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En TripelsAlliance imod 
Rusland. 

United States, England on Japan 
laaaet Planet iot en forenet 

Protest imod Rnslands sidfte 
Bevcgelle i Man-harten 

London, 25. April. —- Associated 
Press bereitet, at der er en Bevægelse 
i Gang imellem England, United Sta- 
tes og Japan for at nedlaegge en stcett 
Protest imod Ruöbands For-bring paa 
Overhettedsmme i Manchutiet. Uden- 
rigsminifter Lansdonne hat i Sinde 
at cittulere Fotslvg til fotenet Hand- 
ling fra Washington, London og 
Totio, fotudsat axt ncekmete Unbemi- 
ning stadfcester de neewcetende Rygtet 
om Rnslanids Fotsdtinger. 

Associaied Press er as UdmrigMi- 
nistetiet bemyndiget til act sige, at 

detsotn Kinas Negering gengivet 
Ruslawdz Fordringet korrekt, saa in- 
deholdek disse For-dringet et absolut 
Brud paa alle Jndgaaelset angaaende 
Manchutiet og gaar stit imod Prin- 
cippet »open doot'·, territorial Deling 
og international Ligestillethed, hvottil 
den brittiste Regering stadig og esse-it- 
tig hat betend-i fig. Det til«fsjes, at i 
disse Grundsætninger hat England 
altid handlet samtnen med UnitedSia- 
tes, og det antageö, at lignende Fahl- 
fer got sig gældende iWalhingptotn 

Der vides imidlertid intet bestemt 
endnu, da ingen nden den htittistee 
Minister endnu hat betettet detom. 

Det bemerktes, at Ruslands For- 
kliating muligvis vil taste fotsielligt 
Los paa dens Fotdringer, stont man i 

vfficielle Kredse het ftii udtaler den 

Mening, at Nusland sset itte hat i 
Sinde at forlade Manchuriet, men 

haabet paa ved at fotlange dct mefte 
at opnaa Kompromis. 

Den tyske Kantsler von Bülotv hat 
udtryktelig undtaget Manchutiei, siger 
den tyste Embassy het, i den brittist- 
tyste-tinesisie Ovetenstomfi. »Me- 
denö Tystland er venligsindet overfor 
,,open door« og vil understotte den, 
Taa er vor Interesse i Manchutiet 
næppe tilftrættelig til at tetfcetdig- 
gste vor Jndblandisng.« 

Bi haaber at tunne meddele met- 

tnete nieste Gang. 

Præsidcnt Roosevelts Pic-Nic 
er farbi· 

Cinnabat, Mont» 28. April. Pra- 
sident Rooseveltshvile i Yellow Stone 
Pakt er til Ende, og i Morgen vil 

han begynde Reisen til St. Louis, 
bvor han med sit Selstab vil tage 
Del i Jn·dvi-elsen af »Louisiana Pur- 
chase« Udftillingen. J Dag Morges 
ecng Setketæt Loele og de Ivriqe af 
Selstabet, som hat boet i bekes spe- 
cielle Tag de sidste to Uget, her fta 
til Parteii, hvor de vil mfde Ptæsis 
denjen. Alle Fotbetedelfet er gjmte 
for Togetö Afgang i Morgen Eiter- 
middag. 

Ei Billet-e of Sankt-ed 
Ptæsidenten et et Billet-e as Sau-d- 

hed, og det tan set vev fttfte Mit 
paa hom, at Opholbet i Parlen hat 
viktet velgsrmtie paa hast-n Da han 
X Motges antom til »Viel Springs« 
·hotel, fandt hatt et Par bunt-rede 
Mknnester der for at hilse paa dam. 
Ptæsidentm talte i Ksotthed til dem 
vm, hvot govt shan bavde haft det i 
de sidste to Uger, og gav enhvek af 
dem et Haandtryi. Han tilbragte Re- 

Isten af Dagen med at inspicere Sta- 
tionen og ride samtnen med Mayot 
Pitcher. Ist shanB Afgang vil han 
deltage i Nedlceggelsm af Hjørneftk 
neu i den ny Port ved den vordre Jud- 
gang til Bat-tm 

Uns-der sit Ophold i Parlm tilbragte 
Præsidenten sin sanfte Tid med at stu- 
dm Diptelivet t Patien. can ltmde 

I— 

liage i Timer i Nærheden af en vard 
af Elsdyt eller Bjekggeder og vandre 
8 a 10 Mii for at iagiiage dem. Han 
fiudetede ogsaa Fuglenes Liv og visie 
sig særlig vel hjemme paa deiie Om- 
made. 

Prcescdenien havde flete morsvmme 
Opfer-elfen En Dag lvb han sam- 
men med John Burrvws paa Sii ned 
ad en Balle i blid Sue. Bmeows 
fandt snati sig ser med Hovedei i 
Sneen og Fsdderne i Vejrei. Han 
var nceppe kommen paa Beneve, føe 
Ptæsidenien gjorde ham dei efier. 

Medeas intei Uheld ramte Press- 
denien, saa havde han nvgle ,,natww 
escapes«. En Dag, han var sammen 
med Major Bächen assytede han en 

ny Nwolver mod ei Trie. Vaabenei 
var defeiiivi, vg ei tomi Paiwnhylsier 
flsj iilbage og vamie Prastdenien paa 
Kinde-n, saa den bltdir. Havde dei 
eami lidi hsjere oppe, vilde dei have 
ranti Øjei vg maaste have gjoti det 
hlindi. 

General-Postmester Pavne 
assatiet assistekeude General- 

Advokai Tyncr. 
Dei er vansteligi ai faa Rede paa 

Postvfsice-Skandalen. Men dei synes, 
som der sblivet gaaei alsvorligi iil 
Paris med Undetspgelsen; vg ingen 
siykdig staanes. Den 24. April et as- 
sisierende General-Advokai James N. 
Ihne- bieven fierueifra sm Besiils 
ling. 

Mrs. Tvner stsyldes for ved Hjcelp 
af andre ai have udtagei alle Papirer 
og Recvrder, som sandte-s i 5Benge- 
siabei i Mandens Kontor, og nægiei 
ai udlevere dem. Departemeniet me- 

nek, ai disse Papirer hat Forbindelse 
med Siandalen. 

Zagen er vvergivei i Jnsiiismi.ni- 
sier Knox Hemden og dei vil beto paa 
hans A«fgøkelse, om Tyner vil blive 
attestetei. 

Tyner hat vcerei en beitoei Mand i 
Regeringens Tjenesie i mange Aar i 
forsiellige Siillinger. Des sprgeligere 
vcn han sial sitt-des styldig i Svig. 
Allerede iidlig i Mai-is blev han an- 
modei om at resignere. Efier en Sam- 
iale med Postmesier Payne blev dei 
udsai til 1. Maj, dog paa den Be- 
iingelse, ai han iiie fotisaiie i sii 
Embede, efier ai Resignaiionen var 

modiagen. Dei synes da at siulle have 
gaaei as i al Siilhed, som han hasvde 
resignekei paa Grund af Svaghed. 
Dei var faa Mis. Thners Udiagelfe 
as Papiter og Bose-eng der gav Sa- 
gen en anden Vending. 

Mr. Tyner bedee imidleriid Publi- 
kum om ai iilbageholde deres Dom 
over iham, indiil han faar ilakei fsvr 
sm. han paafiaat, at dei var iun 
private Papirer, Mes. Thaet iog ad, 
og han havde send-i hende i- sit Sied. 
da han paa Grund af Svaghed iike 
var i Stand iil sekv at gaa. Dog 
indmmnet han, ai de fstfi but-de have 
henvendi sig iil Posimasiet General. 

Roosevelt og cowboys 
Alliance, Nebr» 26. ApriP Pre- 

stdent Roosevelt rejste i tke Sjater, 
nemlig Wyoming, Syd Dakota og 
Nebraska, i Gaak og holdt mange Ta- 
ler fra Platformen paa Tegei. Den 
interessanieste Begivenhed var den 
Bello-Inst han sit i Cdgenwnt, S. D» 
Wt der var artangeket en Opvisning 
i Cowboy-Ridning. En Mengde 
Mennester fra de om«liggen’de Distrib 
ter havde indfundet sig for at hilse 
·Pmsidenten. Veg Tvgets Ankomst 
blev der assytet en Saslut, medens de 
forsatnlede Cowboys hilfede Pmsiden- 
ten med vældige Raub. 

Eiter at Pmsidenten havde holdt 
en kort Tale, begyndte Ridningen 
Den eneste Stusselse var, at den aner- 

kendte ,,C-hampion Bucker«, som faa 
Mond hat kunnet faa Bugt med, i 
Ganr var soc from fom et Lam. 

c Ä 

Bryan er efter Cleveland 
med Ris. 

Den frygtlefe Leder figer, at Gravet 
Cleveland hat tutneret det 

demokrattste Patti. 

William J. Bryan talte den 21. 
April i Kansas City ved en Bemqueh 
sont ganes af den demokrattste Jack- 
son Klub. Han talte wer Emnet 
»Democtacy« vg flog vældigt lss paa 
Grover Cleveland og »dem, der stotter 
-ham under Paastud af Harmoni. 
blandt Demokratetnr. Bemærtnin- 
gerne, som Btyan gjorde, modtoges 
med stættt Bifald af hans Ttlhsrerr. 

Han prifte Senats-: Stone sont en 

Mund, der besad baade moralft Mod 
og Dygtighed, og sagde saa videtu 
Den demokratiste Seng er vids not 
til alle, som ville vcete med. Vt ind- 
byder alle, fom hat fotladt Fell-un til 
at komme tilbage, om de san lung 
nien vi snstey at de flal bltve«naar 
de fstst er lomne. Vi hat haft not 
af Clevelandisme i det demolkatisie 
Parti. Vi havde site Aar af Clem- 
land, og efter at hans Administrgtison 
var til Ende, befandt vi. vs svagete end 
nogen Sinde for, fordi vi var bleven 
forraadte. 

»Disfe saalaldte »Harmonims«, 
Cleveland og hans Tilhængete, Aniste 
deres ncere Slcegtslab med RepuU - 

nekne ved at fotsage os paa en » 

da vi behsvede dem «haardest, og ststte 
det republitanfke Parti. 

»Det demokratiste Parti vandt en 

stor Sejk i 1892, som gav os en gril- 
den Anledning, men Cleveland for- 
raadtc det demokratisle Parti, og jeg 
bar Byrden af hans Administratton 
gennem to nationale Valglampe. Der 
var ille en Planke i nogen af Plat- 
formene, der hindrede mig fom denne 

Bnkdr. Cleveland havde den bedste 
Anledning til at have genoprejst det 

demokratisle Parti, fosm nagen Mond 
hat haft siden Andretv Jaclsons TidJ 
men t Stedet for at vcere tro mod« 

fvt Parti vancetede shan fig selv. Som 
Demokrater maa vt Vaere tro imod 

demsolratiste Principper, og dersom vi 
et det, faa tror jeg, at vi en Gang 
vil opnaa demolmtist Sejer, og naar 

den kommen lommek den for at blive.« 
Man sinnnetz det er svært for 

Bryan, fom for saa mange andre, at 

sinde Fejl hos sig selv. Og deksom vi 
maa beuge Historien sont Spaadom, 
faa lonnnet Seiten neppe til det de- 

mvlratisie Parti, saa lcenge dets Le- 
dere ligger i SlagsmaaL 

Sötgelig Brand. 

Dallas, Tex» 27. April. J Mor- 

ges vaagnede Bona Cordella ved en 

statt Lugt af brændende Tra. Hang 
Husttu og Bstn laa endnu i dereg 

Senge og sov, og sttnt han vækkede 
dem alle sieblilleli43, udbredte Jlden 
sig med en san rasende Fari, at et af 
Bstnene, en otteoarig Pige, omkmn 
i Flammeknr. Cvtdella og hanö Hu- 
stru blev begge under Bomenes Red- 
ning san sterkt fptbrckndte, at der er 

Fare for betet Liv, iscer sum-ums 
der icke meneö at knnne leve. 

Mere Brand. 

Colu·m«bus, O» 26. April. Tidligt 
i Morges blev ,,The Brunson and 
Union Clothing Company« lagt i 

Aste forwden flete mindre Bygninger 
i »The Nicolaö leocl". Staden er 

vutderet til ialt 8600,000. Daniel 
Lewis, Kapier for Miasstinkvmpagni 
No. 11, b«bev begvavet under en wed- 

styrtet Mut vg pjeblitkelig dreht. 

Hans Lig bmndtes fulidstcendigt i 

Aste i Ruinerne. Martelig var Mr. 

Phillip S. Nationö Redning fra et 

Logi.svcerelse paa fjerde Sal i »The 
Brunson Building«. Mens Simoi- 
tetne var allertvasvlest tettet mod den 
beenden-de Focade, viste der sigi Muh- 

Udlandet. 
En engele Stytke lidersp 

Nederlag i Somaliland. 

Fta London bereites under 23. 

April, at den britiste Styx-te i Some- 
lilund hat lidt et frygteligt Neberlag. 
Den britiste Stytke, som var ndssendt 
inwd inbfsdte, Var 220, og af disse 
blev 10 Officerer og 180 Man-d neb- 

flcgtedr. Telegrammet, som Krigs- 
departementset i London hat mediu- 

get fra Gen· Manning, lyder soo- 
lebe-Z: 

»Bei et med Sorg, jeg man bereite, 
at »the flying column« under Oberst 
Cobbe, fom forlosd Calidi 10. April 
for at anders-ge Vejen til Waltval, 
msdte en meget alvorlig Standöning 
den 17. April. Den Dags Morgen 
var Col-be ived Contburva, 40 Mil vest 
for Galadi. da han besluttede at vende 
tilbage til Galadi paa Grund af 
Vansteligheden ved at sinlde Vej og af 
VandmangeL Han var Ved at btybe 
op fra sin bestyttede Leit, da Sind- 
ning shøktes i Reinwg af en lille Af- 
deling under Kapier Alivey, fom var 

sendt i vestlig Retning for at »ko- 
nsoscere. Kl. 9,15 om Morgenen af- 
fendte Oberst Cobbe Oberst Pluntett 
med 208 Mcensd og to Max-im Ka- 
noner for at tedde Alivey om nødven- 

kdigt Han havde i Bieteligheden ilte 
vatet angrebet. Jdet Pluntett naaeder 

Afdeli.ngen, blev han ved at trænge 
lcengere frem. Kl. 11,45 høtte Cobbe 
siærk Siydning i lden Retning, som 
Pluntett hnvde taget, og omkring Kl. 

11 om Eftermiddagen tom’ der nogle 
san Flygtninge, som bereitede, at 

Pluntett var tilbagesiaaet med Tab. 

selig en Mund i Undertøj i et Vindue 
paa fjerde Sal, voldsomt viftende med 
et Tørtlædr. J en Fort begyndte 
Brandvcksnet at rejfe en Stige op ad 
den brændcnde Facade. Den aandsg 
nærværende Mund forfvandt ind i 

Vcerelset for i næste sØjeblit at vise sig 
igen med sine chedek i en Bylt, socn 
han tastede ned paa Gaben. Endnu 
en Gang foksvandt han, og lige i det 

Øjeblit, da Stigen naaede Pindus- 
tarmen, kom hcm iilbage med en Der- 
bylyat pasa Hovedet, tracvdte nd paa 

;Stigen og steg gravitetist neb, for no- 

ngn of Brandmcendene fil Tid at naa 

’op til hom. 
l 

! Fokspgt Selvmord. 

Denver, Col» 27. April· Med de 
Ord: »Form( for evigt« hcwde Paul 
C. Fotding flutiet ei Brev iil Misö 
Lucille Ashion, hvori han fortalte 
hende, at tdms Fotbiinidelse maatte 

bkybeö for bestandig. Dette blev An- 
ledning til, at Poliiilcege Davis i 
Aftes blev laldi til 1535, 15th Street, 
hvot Miss Lucille Ashton havde taget 
Gift. Lægen sit chetrde bog udpumpei, 
kaldi til Live vg teddei med ftor Be- 
svckrlighed. Lucille Ashisom der i Vir- 
leligheden better ei awdet Navm et af 
god Familie i Maha. J wogen Tid 
hat hun vætet engagetei vod Team-ne 
der, hvok hun altiv opiraadie i Herre- 
koller. Hun er en smal, ung Pige 
paa nitten Aar. 

Leg Mai-le til. 

Illinois Hsjefteat afsagde i Lor- 
dags Dom i Sagen Owen F. Ali-is m. 

fl» trproesenterende Eierne af Mo- 
nasdnock Bygningen, msod Union Loop 
Csompany. Dommen gaat i Kotthed 
nd pasa, at enhver, som hat Ejendom 
ved Højbcmerne, san fordre sig tilkendt 

Erst-aining, detsom det kan paavises, 
at Eiensdommen hat lidt Skade ved 

Banelsiniernes Anlceg og Dri·ft. 
Denne Dom hat værei imødeset 

med Jn teresse og vil sandsynligvis 
give Anledning til flere ligmnde Er- 

statningsssgsmaal 

Bereiningen et siden bleven fuldelig 
stadfcestet. Jeg maa bereite fuldstcen- 
digt Tab af Plunketts Parti med 

Undtagelse as 37 »yaos«, sont er an- 

kommen hertil.« 
« 

De to Maxim-Kanower tabtes vg- 
saa. Der siges at have vceret i Fu- 
sinsdvsis af Somaliet imod Brittefxnr. 

Stor Tumult i Kronstadti 
Berlin, 27. April. »L-okal Anzei- 

gek« meddelet Enkelthederne sra en 

nylig stedfunden Tumult i Kronsta«dt,- 
Rusland Afsæren siges at have be- 
gyndt smed et Klammeri mell in Land- 
tropper og Matinesoldater, og adstil- 
lige Ossiceter slal viere drehte. Bla- 
dene siger, at Situation-en snart nd- 
viklede sig til et kegulcert Oplske lyvori 
henoed 12,000 Mennestek deltog. Ps- 
belen oprev Brostene og nedrev flere 
Hase. Man ssorssgte at tiloejebringe 
Orden ved Hjcelp af andvcesnets 
Sprøjtey men den rasende Mengde 
spnderrev Slangerne i s maa Stimmen 
Flere Politiofsicerer saaredes. Ende- 
lig kom Admiral Lavross, Womit-Fest- 
ningskommandant, til Stede med en 

Asdeling væbnei Mandslab, der as- 
fyrede løse Sol-ver paa Mængden og 
derved adspredte den. 

Kong Kristiåns Fsdselsdag iejret 
i Udlandet. 

J Anledning af HI. Maj. Ksongen 
as Danmarls Fødselsdag havde Kei- 
seren af Rusland indbudt Medlemmer 
af det dansle Gesansdtstab til Frolost 
i Zatsioje Selo. Ved Taslet sad Ge- 
sandten, Kammerherre Løvenørn, til 
højre for Kejserinden. Keiseren nd- 
bragte en Staal for Hä. Maj. Kon-; 
Christian. 

Blandt dem, der i Anledning afs 
Fødsielsdagen aflagde den dansle Ge- 
sandt Beføa, var Udenrigsmi«nister, 
Greo Lamsdokff og alle de sremmede 
Gesandten 

si- -I· «- 

Følgensde Telegram assendtes den 
8. ds. fra Christianiat 

,,Til Ktongen as Danmarl«! 
Den ldanstke Forening i Christiania 

tillasder sig i cerbodig Underdani.ghed 
at stembære for Deres Majestcet sin 
Hilf-en sog Lylønslning i Anledning nfl 
Fsdselsdagem Ønsiende Gud endnu 

længe maa bevare vor dyrebate Range-; 
til Held sog Lykte for vort gantlet 
Kongehus og elslede Fcedreland ! 

Bestyrelsen for Den danste Forening 
E. Wilhjelm, J 
p. t. Form-and 

« 

se si- is- 

Om Astenen den 8. April blev der 
i London holdt en Fest i Hotel Me- 
tvopsole i Anledning as Kong Chri- 
stians Ftdselssdag. Generallonsul 
Delconwn havde indbudt de ledende 
Medlemmee as den dansle Koloni til 
denne Fest, hvor der blev holdt slere 
Taler og afsendt et Telegtam til Kon- 
gen. 

Bergerlig og kirkelis Vielse i 
Preussetu 

Fotholdet mellem borgerligt Ægte- 
skab sog lirkelig Vielse i Preussen stil- 
lede sig i Aatet 1901 saaledes: 

Af bundrede borgerlige Ægtestabet 
bliver gennemgauende godt 93 title- 

ligt indviede. Dette gælder Miste- 
parrene as ublandet evangelist Beken- 
delse. Vsed de blandede Ægtestaber 
stiller Procenten stg en Smale laVere. 

Asf huwdtede botgerlige Ægtesbaber, 
ihn-or Bruden var evangelisk og Brud- 

gommen itke, sil gennemgaaensde ca. 

92 den lirkelige Viel-se Kun i Bet- 
lin vedbliver den tvungsne borgerlige 
Ægtesorening at medføre Brud i 

stsrre Omfang med den kirkelige Tra- 
dition. As alle Ægtepar i 1901 lod 
i Dovedstaden tun de to Tredtedele stg 
til-Mist vis. » ; 

England ryfter paa Hovcdet. 
London, 26. April. RuslandsKrav 

i Kan betriagtes her som den alon- 

Iligste Sag, som nu foreligger og hat 
nyldt Regering og Folk med større Be- 
tymring end noget andet Spørgs- 
maai. Denne nye. Asscere aabner 

nemlig paa den meft foruroligende 
Maade paany hele Spørgsmaalet om 

de europcetste Staters, de forenede 
Staters og Japans Stilling til Kina. 

Der er hverken i eller udenfot Pres- 
;sen nogen Stern-me, som afvisger fra 
»den Kendelse, at Ruslands Optræden 
Her det groveste og frælteste Brud paa 
traktatmcesskgt givne Løfter, som man 

zhidtil hat set. 
! Det Spargsmaal som vil blive det 
Tmest alvorlige og mest indvillede at 
lsse for den engelste Regeting, bltvet 
utvivlsomt Spskgsmaalet osm Eng- 
lands Stilling til dets Allierede, Ja- 
pan. Skulde Japan mene det alvot- 
ligt med stn Teufel, at det vil gribe 
til Vasaben, hvis Ruslawd ikke gwer 
efter, vil England gaa en alwtlig 
Fremtid i Møde. 

Opsigtsvækkendr. 
Paa et Gods, der tilhøret Wir-te- 

biflsop Stadlek, hat man i disse Dage 
funsdet en Muhamedanerinde og ben- 
des to Børn, der i nogen Tid havde 
vvaeret forssvundne. Ærtebistsoppen 

Hhavde ladet dem bortføte og bringe 
Jud paa sit Gvds for at otnvende denc 
til Kristendommen. Blandt Maha- 
medanerne herster der ftærl Ophid- 
selse. Man venter, at Ærlebistoppen 
vil blive nødt til at opgivse sit Embede. 

Satdinerne paa Vandring. 
Dei har tidligere i. udenlandfle 

Blade vceret meddelt, at Sardinerne 
er vandrede fra Bretagne til Tunis’ 
Kyfter, og nu berettes det fra Paris-, 
at Mcengden af de ncevnte Ssmaasist i 
de tunesifte Farvansde for Tiden over- 

gaar enhver Bestktvels-e, og at, hvad 
de stalkels Bretagne-F«iskete er gaacde 
Glip af, nu udeluttende kommer deres 

sicilianfle og neapolitansle Kollege-r til 
Gode. 

De italiensle Barker, de saakaldte 
Tartaner, bring-er Salt og Fade med 
sig til Tunis og tager en fuld Lad- 
ning af Sardiner med paa Tilbage- 
vejen til Italien, hvor der i den An- 
ledning for Tiden er en lolossal Kon- 
serves-Jnduftri i Faerd med at udville 
sig- 

s- 

Jndvandringen til Canada. 

Jndvandringsmyndigchederne har 
maattet henvende sig til Militætmyn- 
dighederne for at faa Telte til den 

uhyre Masse Jndvansdrere, fom strom- 
mer til Cana-da. Minsdft 2,000 Telte 
vil blive fenbt til de Punkter, hvor der 
ttcenges til dem. 

H Ttodfige Mnnkr. 

! En Del Munleordener i. Franlrig 
Ihak befluttet at ttodse baade Regetinss 
«gen og Deputetetlammeret, set det usd 

til. Ptemierminister Combes stukde 
have lebsaget Prcesident Laubet under 

»Ehe-ums Bespg til Algier, mm nogle 
yMunteordener indtaget tm en saa 
ktruende Holdning, at Ministeren maa 

Tblive hjemme og tage sig af dem. En 

Ilang Rælle Munteordenek hat nu 

: faaet Paalæg om at sopløfe der-es Ot- 

jganisationey og mange af dem, som zs 
’lyftrer Ordn, kommer vision til ast 

Iudvandre til de forenede States-, mcn 

ienkelte vil sætte haarbt mod haatdi 
ti.l det sidstr. 

—-—-—. 

Udftillingökomiteen kritiferes. 
Wien, 26. April. Danlen am at 

holde en Kongres af internationale 
Presseforeninger under Ubftillingeu k 
St. Louis hat man maattet WI- 
som Følge af Uvstillingölosmiq 
Madang Wut-dem 


