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»Danskeren" 

er et halvugentligt Nyheds- 
( og Oplysningsblad for 

set clanske Felle 
i Amerika, 

THIS . 
udgaar 

Tirsdag og Ftedag 
» og kostet om Arn-et l Foifkud E sLöO i de Foienede Statet 

J og 82.00 i III-landet. 

»l)anslces·en" 
er det eneste danfke Blad 

i Amerika, der udgaar 
to Sange l ) 

H om Ugen 

udgives af 
EAWFW L«T». PUB. IMME, ) 

Izu-nd zweie-wich 

ProveMumre sendes 
ftkt paa Forlangenbr. 

Tiefssxxs II M Juin Win 19»8. II 17. Aarg. 
Tørt i New England. 

Proljibitiun har vundct stote 
Seite i zZstcm 

Hundrcdcr as Saluuncr lnkkcs. 

J Tug, l. Maj, blioer Hnndreder 
of Saluuner i New England-Sta- 
Ierne nødt til sat lukke dereS Durch 
og over ZUW Mcend tvinges as den 
Grund til iat se sig our cfter sanden 
Beskæstigelse, hvig de ikke allerede 
har gjort det. 

J Massachusetts tnaa Za- 
luonerne i 6 større Byer ug 36 
Lands-Wer slutte Furretning. 

J Vermont vil der kun bliue 
27 Bnerj sum oil faa Luo at drioe 
Esaluunfur·1·etning. For fein Aar 
siden Var der W licenserede Suluus 
ner i Ersten. 

J N e n) H a tn n s li i re trasder 
en Von i Kraft i Dag, sum fnatager 
Truggifterne deresz License 

J R li u d e J l u n d inn- Anti- 
Ealuunssnteresserne Ved Lougiu- 
mng indslrasntet Tritte-Trsafitt·en. 

J kliåagsachnsettk har der itte fun- 
det niere radikal Lnnneltning Sted 
i de sidfte II Aar. Tre saf de større 
Fabrikebner sfnl i Tag upgioe Sa- 
lounsorretningelr 

W u r e e ste r, der bar 1:3(),()()u 

Jndbyggere er den størsle Bn i dette 
Land, unI ikte i Ver-den, hour en Fur- 
lsudszlov er vedtaget Der blev Su- 
leonen nedstemt ved Valget i Decem- 

-ber med 10, 584 mod 9,632 Stern- 

Ogsaa i mange Smaabyer i Wor- 
cesters- crerhed et Saloonerne ble- 
rscn stemt nd, ssaa en stor Del af den 
Egn vil blive »tør« fra i Dag af. 

Den nceststørste iaf Massachusetts 
Bin-r, hour Furbndgpartiet har sei- 
ret, er L n n n. J denne By lmr En- 
luunerne vetalt RAE-Im um Flarct 
sur der-cis Beoillinger 

dsnverliill er en anden stu! 
Futn·iksvn, sum oil blive nden Sus- 
luun i Arn-. De eneste Voer i Essex 
Cu» sum beliulder lieenserede Su- 
luuner, er Lnnrence, lssloncester uks 
Middleton. 

City Mmsur Wuod i Haueran 
tun-, pua Grund af, at der t-·Jbe-:« 
84(3,l):’-1, sum Zuloonerne betall 
sur derei- Privilegien ansøgt Legis- 
latnren um Loo til at furhoje Stat- 
teliqningen med PS pr. 1000. 

Etennnegioninqen ved sidste Valq 
i Massachusetts vise1, fru alle Bin-r 
paa sire nuer, en ssamlet Majoritet 
imod Drikketrsasikken af 18,085 
Stein«-etc For 6 Aar siden var der 
6,722 Stetnmers Masuritet for Za- 
loonen. Forbndsbevasgelsen bar 
soialedesJ det sidste Aiar vnndet ika 
mindre end 24,807 Stemmer. 2 
større Bner og 13 mindre gik til-— 
lsoge til License, medens 4 større og 
28 mindre Byer gik i Inodsat Ret- 

nim. 

Caft sparen 
zirigszsminister Tuft fik et llval af 

Epørgsnkaul rettct til sisg under et 
Møde i Carnegie Halt Tirsdsag Af- 
ten i New York. Zpørgsmaalcncs 
drejede sig om fva swindernes Stem- 
meret til Kødpriserne. Han beson- 
rede alle Zpørgszmaal fmilende og 
udcn Spur af Foruirring Et uf 
Zpørgsmmalene var: »Hvad bar 
bindret Tvafik meft: »Min Politik« 
cller »Trufterne?« Kriqsministeren 
svarede med et bredt Ins-il: »Im 
fu« ikke sige, sat jeg forftsccar, 
lmnd der tilsigtcs Ined Udtrnkkct« 

-»Min Politik«. Jeg vil fich, at 
Prasfident Nooscsveltsz Politik lmr 
lnqt Baand pna en bel Del ulovlixi 
Trufjf, m at de Kombinationcr on 
den KranitaL der kaldess Truster ou 
er blcoot drei-ist i Overtrwdelse af 

Tllnti Trnst L,ouene lnns met-et en stor 
Oindiing foi lovlig Trasik.« Sinn 
Svur pau andre Spørgsmanl sagde 
Taft blnndt «andet, at den repnbli- 
funffe Toldtiarif lyaude fiseinbrgt 
gode Tider. Angiaiaende Fwinders 
Etennneret fngde han: »Vi bør 
isente, indtil en Msajoritet nf de di- 
rekte interesse-rede lader lIøre fm 
sin«. Don l1emeqtede, at Domftolene 
isnr til for rige on ikke for fattige 

Uvejr i Wisconsin 
Stor Skadc anrcttct. 

Fna flere Egne i det not-die Wh- 
consin nieldeszs uni aluorlige Følger 
uf det sidsle llvejr. Fra Murinette 
nieddeleszi den Bd. dis.: 

En ortnnagtig Storni ljur hieni- 
segt denne Tel uf Qandet og anrettet 
Ekade paa Efilie og nnden EjendonL 
J Sqn.atter5" Tonm, Fiskerneizs 
Hieni, staut Vunder frn fire Iil sen-. 
Fod let i Hufene Einr, Gnszsolins 
lniade og Redcnide lileu besk-adiget; 
Beboerne lvlev dreoet højere op i 
Byeih og Heer, Zuin og Heian ei- 

cnnkdncniet. Banden Zi)lu«aniu, sein 
lau for Antei- «i Floden, lilev kostet 
up paa Bredden Skonnerten Rob 
Ilion er stmnsdet nasr Cednr ))iiver. 

Vundet i Floden steg U Tonwer- 
nq Ztornien dreu det up gennein 
Eejll ølIet ind pusa et Stykke Land, 
sent balde-J » Jlg Elenle og hat for-« 
vandlet det til en Jndch 

Frsa Ajhland meldes femme Dag: 

Akp ·- 

strecke-re ud paa Matten og Mandag, 
til den gik Ined en Fort af 60 Mil i 
Timen Det sneede s-amtidig. Hvigs 
Zkibe our ude paa uake Snperior 
i Ztornien, er del stor Ums for dein. 

»in Ztnrgeon Bay meddeleizs der r, 
At Efonnerterne Nun-e M. Filer on 
ssdsa Edrning liqger for Anker nd 
for denne Dann, og der er stor Frugt 
idr de tu Bande og derei- kllksandsknls 
pnn CI Illkand l)uer. Filer, Eorninq 
un Skdnnerten E. J. Tilden var Pan 
Edeln-tun efter Danipsfibet Liscoda 
ned ever Lake Illkidliqan kllhiiidnq 
Tn Stornien lIlev susa infnnnqtig. at 
Tinnpskiliet ikfe lwnqere innde scaa 
sie-. niod den, søgte der Ly i Hunnen 
red Stnrgeon Bnn sinnnien nied Til: 
den,1nen knnde ikke fan Filer og 
Omninq nied sia ind i Bannen Sei- 
eine guar ssasa l)øjt, at Oscegla Uidnn 
iffe tør ann nd efter dem, on der er 

innen Bngserbalade i Hahnen, sont 
er Villia til nt bringe de to Zimmer- 
ter i Hann. 

Frn Et. PanL Minn» Ineldes: 
Znestornien vil paa sine Steder m-- 

rette Ødelasqqelse naia Frngttrwer 
ber i Statem men for Aaer on Enn 
siør den bnre godt. 

Midt under Siieftorinen qik t-) 
Sporvogne Wa, binnnden i Minne- 
npolis. Vque Vogne blev stærkt be- 
sfndiget: men inqen af Personnlet 
eller Psassssagererne koni til Skade 

Kirkelige Notitser. 
Pastor N. S. Jciclsen Des Moi- 

itcssT J-a., lyar tnget imod Kald fva 
vor danske Menighed i Selnva, Cul. 

Pastor A. M. Nielsen, der hat vir- 
ret Præst for vor Kirkesz Menighed 
i Omaba i ea. tre Anr, og fom for 
nogen Tid tilbage modtog Kald fra 
Menigbeden ved Jacksonville, Ja» 
er i denne Uge med Familie afrcift 
fna Omalm dertil. Før Afrejsen be- 
redte Meniabeden iOmnha der-es 
tiortdmgendc Præstefsamilie en skøn 
chsrvaskelse. Priesten sik overrakt 
et Guldur og BUT Nielsen et Stellv- 
.iogeftel. 

Paitor LI. M. Kanme Cordova, 
icm bar tauet iniod Kalb fm Wenig- 
lioden i Lmnba, Denkt-s dertil, san 

ils-In kun holde sin Tiltrædelsespræs 
dikcn den 24. ds. 

Sørgeligt 
UlYkkeS-Tilfælde. 

En dausk Mund paa »Ja-entom 
Butter« druknct. 4 

En kendt IV sand i det danske Zett- 
lcment paa »Fretnont Butter«, Ge-’ 
urge Johnfeth Søn af Kriftosfer 
Joljnsexh er forrige Lørdag Aftem 
umkonunen Ved Trnkning i Tiers 
Lake « 

Et lille Selsfab var lejst nd at- 
ffte pala Søen Siaa satte to of 
dem, Andlrsem Pnnlsen og Georgezl 
Johaer nd i en Band og vildek 
scjle tuærg oder Seen Banden darz« Etungr lastet nIed Fiskeredstaben Zack. 
Rentrede den. Andrew Panlsem 
formellen Vi nur luntrent midt 
tin-g Eigen, da Banden Unsltede Ge- 
erge snd nnsr Ued Frontendem og 
jeg wede. De ødrige nf Selskabet 
stod Ved ZølJredden Jeg nntager, 
Wedrge um inne talst Balnncen, 
sm- B. aden fasntrede ng Vandet flød 
ind oder Siden. Sau vendte den 
Wunden i kl’ej1et, on di befandt os j 
Bandet Jeq fnsqtede foi ut nun den 
cne Vred, Jolmsen den nnden. Jeg 
Hinweis» lmu kunde snønnne lidt. 
men ikte nddt sen lnwde «’LLaders« 
Paa, san nnnede miq til Hals«n, og 
dn de fnldteszs af L nnd. troede jeg, 
at sen sfnlde drnfne, on raubte omz 
Hin-Un Ruf-:- Wickerssljcnn roede ud 

inan mig, Chris Jensen itnod Johnds 
sen. Ved den Tid, Wicke rshaFFs 

at vade. Da jeg saa mig om, 
Johnsen forfvnnden J 

Chris Jenfen, fdm var nærmeft 
Johnsen da lxan sank, siger, at han 
sltønnnede et lille Stykke men flaaI sank l)nn sont Vln. Hnn roede til 
Etedet ft1«-ak—ji, Inen knnde ikke finde 
Jolmfen Linn un Andre njdrde siq 
san største Anstrenqelse for nt finde 
Sohns-sie Te fnrføqte lunde med 
Stkmmer on ved nt dnkte Inen for-« 
name-z Dei um 12 Fdd Band En- 
delia drnq de Fiskegarn ben over 

Jtedet, un nnden Gang, de gjurde 
det, fsandt de bann. Der blev foreta- 
net djs ultnindeline Onlidninntsfok 
sdn, Inen nun dar on bleu død Mr. 
Jenseit mener, nt Johnsen døde nf 
.ijerteslaq, før han sank· 

Osedrge Jolmfen var gist ng efter- 
luder Knne on fire Vørn Hun blen» 
lsenrnnet naa den danske Kirkenlaardp 
on Pustnr Ed. Anders-en fdrrettede 
,D.anskeren« bevidner de efterlevende 
sin bierteline Zuntpnti. 

Frygtelig Udaad. 

Fva Iltcinchh Nebr» vorweg-: Den 
tsasrsle Forbt1)delse, der uogeu Since 
or ljørt out i Wänden, udøoedeszs uf 
Bett Tanlur tidlig Tiriidsatg Mur- 
guL To Døtre saf Douglas Tunlon 
en uelftauende Former i Nærhedcn 
af Vyem bot-de achte i Byeu, hour 
dc gik i Stole. Nogct cfter Midnsat 
tom Bett Tsaylor ind i Hufet og 
ffthtltc Piger11c, idet hun scagde at 
hatt Vilde drasbe dem, dersom dc 
giorch Allarm Dcrpnsa ordrcde ban 
Ida, 13 Aar Hammel, til at blivc i 
Sovekummeret, og PearL der er 16 
Aar, ltar lmn ud i Køkkseneh hour 
ban behandlede bende kriminelt Sis- 
den bar ban hende tilbage til Zone- 
kammeret, bagde hende paa Sengen. 
Efter cndnu noqle anlningssforsøq 
fnrlnd lyan besude, idct lme untoq, at 
ljun var død. Jdet lmn Vendte sig til 
bendes lille Søster, flog ban bende 
fleu- Gungo pau anedet og iantoq 
Das-Xa bende for død. Derpaa over- 
basldte ban Sonnen med Muts-in- 
satte Jld paa den og Matt-do Jdn 

l 

— ,,Danskeren« udgaar to Gan- 
ge ugentlig og kostet 81·50 per 
Aargang. 

fnnrt til Livi-, da idct ljnn 
s indsiaa Futen ved Situatio- 

ik hnn Søstercn flasvt ndenfor 
jorde Nimmt 
a dettc hcrettcdes:» vnr dcn al- 

Stifter under Tr. J. A N artinsxs 

"»--«ndlinq. Hnn henlkm nden Be- 

hed, og det our unisi, oni hnn 
« 

kommt- over det. Ton Iman 
imde ika faact store Besta- 

blev swaksjs gjort Zagt paa 
Fiksyderen Gan var ftygtet paa 

« 

og fort-Ghin var hun forsvun- 

» 
Vi bar ika fct uni, at lyan ci« 

Tft undgik Vi sat beretrc oni flim- 
«««brydelser. Men naar der nd- 

saa bestiialske link-ruhigen bin- 

stalligcvel berettcs for at vækkoJ 
« 

Dcnne Forbrydelsc or ssnj 
««-et mere afskyeliq, sont det bc1«et- l 

sat den Pige, Taylm furlnød siq 
»d, var lisans Finger-fasten Tut 

v-e firaffes, naar det førcss for LU- 

Nyt Budfkab 
fra Prcrsidcntrn. 

s» nyt Budsfsah fru Præsidcntcn 
sendtess Kongregsson i Mund-UT 

J 

ianbefalcr Præsidcnten, at 
«- 

emstatsztonnnissioncns :1131)ndig- 
,.«·«udvides:’i, og lyan forlangcu at 

Wressen skal fatte Bcslutninqer i 

Häfd til, hvad han i tidligeri 
« bon i HEXEN-R knien den findes has Katz-F 

Fler Arbejde, og hIcIn revser den 

Wund, der vcekker Klasse-lind cntcn 

Txcm er rig cllcr fattig 
Bltandt de Love Piæsidcsnten spe- 
cielt forlanger vedtaget, k-.1«følqende: 
Jndskrwnkninq af fødcmsii Minne- 
tidnsx llduidelfe uf unti-T1nst Lun- 
qivningx Ersratninq for Ak«bejdero, 

Tder er kommen til Skude i Regt-rin- 
Izens Ticneftez Lov om L knnoaiboide 
i District of Columbia: iyortscvttelsc 
if Vandveistomtnissiomsns VirksonI- 
ied: en Toldkonnnisfimi til nt bunt-i 
Hei for en Toldrcdifion i Brann-1 
elscn uf nasstc Ecssionz «Tistixiel«k11«s 

givnitig, iiidbefattcndc en Fioiiiiiiissis- 
sinn, der söal findet«c.3tilli11qen i 
Entom: Lov oui Posrsnnrelmnkcr 
op- Skodrescmmx 
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Hnestorm i Dakotaerne. 

Frmgttssrwcrnc fkndc -. 

T Frxa Pjrrrcy Z. -., meldeis under 
LU. d5.: En Zinsfuer lmr qnnct 
ljcn over nassten hole Evatcm un den 
lmr nnrcttet stur Zfiade· Mangi- 
Stkder smd Frngttmsernc i Womit- 
og det set nd til, nt Vlotnsierno er 

frogsct 
Dunande on Ltneqn fif ftasrk 

Rcmk dot førfte, noan var fnaet i 
Aar i Black Hillst J 24 Tinter 
fuldt tre Tonnner Neqn Der var 

fix-re mindre Ildvndskningcr og Jord- 
skred. 

J Mille-r og Omeqn anrettech 
Stormen stor Stände-, isasr pan tre 
Fnrtne pan Egnen Store Stsaldc 
bit-o flfyttet fm dereis Grund- 
voldc, oq mindre Bygninger blæste 
ned. Thomas Croll on hatt-J Tit-ne- 
ftekkarl brækkede Prærieland uied en 

stor Dnncpplon Stormen tog Woa- 
nene on on ftor bandbeboldrr nnd 
sin, reu en Dcl saf Ploven up af Jor- 
dcn oq bar Tjeneftekarlen 10 Nod-Ti- 
lwoman han blev kostet til Jordcn 
Tot encste, som ftod tilbage, var 

sclve Muskinen 
— Fru Grund Forks, ID. D- 

.1ncldc-J sntnnw Dag: To Tonnncr 
Em- or fnldot flore Ztsder i Sta- 
tun. on Formrsswdcsn vil bliuc for- 
sinfut Masstcn n! Eil-den er saaei 
omkring Denle L!ake. 

Jorden rundt. 
—- 

i 

I En opsindsoin Pittisbnrger er koni- 
Inen naa den Ide, at naar en Mond 

Lixil give en andon en Aiibefiiliiigs- 
skrivelse til en tredie, da gwar de« 
til en Fotografist, og Manden, derf 
unbefaler sin Ven, ladet sit Billede 
tage pusa samme Postkort, hvorpsaa 
ljan skriocr sin thibefaling. Paa den 
Miaade ntener man at buoc sikret sig 
niod Forsalskning saf Anhcfalinqcr. 

Postantoritcter i Vondon er koni- 
«mcn under chr nied, at to Postsæk-- 

tcs deriva, som indeholdt Værdipupis 
rer til et Beløb af 8500,UU(), blev 
sijsaialcn i New York i Slutningcn 
us Altar-to Ton cne Zin our lie- 
snsint for Brooklym den unden for 
SI. Louis. Beggc sorsoandt de pan 
chscn sra Danipskibene til Postha- 
jct Man liiar søgt at holde Sagen 
licnnnolig, Incnszi der gjordcixs Un- 
Entsinnstqu 

, 

Fru Paris nccldes onI trnkkende og 
flooc Forretningssforlsold og lldsig- 
tcrnc til Bedring i en nnkr Frenitid 
er inqcnlnnke lose. Murokko 
Sporgeninnlct nor liangtsrsa Stillin- 
gcsn bedro. 

I 

Lgsaa fru Miadrid kluge-is der 
over tryftendc Tidcr i Spanien, 
særlig i Bnrcclona. Skylden mel- 
tcgi dels pcva Anlarkists Terrorismen 
Da delsdk EINIGE-, fordi 

«WZ««sp w« 
« 

.. 
» 

ks sua Iibemre Titbe iat de« sättdi 
deres Guld i Bomuldsoplaq, sasa do 
nn Insangler dist til Drift us den-H 
Fal)1«it·ker. 

«- 

Tcn snnnns Enesrornh der for-nur- 
sschdc den storo lllokkc Man Eøen 
Wd England-J Finst, sont oi lnsrettede 
un i Tit-Weins omtxalcssis i Teleqranis 
nnsr frn London soni dcn oærste 
Inan i Endenqland lim» set siden 
1881 Ton rnsedc oocr knle Riget 
Fiedug N,at Lørdng on Lørdnn 
Nat. 

I 

Pmssidont Castro nf Venezneln 
lmr nnniodct det nicdicinske Akade- 
ini oni at formnlcrc Forholdsregler 
for Ciinaoa5’ Sundlngdszs Bisosarelsc 
on særlin for ot befæncpe Binde- 
pcsstcn om den sknldc brde nd. 
Atudcntiet liar følqeliq ndstedt Or- 
die til øjcbliktelia Ødclwqqo lsc af 
:)iotth, dnqliq chgøring af Gnder 
on Boqninger og iøorigt tilintetqø- 
rislso nf all(l Sniitccntrcr. 

y- 

Dclegsaterne fm Colomdo og Ar- 
kansuszs til den rupublikanskc Natio- 
nalkunuention i Eliioago nil stennne 
for Tiaft En skøn Fort-Heisa 

. 

TlIkissJ Eiizabeth Cook af Jtl)aca,« 
N. Y. Vandt fornylig den uarlige 
Woodford Præmie for Veltalenhcd 
over fein af de dygtigfte Mænd i 
Senior-Aussen Hun bar før op- 
traadt i Viltialenhedsprøve mod 
Studentcr fra Columbia og New 
York llniversiteter. 

. 

Eu niysteriøs DunamitsEksTsplm 
sion ødebagde i Søndsags en ftor De! 
-af Briftol County (:l)dasf.) Staater, 
der skulde forbindc Fall River og 
Junkers-It sum ligger piaa bver sin 
Zide iaf Tuunton Nimm Brocn, der 
stutdk koste s750, 000, ventedes fer 
diq om to Ellkimncdeir IV im anstam 
Montraktøiemegs Tab ved Eksplosio- 
non til WILOWL 

. 

Il. F. Mit-dian en :111-;1«,3k-e1asndc 
sont i Ffoi smnmisn misd N. E. 
Bronfsi fm Australien vandt Danks 
Uokulen i Wimbledom bar boftcmt 
sig til at komme til Amerika og del- 

tagc i Lumpen for B efterfkabet i 
,Lsawn Tenniis«. Mr. Brookg føl- 
get numfte med. 

O 

Tit Biffop Bang fra Kriftiania, 
Roma fom er paa Vej her til Ame- 
rika, fendte Pastor T. H. Dahl »Den 
forcnede norfke Kirke«s Formand, 
i Fredsags et wasadløft Telegrmn og 
indbød Bifkoppen til at være de 
norfk-lutherfke Samfunds Gæst un- 

der· Opholdet i Amerika. Biskop 
Biang ventes til New York med »Hel- 
lig Oktav« den 5 Maj. 

. 

Kinn-J Boycott mod Japanerne er· 
faa effektiv i den fydlige Del af Kina, 
at Togo Resin Knishia Dnmpskibgfeli 
fkab 111idlertidig lyar munttet indftille 
siu sydkinefifke Trafik. Dets Skibe 
Var nemlig ikfc iStmcd til sat op- 
drive Pusfagercr og Fragt. 

I 

J Juliim Jll» ødeluqde en notd- 
fom Jldløszs i Eøndagsks en hel Del af 
Furretnitixfsflrøget Ttabct auflas-J 
til IFZUUWU ,,Bofton Ztore« led 
onitrent lOalvdolen saf dettc Tub. Det 
var Auisjsdrengch der førft opdugedo 
Jldcn oq qjorde Alex-m 

II 

Spanish Pljilopino Bank i M a- 

uilu er blevcn bedraget for um- 

kring P(i(),()()0 i Guld. Vedrageri 
erne ftraskke r fig gennem flere Aar og 
eI forøvet af Bankens egne Folk med 
Hjælp af udenforftjataenda Een 
Clerk er arresteret. Andre Arrestu- 
tioner Ventes. kx 

Wiss-ask 
kendt har friet 

« 

Verginim gkav i Tirsdags en Lunche- 
on til fine Brødre Hertugen af 
Austsa sog Greven nf Tuch-. Efter 
Forlydende havde Mødct af de tre 
Vrødrc Gcnfyn til Abruzxis Gifter- 
nmal nusd Mifs Elki11?. 

II- 

Jfølge Melding fm Tebcran, Per- 
fian, Iaf 28. dis. Our en Styrke uf 
CHOW Kurder nf Shaftiak Stummen 
d(-112:-3. d:. plnndth Landsbycrne 
Eulmtais og Kyoy i Rærheden af 
Umwin og drwbt 2000 Mænd 
Rviudcr oq Beier Perfien Var saf- 
suldt en Kommission for at tugtc 
dem. 

Fra London tmrettesä iat O. H. 
Agiquitlx den nyc Prentierncinifter, 
ter overtaget Ledelsen i Hause of 
CannIIotlLJ, on den 4. Mai sknl det 
nie-got otnsttjidte License-Forslsaq on- 
tachjs til AffthItIIi1m. 

Iß 

Prwfidcnt Rooscvelt skmidtc sig nt 
tclegrsaferc til Mississippis Gnvcrnør 
og udtrnkke sin Sorg over den 
Ulyka Cyclonernc bsande ·afftedkonc- 
Inct i Enden Hun tilbød Regerim 
gen Hjæln J sit Svar siagdc Gn- 
vorn-or Noel, sat der særlig var Man- 
gel Pan Sygeplcjere og Lasqen 

I 

J Gcmr asgtcoiodesz i Tokio den 
japanka Kejsers asldstc Dotter, Prin- 
sc-.-T«ise Tsunenotniyn Masako. til 
Prian Tsuneshi Tassakeda. Prin- 
sen, der er Kaptajn i Hirten, er 20 
Aal-, og Prinfessen 19 Aar. 

I 

J Onsdngsckmbnedes den portu- 
gisifke Cortes saf Kong ManueL Hile 
Lissiabonss Gnrnison var pasa Benenc 
sur ut bevogte Vejen fm Paladset 
til Porlamentsbygningen. Den unge 

Rongesz Ttalc var patetisk og pnak- 
tisk og i dct bele vaget sanlagt paa at 
vindc Folketsi Sympati. 

Tot Ineldcs til Morgen, at Kind-sk- 

bcslqcm sont i dcntns Unk- cr gener 
ln«n over Landetsji vestliqsc Entw, nn 

bcnasqer fia i øftlig Notkiing on qør 
Ekadc Wo Frngb nq anefsancr i 

Insange Lokaliteter. 


