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Fra Krigsfkuepladsew 
Rugsist Torpedsobaad 

sprangt i Luften. 

London, 18. Matts. Et hertil 
indløbet Telegram meidet fra Che- 
ioo, at den russisie Tokpedobaad 
»Eintri« i Guar Ved Port Arthur 
tsb imod en løgrevet Torpedomine og 
itnn Folge heraf i sum-me Dieblik blev 

sprengt i Luften. Kun site Mund 
If Befætningen reddedes. 

Japanefernes Jld er ode- 

læggendc 

Chefov, 18. Makts. Efterketnin- 
set fta Port Atthur ionsstatetey at 

Japanesetnes sidfte Bombardementer 
hat haft meget Idelæggende Birmin- 
get, og at visse Ale af Byen er kom- 

plet pdelagte. Jugen Dei af Byen et 

Eiter-, da de japanesistc Bomber keg- 
net ned ovekalt. Masset af Huife og 
enden Efendom er demoleret. 

Kommsndanten i Port Arthur, 
General Stoessel, hat udftedt et Op- 
tackb til Byens Jndbyggere om at 

gribe til Vawben mod Japaneserne. 

czaten befæster i Oster- 
spen. 

Berlin, 19. Mart-Z. »Lotal An- 

zeiget« meddeler i sit Dagsnuminek, 
it Rusland er i meget travt og out- 

fattende Virtfomshed med at udbedre 

og for-ge sine Fastningek langs- 
Wird-systema Det 42de russislh 
Jnfanteriregiment es bleven flnttrh 
fru Vian til Revol, og 27de Division 
et fotlagt fra Kiess til Liban, bemel 
Siedet ved Østerspen. Fkrivaret 
sges ved meget stært Artilleribefai- 
sing, og enorme Messer of Animu- 
sition bringes til Befe. 

Reqeringen i Washington 
adparer YJZissionærekne. 

spteashingtom 19. Marts. Rege- 
tingen hat tilmeldt Missionærerne t. 
bet fjætne Listen, at der ikte tan ga- 
tantekes for deres Sitterhed, deriom 
de fokbliver i Nærheden of Krigsstue- 
pladsen 

En Del Missioncerer i Nætheben 
If Ping Yang hat nemlig for nyliq 
sfsinaet at qaa om Bord i Krydseren 
»Eincinnati«. Der vil intet vibere 
blive foretaget til disses Sitring, da 

Regeringen ved at stille ,,Cinrinnati« 
til Disposition hat udrettet alt, hvad 
Den formaat i denne Sag. 

Japaneserne er sitre paa 
ctkunnehævedet kolossa- 

le Krigsskib »Vatiag«. 
Seul, 19. Marts. Japanesekne 

hat begynsdt paa de forberedende At- 
Iejdet til at hæve det funtne »Nati- 
sg«. Man et naaet saa oivt,at man 

hat absolut Sitterhed for, at Ar- 
bejdet tan udfstes. Fuldftændiqt 
Mastineti ineb en Stab af Dytte«re 
if alle-rede i Arbejdr. Man haasbet, 
it det suntne Stib tan være habet 
sg i fuldstændig tampfætdig Stand 
Im et Par Macmedet. 

Det russiske DOHRN-.- 
terstal flyttes. 

St. Weins-borg, 19. Marks. Ge- 
neral Kuropattin vil flytte sit Hoden- 
kvatter fta Mutden til Liwo Bang, 
da denne sidste By frembyder flete 
Fordele i strategisi henfeentve Kom- 
mndanten vil personltg opslaa sin 
Bopcel i sin egen specielle Janus-ane- 
vogn for faaledes at tunne stifte 
Dovedtvatter. dersam Krtggstueplad- 
sen bliver en andeu. 

De rusfiske Officerer 
Inaa om Ratten holde et me- 

get starpt »Lootvutski.« 
St. Peters-borg, 19. Max-ts. Der 

et bleven usbftedt stng Ort-te til al- 
te tusstste Befaltngdmcmd em, at 
holde meget starp Udktg om Ratten, 

da Japaneferne hidtil har vist en 

ganste fccrlig Forkcerl-ighed for at 

angkibe Russerne i Motte. 

Japaneserne er de tifot- 
svundne Israel-H Stam- 

mer!!! 

St. Petetgcbokg, 19. Marks. En 
forrykt, men ondstabsfuld japanesist 
Geneabogi er bleven lavet her, og den 

gaak ud paa intet mindre end at be- 

vife og faa det russisie Folk til at 
tro, at Jaspaneserne et Esset-kommu- 
ne af de fotsvundne ti Jsraels Stam- 
mer. Skønt Jdeen i og for sig ct 

aldeles latterlig, er den øjebliktelig 
bleven gteben med stmfte Begætlig- 
hed af alle antifemitiske Elementen 

tsog der er strsr Fate for at dette Nons- 
,sens vil give Anlednsing til et nyt Ud- 
Jbrud af Raseri mod Ins-dean 

IStokt japauesist Rever- 
i lag. 

» 
London, 20. Marks· Korrespon- 

denten fka Chefvo til »Reuters Bu- 
reau« sendet en privat Dapeche mec 

Effettetning om, at der hat staaet et 

betydeligt Slag mellem Russekne 
og Japaneferne paa Jsaluflodensz 
Breddet. Rusferne Miasma-, at re 

fangede 1800 Japanesere. 
En ricåsist »Jeanne d"-21rc.« 

Odessa, 20. Mart-» ,,Pigen fta 
Orleans3« hat i digse Dage vist sig is 
Skikkelse af Zotta Jllieva, en bulgasj 
rist Pige, som hat tilbudt den rus- 

siske Regering sin Tjeneste. l 
Pigcn bat kcempet need den mate-( donisie Heer, var klcedt ssom Mond vg( Tal vcere et Vidunder as en RisseL 

siytte. Hendes Ansøgning et bleven 
anbefalende paategnet af den komman- 
derende General i Odesfa og frem- 
fendt til St. Petergborg. ! 
Rnssekne serlysi paa For-! 

holdene. 

St. Petersborg, ZEI. Mart5. J 
bervcerende militcere Kredfe er man 

sasrdeles glad ded, at sapaneserne 
har truttet det foroentede afgørende 
Landslag i Langdrag. Man ven- 

tede nemlig sittert et saadant Blin- 
og man mente, at dette muligvis dil- 
de medfsre, at Rugserne blev nødte 
til at komme Landet snd for Mut- 

den, maaste Ined Undtagelfe af Portj 
Arthur. J 

Nu er der imidlektid gennem en hol 
Maaned siet dagslig og regelmæsfcg 
Tilførsel af Militcer, saa at det maa 

ansfes for sandsynligt, at man er i 
Stand til at hindre enhver japanesisk 
Jndtrængen i Manchuriet. 

Hat Admiral Stark be- 

gaaet Selvniord? 

Paris-, 21. Maus-. J Goal var 

det Rngte udspredt over hele Paris, 
at den russisie Admiral Stark, der 
var bleoens beredet Kommandoen over 

Flaaden ved Port Arthur, havde be-· 

aaaet Selvmsord. Rygtet vinderi 
Dag itle almindelig Tiltro. 

Rusferne paastaar frem- 
deles, at Japaneferne 

niiltede en Torpedobaad 
iSlaget ved Port Arthur. 

St. Petersborg, 21. Marts. Ef- 
terretninger fra saadanne russisteOf- 
sicerer, fom deltog i det stdste Sam- 
menstød ud for Port Arhur, hævder 
aldeles bestemt, at Japaneserne misse- 
de en Torpedobaasde ved nævnte Lei- 
lighed. 

En russist Torpedo, bereitet disse 
Øjenvtdner, ramte den japanesiste 
Band og bortrev hele Sktbets ene 

Ende, saa sat det siebllktellg gll til 

Bu( ds med alle de onrbordvcerende. 

312 50 Reduktion paa Bil- 
letter fra Standinavien med Standt- 
navtan - American Line. Se An- 
noncen i denne Ttdendr. 

Rusland betragtek Korea 

som et Land, der handler 
under Tvang. 

St. Petetsborg, 21. Matts. Rus- 
land hat udftedt en officiel Erkla- 
ring, hvori der gisves til Kende,at det 
ikte betragter Korea som en krigs- 
førende Stat, men som et neutralt 
Land, hvis Handlinger imidlertib 
foreløbig bitteres af Japanesekne. 

Erklcekingen stemholder starpt, ot 
Rus«land ssom Folge af Ksoreas fuld- 
stændige Berøvelse of Friheden ikte 
tan anerkende Traktaten mellem Ko- 
Iea og Japan, lige faa lin som det 
kan tillcegge Ksoreas Handlemaade 
nogen Betydning,nsaar dette Land nu 
annullerer ssaadanne antømsmelfey 

Horn tidligere var givet Rusland. 

YRusfifke Forviklinger 
med Kinn ttcetker op- 

Rsom, 21. M«arts. Efter hvad Kor- 
respondenten fra Ticn Tsin til »A- 
genzia Liberias« medMleh er det 
fanbfynligt, at der vil affødes awar- 
lige Forviklingcc med Kinn, dersom 
Rusland ikke fnareft indtagek en an- 

den Holdning ovetfot Kineserne i bei 
niordlsige Rina. 

Korrespondenten meldeten at der 
i Ding er bliebe-n aflwldt et særligt 
Mode af dct kinesiffe Kabknet til 
Drøftelfe of det SporqsmaaL bvili 
ke Forlwloskegler oq Repregfaliek 
Kan fkal taqe overfor de russiste 
Anmasfelfksr. 

Det er endnu en ermeligheh 
bvilte Bessuminqer Knbinettet hat 
ingri- 

Lsftrig mod Japanefernr. 

London, Zi. EUkart5. En megtt 
heftig anti jaxianesist Bevcegelse se- 
geg i Denne Tid ftabt af den østrigske 
Presse. Dset tlerikale antifemitifke 
Parti staat bog ved hele Bevcegelfem 
Vg Hensmten er ikte biot den nega- 
tive nennem beleØftrig at vcrkte Ani- 
mositet msod Japan, men at søge en 

øftriqft rusfist Alliance etablerei. 

Rvgtet om Japanesernes 
Neberlaq ved Yalufloden 

findet itke Tiltro. 

London, 21. Marts. Det surrer 
stadig i Luften med Rygter om c-t 
starre Slag vedYalufloden, men hid- 
til fsoreligger der albeles intet til at 

betrwfte Efterretningen om, at Rus- 
sekne hat fanget 1800 Japanesere. 

Den japanesifte Minister i Eng- 
land, Grev Hayasshi. hat i After- 
msodtaget Depecher fta Totio, uden 
at der heri var nævnt noget om Steg 
ved Yalufkoden, og han udtalte iil 
de Korrespondentet, siom besiegte 
dam, at han itte troede paa Rygtet 

zDe Efterretninger, han havde mod- 

Hagen var af en saadan Natur, at 
than deraf maatte siutte at der sprft 
um en Uge i det tidligste tun-de ventes 
et størte Landsiag. 

United States vilikke 

mcegie Frev. 
Washington, 21. Marts· Der et 

for Tit-den aldeles ikke Tale om at 

søge en Fredskoncert dannet mellenc 
Magterne indbyrdes, i hvert Falt- 
itke tyvad de fonnede Stater angsaar. 
Fra Statsdepartementet er der new- 

lig i Aftes udgaaet den besiemtesie 
Bencegtelse af alle Rygter bekom, 
hvori det bl. a. bedder: 

«Skønt det felvfølgelig Viide girr- 
de de forenede Stater at wette en 

hfcelpende Haand til de to trägst- 
rende Natiioner med det Resultat, It 
de nuvcerende alvokslige Uoverenss 
stemmelfer tunde ordnes aiv frevelig 
Vef, faa tndser de forenebe States 
fuldt vel, at saasvel den russiste som 
den japanestste Regering vilde bkive i 
hsj Grad fornærmet endogsaa ved 
bist at marke, at en ellet anben Stat 
var billig til at frembyde sig som 
Maegler. 

G 

J Regetingskredfene i Washing- 
ton lægger man intet Skjul paa den 
Tro, at Konflikten i det fjerne Osten 
vil blive en langvarig og steck-ne- 
fvanger Kamp, fsør nogen a«f de item- 
penbe vil lytte til Mcegsling fra 
udenforftaaende.« 

Un 818 Billet fra Standi- 
naoien gcelder et helt Aar, naar den lis- 
fes pag Sca..dinavinn American 
Line. Se Annoncen og andre Notif- 
set i dette Nummer. 

Brandstiftelfer i Omaha. 

Omaha, 21. Marks. J Morges 
Kl. 8,.«3() opdagedes Jld i et Stur, 
som støder op til »Ehe Creamery 
Pol-lage Manufacturing Gompany«. 
Dette er den fjette Brand i ,,Tl)e 
Wsholefale District« i stet af inde- 
værende Maaned, og alle disse 
Brande bæret tydeligt Mærke af at 
vcere paasatte. 

Jlden blev sluklet uden alvorlig 
Beslaoigelse, da Bygningens Jndre 
er betrutket med Zink. Men Poli- 
tiet er nn bleven opmoerksomt og har 
lsezmnvt en grundiq Underspgelse of 
Sagen. Der er ingen Tvivl om, at 
alle disfe Jldebrande i nmiddelbak 
klären-ed af hinanden er paafatte, ri- 

melikwis af samime Person« 

Amerikimft Damper i Farr. 

Ziontbamdvon England, 2,l. 
Wenig-. AmericawLiniens Dampcr 
»New Vort« er i Tun indlaqt i Tor- 
doci til Redarntion efter at bade 
mødt to menet nlvorline Uheld i den 
tolle Tanne-, fsom lianer oder den en- 

nelfte Kanal J Sondern-; Morges 
Fil. LZO løb Stibet paa Grund i 
Ncrrbeden af Clyerboiirq, men ioin 

Egen flot ved Hjælp nf Tideoandet og 
-1iden fremmed Asfiftnnce Doq vifte 
det sin, at der vor sket betydelig 
Stade i Skibets Bund. 

Men en Ulykte loimmer sjælden 
nlene, og lidt senere paa Dogen hav- 
de »New York« et ineqet olvorligt 
Zammenftød med den engelsie 
Transpoxtdamper «Asfaye«, der var 

Jladet med Tropper til Bambay i 
;Jndien. Begge Skibe blev stærlt de- 

Isiadigedg og i noqu Øjeblikke herste- 
"de der den vildeste Panil paa dem 

begge. De var dog heldigvis i 

Stand til hver for sig at fortsætte til 
den hervcerende Hohn. 

Dylkerne, som i Dem bar under- 

føgt »Ner Yorl«, udtaler, at deite 

Slib er i en uhyggelig Grad sdelagt 
under Vandlinien. 

Lutherfk Fellesmsdr. 

Ei luthersl Fællesmøde for Tysts 
land, Danmark, Sverrig og Norge 
og Nordamerika skal i Aar afholdes 
26.——29. September i Rostock. 

Dettchellesmsde er for Tystlands 
Vedkommende det 11. i Ratten; men 

Norden hat tun dceret færlig repræ- 
senteret ved de to sidft forega-aende. 
For saa vidt kan dei laldes det tre- 
die luthersle Fæsllesmøde. 

De dansste Medlemmer af Overbe- 
sinrelfen, hdis Formand og Ncest"for- 
mand er GrevWitzthum og den spen- 
sie Bisiop v. ·Scheele, er Professor, 
Dr. theol. C. H. Scharling osg Bi- 
ftop, Lic. theol. A. S. Poulsen. 
Sidste Mode holdtes i Land. 

Bed det kommende Mode i Rostocl 
stal ol.a. folgendeEmner forhandles: 

»Duer den evangelisl lutherste 
Bekendelse for det 20. Aarhundre- 
de?", »Religisngundervisningen i de 

høfere Leereanftalier«, »Den evange- 
lisi - lutherfle Betensdelses interna- 
dionale og antivomersie Betydning« 
og »Kommet Bannen hos og til sin 
fulde Ret i Gudötjenesten og i det 
personlige Liv?" 
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Nyt dansk Tkykkeri. 

,,N·orden«, Rsacine, hat faaet eget 
Trykkeri. Selslabet, der e1er Bla- 
det, hat valgt Bsorgmestrr P. B. 
Nelson til Præsident, A. C. Michel- 
sen lil Vicepræsideui og Jvar Küfe- 
gaard til Kasserer og Selretcer. A. 
C. Micheler stal være Bestyrer af 
Tryklerbei. ,.2Dsanlev.« 

Redaktör John Volk syg. 
Det meddeles i flere standinaviske 

Blade, at den bekendte, afholdte og 
dygtige Redaltørl asf »N«ordlyset« 
John Voll i flere Ugerhar ligget syq, 
og at der desvcerre ikke stal vcere 

Udsigt til nogen snatlig Helbredellr. 

Afdöd Dannebrogömqnd. 
Frederil Rasmussfem Nati- 

nes enefte D«annebrogsmand, afgik 
i Lordags ved Døden i Hjemmei hos 
sin Dotier, Mrs. A. Hausen paa 
Blake Avenue. Hans Huftru døde 
for 4 Ilgcr siden. Frederik Nie-sinns- 
«fen varzjællænker af Fødsel og del- 

lcg som Frivilliq i Krigen 1850, 
lwor han for udvift Tapperhed blev 

En ny By. 

Denveiz Col» 21. Mart-a Et Sel- 
stab er bleven dannet i Greeley, Col. 
til at ,,siarie« en Roloni ved Han- 
over dianal i det Dafstrøg, som kal- 
Des »Ehe Big Horn«, i Wyoming. 
Hanover Kanal bygaes for Omaha- 
Verme, bliver 30 Mil lang og vil 
»irri·qate« 24,000 Acres fini Land. 
De førfte 15 Mil af Kanalen er alle- 
redc færdsig. 

Rn m) By, fom sial bære Navnet 
Hanover efter Osmaha--Sesl«siabei, vil 
blioe bvaget 18 Mil fra Thermopo- 
lis i den fydlige Del af Dalstrøgei. 

Begynder at san. 

Sioux Falls, S. D» 21. Marks. 
Dei første, vi bar høri om Saaning 
i denne Diel af Landet, erfarede oi 
sidst i fokrige Uae, idet Mr. A. C. 
Collins notdvest for Sioux Falls al- 
letede hat-de tilfaaet tolv Acres Land 
med Hvede. Derfom det nuværende 
gunftige Vejr vedbkiver, vil Hvede- 
saaningen gaa Slag i Slag i dennc 

Uge. 

iAmerikanfk Missionær myrdet. 
i Uru·mia, Persien, 19. Marts. Rev. 
Dr. Benjamin Lara«bee, amerikanst 
Missionæk, er bleven overfalden, 
mykdet og plyndret paia en Rejse i 
Iiærheden af Byen Koia. Dr. La- 
rabee efierladec sig Ente og fire 
Bern. Myndighederne er paa Jagt 
efier Morderne, men deres Bestre- 
beslser for ai sinde dem hat hidtil 
vceret forgæves. 

Selvmord i South Omaha. 

Omaha, 21. Msaris. Niels A. 
Petersen, »Bariender« i August 
Hedgreens »Saloon«, 825 North 
«7ib Si» South O«maha, hat i Fres- 
dags eller Lørdags begaaet Seid- 
msord. 

Tidlig i Morges blev han funden 
vød i Kcelderen under »Salsoon’en«-, 
og ei Hul i bøfre Tinding visteDøds- 
aarsagen. Petersen Ihat oprsindelig 
studeret til Præst og havde gradueret 
fra et teologist Scminarium. Han 
var nu 40 Aar gammel og havde boet 
femten Aar i South O-maha. Ligei 
blev fsrt til ,,Vrewer’s Un«deriaking 
Essa«blifhmeni.« 

detoreret med Dannebrogsmændenes 
Hæderstegm fom han ved alle fest- 
lige Lejlighdder bar med Stolthed. 
Han var ogsaa med i ’64 og var sau- 
ledeg en af de faa Soldater som 
gjorde aktivTjeneste under toKonger. 

»P. Av.« 

Til gamle Danmark. 

FritzFrantzen og Huftru, Chicago, 
reiste med Scandinasvian Ameri- 
can Linkisens nye Dampstib »Hellig 
Olav« fra New Ysork til Europa 
Ongdag den 16. Markts. De hat 
opholdt sig et Par Dage i New Y"ort, 
hvor de hat to Sonnen 

De vil førft rejfe direkte med 
Dampfkibet til Københavm Det er 
Mr. Frantzens Mening at overvære 
den stsore 40 Aars Reunison af Sol- 
dater som afholdes i København den 
6te Apil. Mr. Frantzen er Officer 
fra den dansk tyfte Krig. 

Fritz Frantzen er født i Hsorfens 
for 68 Aar siden, sog hans Hustru 
er fra R’i«be. Han hat været i Chi- 
cagio i 37 Aar og giftede sig to Aar 
efter sin AnkonTst med Miss He- 
lene Michelfen De hat sire Sønnert 
Jngeniør Arthur Frantzen, Adsvokat 
George Franfzen i Chicago og Hen- 
ry sog Walter Franken i New York. 

Mr. Frantzen kyar tre Gange før 
voeret paa Beføq i Danmark og Nor- 
ge siden han bosatte sig her. 

Et godt Haud- 

Profesfor. Albertsen, den dantte 
Elettriker i NewYork,s-om nylig vak- 

ste Ineasen Jnterkesse ved at opfinde 
en Magnet Jernbane, der stal kun- 
ne bevceae fia mesd en uhyre Lustig- 
hed, hat atter draget Ospmcertsomhes 
den paa fig, ved en —O»pfindelse, der 
naar ud Paa at forplante Toner med 

Lysftraaler. Ved at lade Lnsstraa- 
ler fra Hitmnellegemer pasfere blan- 
ke Staalcylindre til en omdrejente 

IStaalPlade og fcette denne i For- 
bindelse med Hereapsparatet paa en 

Telefon, faar man en meget udpraes 
net Tonefornemmelse, der er forskel- 
lig for de forftellige lyfende Ksloder. 
men fynes at ftaa i omsvendt Forhold 
til Lysftraalernes Styrke. »Chic.P.« 

Afdiid Sonderjyde. 

Peter Christener, født i Stepping, 
Senderjyllsand, og den første Nu- 
bygger i den danfle Ksolsoni ved Lake 
Benton, Minn., er fortige Uge af- 
gaaet ved Døden. Han Var født 18- 
36, kom i 1874 til Wats«onville, Cal., 
rejsle i 1879 atter til Danmart, 
men kom tilbage til Amerika 1881. 

J 1882—-83 var han, 46 Aar gam- 
mel, Elev paa Eli Horn Højskole og 
tog 1886 Land ved Lake Benton 
Han var en god danft Mand og en 

«varm Ven of Højftolesagen og den 
danske Kirke. Han stænkede ssaaledes 
8100 til et Orgel i den danste Kir- 
ke i Lake Benton og hat bestemi. at 
hans Formue sial bruges til, at hans 
Slægts nu opvotsende Blørn san 
komme paa danst Folkehøjstolr. 

,,Rac. P.« 

Dunst Fagmand hædret. 
Jngeniør C.C.C’hristensen, vor be- 

lendte Landsmand, der har opnaaet 
Ry som en Authoritet paa Mine - 

Maskineriets Osmraade hat i Aar 
Vceret ansat 25 Aar hos Ftrtnaet Al- 
lis Chalmerscsm i Chicagio, tisdvigete 
Frafer Fc Chalmers. Som en Aner- 
kendelse for trofast oq dngtigt Ar- 
ibejde vil fFsirtmsaet i den Anledning 
paa dets Bekostning lade ham fort- 
taase en lang og interessant Reife- 
til de meft berømte Miner i de For. 
States Reisen begynder den 9. 

April og vil omfatte alle Minestater- 
ne i det veltlige Amertkaz den vil 

Lstrcelle sig over en Magnet-. 


