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Fyrsteligt Dobbeltbryllup 
Fiesier Wilhelm on hans 
Gamslinde sejerer deees 

-Zølvbrnllup. 

Derei- næstceldixe Søn 
holder Bryllup samer 

Dag- 
-å— 

J Tirgdagzs den 27. Februar, 
fejrede den tnfteKejfer Wilhelm og 
steiferinde Augusta deresäi Solvbeyl- 
lnp vna en scetdeles sinnt Mande. 
Rejieeen bavde selv nivet tiltende, 
llvoeledes han pnflede denne spinde- 
likibed fiejket Alle Obstes-gan Des 
tokationee og lignende i Anledninger 
blinde bnn seabedet fixi. men vilde 
Felix-: ndtrnlte sine Fvlelser fcst 
Leisekleusen saa tunde de gore det 
ved Ydelset til velgsrende og al- 

!».-::!:s.:,sis.ik:e FoexnaaL Dei gjoede de 
fis-: oc-. det ioktcelles, at der over heie 
Kejfekeiget indtom stptre Sammet i 

san Henseende end ved nagen tidliges 
re «.«lnledning. ialt over s:5,000,0(«s«i. 
For denne Sum vil der san blive 
neu-minnt sem on tnve Binnenij 
ti- m tnve almindelige Hospitalet 
fernin fiere Hoipitaler for fækegnc 
Evens-time semien frie Landiolo- 
nick for Stolebøen, ti Hjem for 
non-Te Fett og setz andre Stiftelser 
nf incilelZiki Singgk Desiiden vil der 

cf Fondet blive ndei Bidmg til Ud 
videlie af fleee allen-de beflaaende 
Institutionen J flekem net bar man 

efter Berlins Etsempet bestuttet at 

optette Bornelijem indenfcor Byens 
can-: Gewinn-. 

Stimme Dag, iom Fiesserpareet 
fexrede dekeS Zølvbrnlnm holdt de- 
ees nckitceldite Sen« Peini- Eitel 
Friederich Benilup nie-d Prinfesie 
Sopnie Charlotte, Dotter of den re 

deren-de Stoeheetug nf Oldenburg. 
Vielien insequ efter Forældreneiz 
« n7«: i -.i Eiiiipelhcd i Zintsiapei 
let. wenden Brudeisirketsz nar- 

n:ei:e Zlægtninne var der tun out- 

Trin-! fis-J Greifen tilhorende sytftcss 
link Jmnitier i Instinkt-T illeqekings: 
mediensnier, bøjeee Etnvedgcnænd og 
Tite:«eosientanter for freilinicde Mag 
n-: til Ztede. 

iEstrinis Gitel Friederich er fødi 
den 7. Juli liess-. Han er Lojtnant 
ved Gliede-m en støn begnvet ung 
Wand on afholdt af dem, der len- 

der imm. Hang Brud er celdste Dat- 
iee as Storhertltgen nf Oldenburn 
on 5 Aar yngere end han. Hnn sichs 
nt viere ualniindelig inlul, livlig on 

elftvækdig. 
Ved Heitideliglzeden var United 

States repkcefenteeet af Ambassas 
der oq Mes. Tonm· Peæsident 
kötooieneit iendte i Anledningen den 

tyile Kejier en hierielig Lnksnstning. 

Tit Ihvunenter. 

Lceq Mæete til Antstallet paa 
Addeessfelappen. Det viiee om der 

et betalt for Binden Ved at gaa 
over vor Abonnentsltfte findet vi sit 

der et en Del fom er meget glemsom- 
me med at betale detes Kontingeni. 
Vi hat mange Penge tilgode for 
note Blade, der ital indtteveQ Vi 

hat bestemt, at vi maa have voet 

Itlgodebavende indtasferei paa en 

ellee anden Munde. De, svm har» 
vceeet eftekladen maa sinds sig i voe 

Feemgangsmaadr. deefom de ilke be- 
stalee snaet. Eiter den I. April staa- 

nee vi ingen; da begyndee vi et sy- 
teinatist indlecevningö Aeheide og 

imndfee ille ist vi hat faaet alt vi; 
Hat MAon 
Mk gelber baade for Btgeej og Binde. 

Dasein Luth. Publ. heisses 
M R 
Ins-J Peter sen. 

Sesiyeer. 
.- 

i 

I Ny Juki-c km must-ie- 

zStaalttusien giver Ejerne 
) ken Befled. 

I Fra Pittsbukxh Pa. meldes under 
’28. ds.: 

,,United States Steel Cotporation 
rnil itle vide of nogen Strile i Blei-- 
kulfeltet, i alt Fald ille i den Del, 
hvorfkn vi faa vore Kul. Vi hat en 

25 Aars Kontralt med Pittsburg 
ICoal Company, og den maa enten 

lovfyldes eller ophæves. Derfom Gru- 

kbeejerne ille vil give Arbejderne de- 

kres Lpngfothsjelfe, saa Arbejdet kan 

jholdes gaaende, san slal United 

fEtntzs Steel Corporation nol sorge 
ifor, at de faae sin Forhøjelse, og 
ldet paa en faadan Mande, at det 

kisil gøte godt. Vi hat et ttavlt Aar 
Iforan os og agtek ikle at stanfe Ar- 
:l«ejdet i vore Fabriker en eneste Dag 
af Mangel paa Kul.« 

s Med disfe Ord, com Præsident 
Franl Robbins af Pittsburg Conl 
Company i Tirsdags lyttede til med 
stok Opmceklfomhed, gjorde Staat- 
tmftens Præsidenl, W. Ellis Coken, 
Ende paa al Udsigt til en Strile 
i Pittsburg Difttili. 

Samtidig hat George J Gould, 
som representeter Jnteresfer i Ve- 
lten og Svdvesten, ladet Eierne of 
de derværende Blødkulgruber for: 
sinn, at de faar lempe sig. Pan 
Grund beraf nnfnaes del Tirsdag 
Alten i Pittsdurg for absolut siklert, 
nt Blødkulnrbejdekne ille vil gaa 
paa Stein-. De vil faa en Lsnkp 
forhøjelse, men hvot stok den vil 
Nive, er endnn ille bestemt. 

Sons Folge af Pecesident Rogses 
velts Henvendelset til Præsidentetne 
Milchell og Robbins havde den sidste 
sammenlnldt Blødlulejerne jra de 

sotsteltige Etater lil et Mode i Dus- 
dags for at armngere en Fællw 
lonfekence med Llrbejderneäi Repre- 
Ientanter den II. Mang. Det set 
nnidlek nd nd til, at Mødet ille vil bliue 
sna harmonisp som snsleligt lunde 
ncetr. En Del af de Grubeejere, som 
samtnen tncd Mk. Robbins hat lon- 

fereree med Pkæsident MiichelL me- 

ner, ut Ptæsident Roosevelts Ind- 
hlanding paa dette Tidspunlt var i 

tmj Grad ulietisiielig, og disse mig- 
fuknøjede Vil sandsynligvis fsge nk 

lange Hindringek i Vejen for en 

Falleslonfekence med Arbeiderne den 
15. Marks. 

Rev. Wares Dom. 

Mep. Neorge G. Ware, Ewig Jnd 
vlcmdmg i Landfvindel i Nebr. ri 

for bar omtalt, blev dømt til et 

Aar- Lpbold i Countnfængslet i 

Inn-ihn osx VII-W i Bode. Hatt paa 
sit-d fin Uskuldighed og androg om 

ny Sagsbehandling, men Dommet 
Mnnger asslog bang Andragende. 
Som Prcesident for U. B· J. Cattle 
Company bar han ingen Undsiyld-s 
ning for de Soindleriet, der er 

øvet under dette Kompagnis Navn. 
Der maa soneö uden Hensyn til 

Person eller Stimm- 

Gu llndfkylduius. 

En of voke Aviser indeholdt en 

Meddelelse mu, at en gammel Kob- 
mand, der var bekendt for sit borste, 
ubehagelige Versen-, var afgaaet ved 
Dsdm 

Neste Dag sit imidlektid Pedant- 
ten et fnyfende Brev fra den gamle, 
Tom erllcerede, at han levede i bed- 
ste Velgaaende og »forlangte en 

Undfkvldning«. 
Hvokpaa Redaktsren sendte ham 

'f-lgende ,,Undstyldningsbrev«: 
»Mit! Herre, jeg beklager dybt, at 

sMeddclelsen om Detes Dsd me 

Zvae korrekt.« 
« 

El 
b 

Missionærmordet i Kina 

6 franfle og 2 engelsle 
Missioncerer myrdede. 

Amerilanekne reddede. 
— 

Frei Shanghai meldeg i Tirsdags: 
Modsigende Meddelelser er lommet 

hertil angetaende et Overfald af 
Jndfødte paa Missioncerer i Nun 
chang i KiangsisProvinsem 400 
Mil old ad Yangtse-Flodeii. En Mez 
ding siger, at sets franste Missioå 
neeeer er knyrdet, og et Born af en 

enqelsl Missioncer seinet- En senere 
Napport fætter Tallet paa de dræbte 
Franstniænd til site, men tilføjet, at 

H. C Kingmcm en engelft Missio- 
nær, lslev myrdet tilligemed sin Hu- 
lttu on, to Bern. 

Alle Beretninger gaar ud paa, at 
de fiorten asnertlanfle Missionærer 
i Nanchang undlom i en Baad. 

Dei hedder, at der længe hat ver- 

ret Uoverensstemmelser inellem de 

tatholste Missionæter og de link- 
jifle Einbedsmcknd i Nanchnng, og 
at Missioncerekne slnttelig inviterede 
Byens Borgermester til en Bantet, 
iwor de forsøgte at tvinge ham til 
at understrive en Overenstomft osn 

Beteiling af en betydelig Stadeser 
ttatning for Ødelceggelse of Ejens 
denn, tilhørende den tatholfte Mis 
sion. 

En Melding gaar nd paa, at 

Vorgerniesteren blev saa trænlet her- 
over, at han begit Selvinord Te 
Zzndfødte paasmar itnidlertid, at en 

tntholft Preest ovekfoldt og myrdede 
Bokgemesteken. Embedsmcendene,ism 
itle vovede at arrestere Prakstem 
sannnenlaldte et offentligt Mode, 
i,vorefter Katholilerne, eftek Kitte- 
feknes Freiiiftilling, ital Jld paa de 
reg egne Bngninger, Den eneste pro-· 
testantifle Missionsbygning sont 
lilev ødelagt, tilbørte Pltnnonth 
Rrødrenes Mission. 

Fra Peting berettes bl. a» at 

den britifle Minister der, Sir ti. 

M. Satolv hat telegrafifl beordret 
den btitisle Konsul i Kintaliang til 

at afgaa til Nanchang med en sin- 

nonbaad for at anstille Underspget 
set og yde form-den Ell-Stiftuan Mi- 
nister Satotv hat fra den linefisle 
Regering inodtaget Forsilring om» 
den alvokligste Beilagelfe og Delta 
gelfe i Anledning of det sue-einlan 
og der er ille Tvivl om, at Beklei-l 
nelfen er opeigtig not ment. i 

J Beteiningen frei Peking sigesz«, 
ut der ialt blev dræbt G Missioncr- 
rer op en engelsl Familie paa 4 

Medlenuner. s 

Den amerikanfte Generallonful 
Jtodgers i Shanghai indberetter til 

Washington, at 6 franste og mindst 
to engelfle Missionceeer er bleven 
myrdede i Nanchang· De 14 ame- 

eitansie Missionærer paa samme 
Plads synes alle at vceke undlomne, 
eftek hvad der er meddelt Methodi-? 
sternes Missionsbestyrelse i New! 
York. i 

En amerikanst Kanonbaad ,,El 
Cano« er ordret fra Nanling til 

Nanchang. hvoe den mentegs at lunne» 
naa til i Gaue. Nanchang ltgger 
ved Jndspen Payangs Brei-, om-; 
lking 400 Mile op ad Yangfeflw4 
den, der er sejlbar for Kanonbaade 
af anselig Sttrrelsr. 

Der udtales den Formening, at« 
Vegtvenhederne l Nanchang er af lo-" 
lal Karalter og staat tlle i For-l 
btndelse med nagen ftemmedfjendtlig 
Agitation i Kina. hvad der veeller 

ltsrlt Ængstelse er, at England llgl 
lage for strenge Fotholdsreglee it 
Anledntng af de myrdede engelsie 
Missionætey og at saadan Streng-( 
hed vtl hjcelpe til at stemlalde al- 

mtndeltg Nejsning t Maa. 

Fra Marokko-Kouferenfen. 

Frankrig vil itke give 
efter «lcengere. 

Dei set nn ud til at denne inter- 
nationale Konferense sial fluite uden 
at have opnaaet Resultate-r af Be 
mdning. Frankrigs Repræsentanier 

Eier ikie gunfiigt Paa en Rapport fra 
Berlin, fom gaar ud paa at Tosk- 
land vil gsre Jndrømmelser, hvig 
Frankrig ogsaa videre vil give noget 
efter De siger, at det er Tids not 
for Tystland at bede om videre fran- 
Isie Jndeømnielfer, naar det hat spa- 
ret paa dem, Franlria alletede bar 

;«c-jori 
Der er doq ingen, der teor, at 

diriq vil blive sjzsølgen as Konseren 
feus Fiasko. Men Forholdet niellem 

iflere af Stoemagterne vi( blive end- 
"nu mere spcendt, end det var for-, 
bvixlei jo indeholder en stadig Fare 

onr Freden i Europa. 
! Den enesie, der synes iilfreds med, 
’at Konserenfen ikke kan opnaa Eilig- 
lRed, er Sultanen af Mut-nie For 
bam betyder dette nemlig, at han 
for Fremtiden kan handle omitent 

som han vil i sit Rige. Ambassadør 
Whiie bencegter, at der hat vcerei 
Tale om amerikanst Jnierveniion. 
Dei er muligi, at de Delegerede 

Itominer til at opholde sig i Algaci- 
Iras i to Uger endnu, men ingen 
Hvenieiz ai der skal komme noget ud 
nf det, saa loenge Tyfkland og 
Frankrig staat uforfonlige overfor 
hinandm 

Opraab fra Kongo. 

E Fra Boston, Mass. tneldes under 
27. Febt.: 

En »Protest og Appel« fra 732 

Missionccrer, reprassentetende fyv 
Nationaliteter i Kongostatem Afri- 
ka, i Gaar famtidig til American 
Bavtisi Missionatn Union og Con- 

go Reform Association Sytten uf 
de 52 Missionærer tilhører Baptist- 
tirien 

Missionærerne bellager paa det 
bittefte, at den gennem Generalgui 
vernøren den 1ste Marts 1904 gjortc 
Henvendelse til Kong Leopold of 
Belgien ikke er blevet befvaret. bvors 
cfter det heddekt 

»Vi protesterer paa det kraftigjte 
inod den forfærdelige Tingencs Til: 
stand. fom fremdeles raader i Kon- 
gostaten, og T Retfærdighedens, Fri- 
hedens og Humanitetens Navn bon- 
falder vi alle dem, sotn fætter Pris 
raa disfe Goder, orn ved ethvekt 
lovligt Middel at hjælpe Kongos 
Vefolkning til at opnaa Nydelfen nf 
dem. 

De Nationaliteter, vedkommende 
Missioncerer repræfenteter, er den 
amerikanste, den britifke den canadi-- 
sie, den iysie, den vorste, den danste 
og den fvenskr. 

Berdens stscste Maleri, 
der dælter en Lærredgflade af 73 

Madrahneter, er for nylig bleven 

fuldsprt af Maleren Rousfel i Pa- 
ris· Dei er bestemt for Kommunads 
taadets Modesal i Jvry og forestils 
let Sejrherkerneg Stare, som efter 
Stormen paa Bastillen begiver siq 
til Raadhufet med Lafayette og 

Bain i Spidfm Man set paa 
dette Kempemaleri over tusinde 
Personcr i Legemsftsrrelfe, som jub- 
ler og synger og i glad Ophidfelfe 
fvinger med deres Baaben, Hatte og 

Blomfterbuketter. 
Kermpebilledet har vakt saa stor 

Opsigt, at Kunftneren straks hat 
faaet Bestilling paa et nyt Kompe- 
maleti, der sial forestille den sidfte 
store, ossentlige Fest, som Prcesident 
Loubet ovetvcerede i Verdensudstil- 
lingenö Mastingalleri. 

Senator La Follettes Jomfrutqle 

szalget af Jndianernes 
Land 

J Tirsdags holdt Senaior La 
Follette sin Jomfrutale i Senatet. 
Det var i Jndianernes Interesse, 
ban kalte. 

Spørgsmaalet orn endelig Ord- 
ning as de fem civilicerede Stank- 
merg Affærer i Jndian Territory 
Var under Behandling. Det Landwir- 
raade, Stammerne som faadanne nu 

ejer, maa der paa en eller anden 
Munde disponeres —over, naar Stam- 
meordningen oIn kort Tid ophører, 
og Jndianerne bliver atnerilanske 

Bin-gere. Af det Land, dee faule- 
Ides skal sælges er det før omtalte 

iskulland ialt 1()7,000 Acres af det 
mest værdifulde Kulland i de furc- 
nede Staxer. 

Allerede under Sagens Behand- 
ling i Jndianerlomiteen gjotde La 

«Follette jo opmærkfom paa et For- 
Isoq pc.a at narre Jndianerne dette 
Land fra for Spotpris, og del lyk- 

ledeg ham at forftyrre denne Plan. 
Nu foreslog La Fallette, at intei 

UJernbane Kompagni stal kunne er- 

lrderve Ejendomsret eller nogen som 
helft unden Ret til noget af det nu 

Jndianerne tilhørende Kul: eller 

LIlIsphaltland Ei Forbud i den Rei- 
"riing ftnlde indføres i Skøderne ved 
Eulg af Landen Forflaqei indehol- 
iser videre en Bestemmelfe, at ingen 
Person, Korporation eller Firma skal 
tunne erbvewe sig mere end 3000 
Ilcres af nævnte Land- 

Senator Clark fra Montana spre- 
ftog, at dette Land flet ikke stillde 
saslgeg for Tiden. Salgei bot nd- 
sastteg, indtil der bliver Konkur- 

,1«ence i Transporien, san Lande-is 
virlelige Værdi bedre kan bestentmes. 

I — 

l 
Udslng as Racchad. 

Pera Springfield O. meldes csm 

let ulmgqeligt Pobelopløb i Tit-I- 
llig-J Afte5. Fra eet til tre Tusiip 
de Masnd og unge Inn-, siges der, 

Hieberslcde Byeng Gader i flere Ti- 
;mer, krcendtc et halvi Dusin Regen 
iisngninqer, ødelagde en Saloon »I( 
flamslaaede flere Negere. Der maatte 
tilkaldcs Milits, før Orden kund-c 

gcnoprette5. 
Aar-sagen til Opløbet var, at to 

Regen-, Preston Ladd fra Bellefon 
mine og Edward Denn af Spring- 

Hicld iidlig sann-ne Dag lmvde findt 
ixsaa on inning dødelig saaret 
Bratemam M. M. Davi5. Disfe to 

Jceqre vilde Pøblen nu absolut have 
I,,lnncl)u«, og da ket lykledes Poli- 
liiet at bringe dem i Sikkerhed, gik 
Hadet nd over deres Racebrødre. 

Pøblen famlede sig omkring Kl. R 

lpcta Hjørnet af Main og Liniestone 
»Zw. Da en Neger kom gaaende 
forbi, tev de Huen af hans Hoved 
Oan begyndte at bande over de Ovi- 
de og trat en Kniv frem, men i nee- 

fte Øjeblik var han paa Flugt med 
Flokkeu i Hcelene. Han var ilke den 
cneste Regen der blev grebet og mig- 
handlet. 

Nu bar det ned over Negerlvakte- 
ret, og Flolken sik stadig Forstærli 
ning. Joseph Ketnplers Saldo-n hvor 
Negere plejede at have Tilhold, blev 

fkormct og plyndtet, og hvad der nu 

tnødes af Drikkevarer gjotde Perser- 
Hetne end mere rasende. Nu gik det 
løsmed Brandstiftelfe, og siøni del 
lykkedes Brandvcesenet at llukke flere 

jSteder, blev Resultatet svm sagt. 
Fettst ved Kl. 2 Onsdags Morgen, 
da to Militskompagnier ankom, list- 

,kedeö det at jage Meengden pqa 

lFlugi. 
, Oprsret fornyedes næste Dag, men 

»det lykledes Militsen at sprede Pol-el- 
,hoben. Der blev arresteret 28 af 
Oprsretne, og flere Negere hat for- 
ladt Byen. « 

Fcelfeshæcens Futttghjælp. 
10,000 fattige til 

s Canadæ 

! Følgende fortælles fra London 

iunder 28. Febr. som et nyt Udslag 
»af Frelseshærens Fattighjælp: 
» Gennemføtelsen af General Booths 
note Emigrationsplan begynder i 
Dag, og fra J. Marts til Slutning 
af Maj haaber Generalen at kunne 
transportere 10,000 Mennesfer til 
Canada og anbringe dem der i nye 
Hjen1. 

Den mægtige Plans Hovedptincip 
er, at der garanteres enhver Eini- 

-grant Arbejde under Hærens Le- 
»delse. Antallet af udvandrede Land-«- 
mænd og Haandværkere stal regu- 
leres nøjagtig af Frelseshcerens utalss 

»lige Agenter i Canada. Tre store 
Dampete er lejede til at besprge 

»Transporten. 
Udvandrerne deles i to Samfunds- 

flossen de, fom befindet sig i yder- 
ste Elendighed, og de, som endnu er 

i Stand til at betale. Forbrydere og 
forkvallede Jndivider er udeluklet 
fra denne Afdeling af Hærens Birk- 
fomhei). 

Truer mcd Revolution. 

Angauende Arresteringen af Moycr 
on Hamoood fom mistænkte for 
Delagiighed i Snigmordet af Ex- 
Guvernor Steunenberg siger den be- 
tendte Socialist Deb5, nu i Toledo. 
O» som Svar paa et Telegram frn 
Nedakwren af Socialistbladet ,,Tole- 
do S«7scialift«: 

,,.L)vad jeg bar at sige om Plutos 
kratietes sidfte og dristigfte Aktstykke, 
behøvssr Tun liden Plade Det er 

ikke Tale, der trcenaes til, det er 

Handli1m. Sagen er klar. Arbejder- 
ledere, fom ikke kan købes eller kueg, 
smugles bort eller nmrde5. Hoden- 
deS stnl vi mode denne Situation? 
Li str: slna (fix1,bt).« Videre rceso- 
ner Hi. Beleg-, at de bar innen Ret. 

Vlutokrntiet ide rige bar røvet Lan- 
det. De hat flaaet det første Slag. 
Sociaiisterne on Arbejderne maa Xe- 
Vere det ftdste. Der ffal holdes Mai-: 
seinøder over hele Landet for at op- 
agetere Arbejderne o.s.v. Vi kan del 

san vente Revolution en af Dagene 

Dværgfolk. 
Dei er alleredc flere Aar siden, at 

engelste Opdagelsegrejsende i Afri- 
ta traf paa Dvasrafolk i Afrikaz 
Inder-, de faakalde Negritos eller 
Akkag. Man har ogsaa længe vidsj, 
at der boede Dvcergftammer paa 
Dgruppen Andamanerne og Pan 
Oalvøcn Maloka Nu bereites der 

fra Honduras i Mellemamerika, a: 

der i en Bjoergkløft i Cordiller- 
hjergene lever en Jndianerftamme, 
der talder sig ,,Emanos«, og fom 
lever af Jagt og Fisieri. Medlemi 
Inerne af denne Stamme blioer i Re- 
gelen aldrig højere end 1 Meter 20 
Centinieter (omkring 47 Tom- 

’·iner). Jivinderne noget mindre. 

IDe stal væee meget dygtige som For- 
arbejdere af Panamahatte. 

En forkert Opfattelfe. 
En Del Mennester tænker, at de 

maa vcere sengeliggende, førend de 

tager Medicin. Men de kan veere 

paa Benene og dog trcenge til en 

blodrensende Medicin. Den almin- 

deligste Form af Blodurenheder vi- 

see sig som Bylder, Knaster og andre 

Slags Hududslet. Der er andre 

Former, der ytrer sig som Gng 
Gulsof, Kertelsyge osp. Dr. Pe- 
ters Kuriko er det anerkendte Mid- 

Idek i alle diese Sygdomme. Den 
er ikke en Apothekermediein, men 

steige- dieekte til Fotbtugerne. —- 
Skriv til Dr. Peter Fahrney eks 
Sons Co., 112—-—118 So. Doyue 

;Ave., Chieago, Jll. 


