Mændsbar for- 
spundet med Diamanternr. 

——- 

Oscak II. l 

Saa er da endetig »Oscar BUT-i 
thefagerer kommen til Amerika efteri 
mange Genvotdigl)eter, cg akt« er sor 
saa vidt lebet heisdigt af. S« zung 
Sestetidettak fra Zitteborgegnem rer 

stillke til I .tshington, Nebr» havce 
sBilIet her til Blatt, hvcr De anlom i 

Forgaars og overnattede hoss Pastor 
H. P. Berlelsem inden Reisen fort- 
taxes til Endemaalei. 

Te Unge var itte i nogen Maade 

forlomne af Reisen, men bettagtedc 
tvcrrtinmd Turen ttl Azorcrne som ret 

interessant Appelsinerne var for Ti- 
sden modne der, og man kunde lobe et 

; Dusin for 1 Cent. 

! Meo »Groszer Kur-fürst« var Taten 
»Hm-Un vist lidt mindre behagelig, fordi 
Pcosfagerantallet var for stott, og For- 

zplejningen ikle saa god fom paa »Dis- 
scar 2.«; men det gik dog an. 

, En atiden Sag er det, at »Skandi- 

spontan-America-! Link« —- dek fes-Nol- 
.gelig ikle bør dwdles, for-di den rammes 

af et Uhcld, der lige faa let tun-de have 
kamt enhver anden Linie — bog næppe 
lan siges at have handlet fuldstcenbig 
»fair« overfor Passagererne og disses 
mange Slcegtninge paa begge Sider af 
Atlanterhavet. Førft et ganste fejlag- 
tigt Telegratm og sdernæst lun 10 —- 

siger og sttiver ti — Ord om re mange 
Menneflers Strebt-h Et Selflab sosm 
»Scan’dinaviawAmerican Line« bør 
have ,,rent Mel i Poten« og ,,alle Kor- 
tene par-. Bordet«, hvis Amerila og Eu- 
ropa slal bevare Tilltden til det. 

OmahasDiamanteL 

) 
i 

Drxrbcr sin Faden 

Ehimgo, 26 MartT Ray Jackson, 
19 Aar gammeL skød i Dag sin Fader 
i Hjemmet og shar efter al Sandfynlig- 
heb saaret ham dødeligL Den celdrc 

Jackson, fom var stættt paavirket gf 
Spiritus, var i Færd med at mishand- 
le sin Hustru, vda Sonnen kom hende 
ti«l llndfætning paa deine uhygqelige 
Munde. Ray vilde derpaa melde sig 
selv M Politiet, men paa Mosderens 
Bøn undlod han det. Han blev senere 
arreftetet. 

———-·0-———.———· 

Bärnö Arbeit-c i Mino-tm 

Danks-barg Pa» 26. Marks. Se- 
natskomiteen for Miner vg Minearbej- 
be besluttede i Aftes varmt at anbefale 
'det Lovforslag, hvorved Børns AFder 
med Hensyn til Mi.ncarbejde forhøjes 
til 16 Aar for inbvendigt Arbejde og 
14 for udvendigt. 

Omahas ,,Surveycr« död. 

Denver, Col» 26. Marts. William 
N. Beyers, en af Colorados Pionerer 
og Grundlægger af ,,The Rocly 
Mountain News«, det forste Dagblad 
i Denk-en døde i Guar, ramt af et upo- 
pleltisl Anfald. Han blev 72 Aar gam- 
mel. 

Mr. Beyers var spot i Ohio 22. 

Februar 1881, og i fine yngre Dage 
var han ,,Suroeyer« i Jowsa og andre 

vestlige Stater. Som »County-Sur- 
veyet« var han med til at planlcegge og 
udstylke største Parten af Omaha. J 
Aaret 1859 rejste han til Den-ver, hvot 
han samtnen med to andre starkede 
«Tl;se Rocky Mountain News«. 

Hustru og to an overlevet hom. 

Byens Senior bät-. 

Oshlofh, Wis» 24. Marts. W. 
W. Wtight, som var den celdfte Jud- 
bygger i thlosh, er dad. W’right-Fa- 
milixn ejede en Gang 500 Acres Land, 
indbefattende hvad nu et Byens for- 
nemste Forretningsstrøg. Mright var 

spdt i New York Stat i 1817 og lom 
til Wisconsin i 1886. Det var paa 
Wrights Homesiead, at Navnet Ofb: 
losl) blev givet Vnen for 63 Aar siden 
Writh var Byens førfte Kasse-per og 
tjente flere Terminer som Aldermand. 
Zædnanligvig gil han under Navn af 
»le;kosh’ Faber.« 

—.-.—-— 

Sucstorm. 

Prairje du Mien, Wies» 24. Marks. 
Inn Tommer Snc er falden l):r, on 
Enestormen vedvarek. Fra Bann-dy- 
en Feldes der om Snefog, san Vejene 
er ufremtommelige. 

Jefferson, Wis» 24. Marks. E7s 
ter slere Ugers Foraargvejr began.2e 
ret forst at regne ca siden at fne. Vi 
bar derfor nu haft Aarets størsle Sm- 
ftom. Thermometret er falden LO 
Grader. 

———-— C» —- .---——. 

chbrændt Collch 

Canton, Mo., 24. Muts. Christi- 
an Colleqe, tilhørende Disciple Church, 
blev ødelagt vev Jldebrand i Guar· 

tfolleget blev grundlagt for 55 Aar 

siden og haode 2W Studenten Tabet 
ansiaas til HIJWJOU 

———-- —--·0-—-—-——-—- 

Kummer ikic til Köbciihavn. 

Mashiaatom D. C» 25. Mart-H. 
Den nordatlantifte Estadrc totimier it- 
te til at lsesnge De europasiste Farvande 
til Sommer. striwktoatet bliver bare 

udstkatt til Azorerne. Præsident Atro- 

sevett hat Verfor med Tat afslaaet 
steifer Wilhelm-Z Jndbydelse til Flau- 
den tii at des-ge KieL 

Stor Vandflod. 

Oconto, Wis» 25· Marts. Oconto 
River er gaaet over fineBtedder,og alle 

Bhens Gader er fyldt med Band. 
Mange af Gaderne er uftemkommelige 
og asstængt for al Trasit. Flere Heste 
er bleven siddende i- Sie-leih 

Vandet hat naaet lige op i Residenz- 
distriktet, og mangc af Indsbyggerne 
hat maattet forlade deres Him, da 
deres Kceldere staat fulde af Band. 
Flete Vaaningshuse er omringet af 
saa dysbt Band, at sdet er umuligt at 
komme til dem. 

J Fortetningsftrøget er det lige faa 
galt, og Ejerne hat maattet ftytte alle 
deres Baker ud af Kækderne. 

Floden hat nsaaet det højeste Punkt 
i sin Historie og stiger fremd-eles. 

Enhv t Familie burde have sit Hnsapos 
tek, og den fotste Flaer i det burde vasre Tr. 
Wood’s Norway Pine Symp, Naturen-D 
Middei mod Hoste og Fotkølelfer. 

U dlxI n OEL- 
Universitctsfkandalcn Mund 

Bestylduingetne mod Tocent Lidforss l 
ganske ugrunt.cde. 

Den forledn her i Bladet omtalte 

Standale fra Land viser sig at have 
følgende Sammenhæng: 

Ved et forleden afsholdt Fabeln-ts- 
møve stulve netop Professor i Botanik 
Bengt Jønsson foreflaa Docent Bengt 
Lidforss som Vikar for den axxlden 

botanisle Professor, Murbeck, medens 
denne for længere Tid begav fig ud 
paa en Ckspedition. Men førend Sa- 
gen kom til For·handling, kaldte Fa- 
lultetssekretæren, Docent Stille, 4 

Professorer til Si«de og mekldelte dem 

fortroligt del om Docent Lidforfs ver- 

serende Rygte. Dette hav'de til Folge, 
at en ansden Docent, Ljungstrpm, 
valgtes til at varetage Professoratei. 

Jmidlertid Var Bestyldningen mod 
Docent Lidforss a«f en faa løs Katal- 
ter, at han end ikke vidfte noget om den 

forefaldne Skandale, før han fik den 
berettet samtidig med Fakultetets Af- 
aørelfe, og han tillige med Lethe-d kun- 
De bevife sit Alibi under Affceren. J 
berettiqet Harme mod den, der havde 
bragt ret stammelige Rygte til Torhs 
nq dcrveo udelukket ham fra en Stil- 
lim, der vildc kunne faa den største 
Betydnina for hans Chancer ved en 

Denkter Professsurs Vcsæktelfe, stam- 
necc han flkalg Docent Stille oq irre- 
ocke l·am idsmt en Ziodescrstatninm 
Fee feukde filfalre — Lunis-: imtanisie 
Jnintutim m fauler-es- vilde ukclulke 
TUZistanth om, at han vilde benytke 
Situationen til cgen Fmdel 

Ruck-saufan faar Drcent Lind- 
fixrss da ten O-,1rejg:1inq, lyan forttr- 
:1.er. ncur Reiten bar afsagt sitt-Ken- 
Oelfe. 

ist's-O- 

Dc forhckscdc Klokkcr. 

Om Opfinderen af den trandløse 
Telegraf fortæller det italiensie Blnd 
,,Tril)una«: 

Da Marconi bcsøgte den telniste 
Stole i Lioorno, bcede han hos samme 
Familie fom to Latinfkolelcerere. En 

Dag lod Vcertinden Lejligheden for-sy- 
ne nied eleltr«ifke Kloster og spurgie 
san fine Logerende, om de var tilfreds 
med denne nye Jndretning. ,,.la ja«, 
svarede Marconi. ,,men Elektrikerz je 

liavde oirtelig ilke haft Behoo at for- 
flyrre o» saa lccnge og omspænde hele 
Hufet med dereg Trsaade; jeg forpligter 
mig til i faa Lljeblitle at faa lwilken 
som helft Klolke til at ringe — ogsaa 
nden Traad«. 

Tet ansau de to Latinstolefærere 
forft for en Spog; men da Marconi 
fa,"tl)oldt sin Paastand, ertlærede de 

n.sr,1erli»qt, at hvis hie-n itle tnnde bes 

disk, hvad han havde sagt, var han en 

forfeenqelig Prallians. Marconi spa- 
rede imisdlertid: ,,«Kom i Morgen tid- 

lig ind paa mit Berufe-, saa skal De 
faa Beviset.« 

Da Latinfkolelærsetne den ncefte 
Morgen punktlig indfandt sig, gsav 
Marconi den ene af dem et Kostestaft, 
paa hvilket en Klolte var anbragt, og 
anmodede ham om at stille dette Red- 
stab I et eller andet Hjsrne Den an- 

den fik en Klolte med den A1modni.ng. 
om at lægge den, hvor hcm vilde Han , 
lod sig ikke dette stge to Gange, men 

lsgde den fnart paa Sengen, snaktl 
paa Vor-det, inart paa Stabei. Saa 
snavt han havde lagt den fra fig, be- 

gyndte Klokken at ringe »som forrykt«. i 
Begge Lærerne usdfandt ftaldig nye 

Komplsikationer for Klolken og Mr-i 
derved omtring i Værelfet og føgte om 

de fotmentlsige Traube, som de ingen 
Steds kunde finde. 

Til sidft blev de trcette, men vikde al- 
« 

ligevel ilke etllcere sig for overvundne 
eller overbeoiste. I 

De forlod Værelfet og gil ned paa, 
Gaben, hvor de føcsst gik frem og til- 

bage uden at fige noget; saa paa m ;- 
Gang løftede de Hovedet, trat pas 
Sk1tl’orene, og saa sag-de den ene til den :«; 
andcm 

,,.Har Du set, hvorledes han holdt 
os for Nar? Og dog gad jeg vide, 
hvor TrchaVene var!« 

Koug Edward syg. 
Liverpool, 26. Marts. Dagsposten 

bringet Efterretning vm, at Kongens 
Ti.lstand er «meget nedtrykt, og at det 
kun er ved energisk Opbydelse af alle 
Krcefter, han fer sig i Stand til at 
udføre sit officielle Arbejde. Lægerne 
tilfer ham hver Dag. 

To Huntrcde Aar-. 
Russifte Blade meddeler, at der pas 

Lasarettet i Staden Tomsi findes en 

Bonde, der nylig har fyldt sit 200. 
Aar. At han virkelig er faa gam«mel, 
fremgaar af Do-tumenter, som han et· 

i Besi"dde1·se af. 
Han har et Pas, dateret 1768, hon- 

ket angiver ham som 60 Aar gammel. 
Han har vceret Enkemand i 128 Aar, 
og han; Huftrus Dødsatteft viser, at 

hun døde Aar 1780 efter 47 Aars JEA- 
teskab. Hans Søn døde 1824 i en Al- 
der af 90 Aar. 

Denne Methusalem mindes, at hcm 
Hur set baade Peter den store og Kei- 
ferinre Katharina 

Franske Bandfald. 

P UlJ, ZU .-ldri53. Ich Niagaka- 
faldetz "anendelse som Driokraft for 
ch bar den fmnske Lundbrngsmini- 
s0es 1:·D:iævnt en Kommission til at un- 

dersøge re forslelliqe Vandfalo i Al- 
Perne og Pyrenckerne, og del er kans 
Henfigt snarest mutigt at sey-: disse 
Ubnl)tket, scrrlig fom Driokrafi for 
Statsbanernc. 

« 

Dct ulmcr i Spanien. 
Madrid, 26. Max-is. El Møde med 

5,000 Deliagere valgte i Gaar Profes- 
sor Salmeron til Fort-r for det repa- 
blilanske Parti. Salmeron erklærede 
paa Møsdet, at det var hais Hensigt 
Ijebliklelig at begynsde med Arbejdet 
paa at gøre Spanien til Republik. 
Møbeis Sekretær oplyfle, at 20,000 
Landarbejdete haoke siuitet sig til Pat- 
iiet 

— -«.—— 

Ptæfidcnt Castro resigncrcr. 
Venezuelas Prwfident, Castro, hat 

frasagt sig Præsidentværdighedm 
Dei telegrafereg fra C a r a c a s un- 

der 22. Marks, at han overgav sin 
Refisination i Hirnkerne Paa Kongres- 
seng- Formand efter at ban havde op- 
lassk sit Præsidentbudsiab. 

Man fynes ilke at kensde Grunden 
til Vette Slridt. Men der ymtes am, 
at hon skal Ver-re meidet deriil af sint 
Venner for des bedre at forderede sit 
Genvalg. 

--· ——- 

Byraadsvalg i Köbcnhavn. 

Kobenhasvm 25. Marts· Byraadk« 
valgense i Dag refulterede i. et fuldstm 
digt Nederlag for Soci»alistpartiet, des 
nylig sub-satte Finansborgmesteregx z 
Neberlaqet slyldes Regeringzpartkck 
Holbning, der atier er dikteret af — 

Omstændighed, at Stocialisterte agi« 
over-alt at opfiille deres egne Kunke- 
ter til dei foreitaaende Folleihings 
i Juni Maaned. 

’" state-c »Dei- Im W- 
ranke chene wo er ctusq ein« 

Mc lem use itmaet .E:;Ieaw III 
Fomening 1 Even oleo II ueevate come z 

Bat sama-e inna vil heta e en Cum exact Hostie sit-r verteueste Tillclde attla 
ten hel Frevel ved Magen of saus- one-s 

at 
Bude et for IIIÆ unbekannte Zie- — 

den me der 1 
I. M ste- 

M 
s rote ei indvendlq 

um ·Blvdee" og lIsltm ndemet By 
efter ihner ed, 

Fee- lge do spendean 
aw- tsxouy kut- ee de liebste 


