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Fra Krigsskuepladsem 
Japanesekne ptsver attek 

»Hobson TricU 

London, 26. Marks. En Cher- 
ketning fra Totio meldet, at det en- 

delig er lyttedes Japaneseme kom- 

plet at indespokrte den tussiste Flau- 
de i Port Arthurs Hann. 

Dei mcddeles nemlig, at der Rat- 
Ien mellem 28. og 24. Makts fortes 
iyv Handelsstibe "ind i Hasvnemuns 
Augen« hvot man var saa heldig at 
fca dem feenkede i lige Linie tvcers 
over Jndlsbet, saa at al Udfakt fka 
havnen nu er umulig. 

Scnnne Telegram meldet, at 3000 

Mattoset mtdte fkem som ftivillige 
Ited Amnodning osm at maatte faa 
Lov til at udfsre dette farlige Stykke 
Arbede 

Jsvtigt foteligget der ingen assi- 
tiel Bekrcestelse paa RIegrammets 
Postidelighed 

Ausland benægter. 

St. Petersborg, 26. Marts. Rege- 
titgen tdstedte i Gaar en Betendt- 
streife, der indehvlder et vfsicielt 
Dementi af den Eftektetning, at den 
kussiste Krydser »Bayan« stulde ver- 

te sprengt i Luften af en losreven 
Mine, og at 800 russiste Matroset 
misiede Livet. 

Ruslsnd irr-user Neuhei- 

liteten. 

New Chwang, 27. Maus-. Den 
enotme Trasit, fom Russekne for- 
tnstalter as Otsekød og andre Fore— 
midlet i Mongoliet, er af den link- 

fste Regering bleven stemplet sont 
Ikovlig og som en aabenlys Kran- 
telse af Kinas Neutralitetserllæring. 

Kineserm staat imidlertid wagte-H- 
Isse over for Russernes Roms-hand- 
cinget og nma nøjes med at prote- 
stete. 

Japaneserne skal være de 

angtihendr. 
St. Mtersborg, 27. Mart-s. Gene- 

ral Kuropattins Anlomst til Ktigs- 
fuepladsem der formodes at finde 
Sted i Dag, hat givet Aulebning til 

Imago Formodningek angaaende den 

fandfynlige Taltil, som den russisle 
her under ham vil folge. 

De, som tender Situationen, hat 
intet Haab om hurtig russisl Frem- 
wlnina. Tvæfticnod flal Kur-Amt- 
Itnö Plan væte at trælke Russerne 
ttlbage til det indre af Landet for 
fauledes at bersve Japaneserne en- 

Ivek Hjælp af dekes Flaade. 
Ausland vil selv vælge sin Kamp- 

plads og tvinge Japaneseme til at 

soketage de angribende Stribt. 

Fotrædet bemi- 

St. Petersbotg, 27. Marts. Kap- 
iejn Jrlhoss, som hat tilstaael, at 

san hat folgt Militcerhemmeligheder 
til den japanesiste Regering, et ved 
en russist Knigsret idsmt 24 Aars 
Strassearbejde. 

Kktgsfangerneö Behand- 
Ung- 

St. Petersbokg, 27. Mam. Den 
mssiste Negering et i Fætd med at 

Idarbejde et Reglement for Behand- 
ling af Krigsfangerne. Neglementet 
til blive saa humant og mildt som 
muligt. 

En Vestmmelse fastflaak, at Fan- 
setne stal have fcnnme Fotplejning 
icm de tuzsiste Soldater, en anden 
Wam, at Fangemes Bætdtgeus 
Hunde eller Penge vtl bltve opbevaw 
de for dem tll Udlevertng ved Fri- 
Ilselletr. 
Mermva glver der-s Maser 

Itl fu« Ttllabelse ttl at bv privat. 
In usiustls theguelfe sit 
illve fttt over alle Fang-H og en 

Liste over døde i Fangenstwbet vil 
blive tilstillet Japan til Efterretning 
for de afdodes Familien 
Kosalterne maa æde deres 

egne Heste. 
Tolio, 28. Marts. De japanesisle 

Spejdere bringet Efterretning om, 
at de russifle Soldaters Tilstand i 
Korea er i hsjefte Gvad elendig. 
Piaa Grund af de ncesten novetvinde- 
lige Transportvansteligheder er det 
omtrent umuligt at opdrive Fede- 
midler. Den russiste Arme er fuld- 
standig blottet for Meg, og Kohl- 
terne er nødte til at siagte og fottoere 
dereö egne Heite. 

Den rusiste Flaade 
hat fvrladt Port Arthur. 

St. Petersborg, 28. M-arts. En 
Efterretning, fom sinder Tiltro i de 

højeste Marinelredse, gaar ud paa, 
at Admiral Maratoff i Aftes forlod 
Port Arthur med hele den russifle 
Flaade, saavel Krigsstibe fom Kryd- 
sere og Torpedobaade, for at gaa pnn 

»Un"dersøgelsestogt til de nastmeste 

iØer. Et Rygte meddeler, at han vil 
Iprsve paa at overrumple Japanefer- 
sne nedenfor Ellioiperne. 

Rusfernes Fremtr·ængen 
i Korea standfet. 

St. Petersdorg, 28· Marts. Sam- 
tidig med Efterreiningen fra Harbin 
om, at General Kuropattin er an- 

kommen for at overtage Overtont-« 
mandoen over den russiste Hirt i 

Manchuriet, lommer der Melding. 
om, at den russiste Fremrylning is 
Korea hat maattet standfes, da man 

er stødt paa en i modsat RetninI 
fremryktende meget stærl japanesisk 
Hær. 

De tugsiste Afdelinger trælter fig; 
langsomt tilbage til ftcrrlt koncensi 
trerede Stillinger paa Sydsiden af 
"Jalufloden, her den russiske Hoved- 
arme har slaaet Lejr. 

Den fremrykkende japanesifle Heer 
bestaar crf 40,000 Mand af den lei- 
serlige Garde under Kommando af 
General Hazgava og tolvte Division 
fort af Generallsjtnant Jnouye. 
Desuden er der en Afdeling Inge- 
niører og akdsiilligse Regimenter af 
let og svætt Artilleri. 

,,Blizzard« i North Dakota. 

St. Paul, 27. Marts. J GaaH 
var det en ualmindelig haard Dag; 
for »Northern Pacisic«, «Greatl 
Northern" og ,,1Soo Line« gennem 
North Dakota og Montana. En; 
voldsom Sturm hat nemlig i mete! 
end ttedive Timek taset over dissej 
to Stater. Banetnes Telegeaf-k 
traade er alle Vegne nedbtæfte, og’ 
paa mange Stedek er Banerne ufar-; 
bate. ,,The North Coatt Limited«,« 
sont i Fotgaaes afgtt fra St. Paul, 

stigqu fast i Dickerson 
; Bismakce N. D» 27. Marks. Som 
zFølge af en voldsom »Blizzard", 
Eder begyndte i Fotgaaes Aftes, liq- 
ger der Snedtiver her i tte til sets 
Fods Dhbde. Det befrygtes, at der 
bliver stort Tab a«f Kreatur-h da 

meget Koæg, som et svagt paa 
Grund af den strenge Winter-, hat 
vceret ude under Uvejtet. 

Dausk Haandatbejdc i StLouio 
Mindekomitcten for St. Louis 

Ubfttlkingen hat gennem det danste 
Udenrigsknstnifterium indbudt dansie 
Kvinder ttl at deltage i Udftilltngen. 
Der et i Kvindetredse i Kobenhavn 
under Oveevejelse t Venhold til den- 
ne Jnobhdelse at lade ubftille en 

Samstng af danste haanbakctkdey 
og der er faa weget mere Grund til 
dette, sont dttse t de jenes-e Aar et 

bkeoet moderne t de meee oelftaaens 
be Medic her t Landet 

,,Chtc. P.« 

Kanabkommissionen 
modtager Instruktion. 

Praesidenten ventet bedft 
mulig Tjeneftie af den-Z 

Medlemtnek. 

Hele den civilisetede Ver-·- 
dens Øjne vil vcere rettet 

paa den. 

Den isthmiste Kund-Kommissions- 
forberedende Arbejde begyndtes for-· 
leden i Washington. Dens første 
fuldtallige Mode holdtes i Formand, 
Admiral Wallers Kontor. Sessio- 
nen blev en ,,infotmal« Diskussion 
angaaende Forberedelsetne og Kom- 
missioneng føtste Bespg til Panania. 

Præsident Roosevelt underholot 
Koinmiigsionens Medlemmer tillige- 
med Minister Takt ved en ,,luncheon«. 
Under Maaltidet dwftedes Kanal- 
spøtgsmaalet fra forstellige Sidet. 

En almindelig Instruktion til 

Kommissionen forelagdes i et Brev 

fkn Prcesident Rossevclt af 8. Marte. 
Den oplcestes, og her er dens- Ind- 
hold: 

White Hause, Washington, Z. 
Marts 1904. — Mine Herren Jegl 
hat udncevnt Dem som en Kommis- 
sion til at udførc det vigtigste, nien 

sgfaa det vansleligste Jngensiøkarbej: 
de, der nogen Sinde er forspgL De 

skal gøre et Arbejde, som, om det bli- 
Ver gjort godt, vil blive af ubekegne- 
lin Nl)tte, ikle alene for vor Nation, 
men for liele den civiliserede Bei-den 
Jeg hat valgt Dem uden andet Hen- 
syn end min Tro paa, at De, blandt 
alle de anvendelige Mænd, jeg kendek, 
er dem, der er bedst stillede til at 

sætte dette ftore Foretagendie igen- 
netn til et heldigt Resultat. De er 

valqt paa Grund af deres personlige 
Vg professionelle Berømmelse for 
Ærliglied og Dygtighed. De repres- 
senterer hele Landet. De reptcesfew 
teret hverken Seltion ellek Parti. 

Jeg hat ilke prøvet at udsinde De- 
reg politisie Standpunkt og ved ikke, 
hviltet Parti de fleste as Dem slutter 
siq til. Jeg ha-aber, at enhver af 
Dem vil tjene itke alene med fuld- 
stændig Troskab, men med den støtste 
Dngtighed. Detsom ieg til nogen 
Tid flal sple mig overbevist om, nt 
nogen af Dem itke gxør den beost 
mulige Tjeneste, saa fkal feg se det 

som min Pligt, uden Henfyn til min 
cller svedkomtnendes Følelse, ftraks at 
ombvtte bam med en Mand, som jeg 
antager vil gøre bedre Tjenefte. Vi- 
dere ventet jeg, at om nogen af Dem 
nogen Sinde spler, at Arbejdet er for 
svært for ham at Udføre paa bedste 
Mande, at han da af egen Tilskyn- 
delse vil under-rette mig bekom, san 
jeg kan sætte en krastigere Mand i 
hans Sted. Men saa lcenge De yder 
dngtig Tjenefte i den Gerning, De er 

valgt til at forestaa, kan De stole 
paa min hiertelige Underftøltelse og 
Biftand paa enhver Maade. 

Disse er Konditionierne, hvorun- 
der De er valgt, og kyvorunder jeg 
skal vente, De fortsætter. Og jeg 
venter svidere af Dem, at De folget 
samme Principper ved Valget af 
Detes underordnede, som jeg hat 
fulgt ved Dei-es Balg. Jeg venter, 
at De ikke vælger nogen Mand cf 
andet Henfyn end Derez Tro paa 
Mandens Dygtighed til at udføre 
det Arbejde, hvoktil han vcelges. 

Om De sinder, at en Mund ikke 
fvater til Dei-es Forventninger, el- 
ler han of nagen Aar-sag ikke gør 
sin Pligt, saa venter jeg, at De af- 
fkediger hmn —- uden Densyn til, 
hvad Jndsiydelse Monden maatte 
have bag sig. Jeg forudscetter svm 
noget, ver et selvsagt, at De ved An- 
tagelse as Kontraktster vtl fslge 
prscis de sum-me Pttncippey som 
en Mond vtlde ftlge ved sit eget pri- 

svate Foretagende 
Der et lagen at Dem, til hvem jeg 

anfer det nødvendigt at sige et eneste 
Ord otn den Standard for Ærlig- 
heb, De maa fordre af Konttaltiører 
og Arbejdere, thi om jeg havde wid- 
let det allermindfte om nogen af Dem 
i saa Henseende saa var han itke 
bleven valgt. Men jeg ønster at be- 
tone Nødvendigheden af ftadig Aar-: 
vaagenhed i Udførelsen af dette store 
Arbejde. 

Med Hensyn til Detailler har ieg 
tun lidt at sige. Arbejdet maa Paa- 
sknndes saa meget, som det tan, naar 

det flal gen-es grundigt. Der er dog 
en Sag, jeg scerlig vil henlede Deres 
Opmærlsomhed paa — de sanitæte 
Fort-old De maa sorge for at faa 
det bedste Leegetilsyn —- ,,experts« i 
saa Henseende, og De maa tilholde 
Kontrattøren lige saa nøje sont De- 
reg Arbejdere, at de underordner sig 
Lcegetilsynets Forstrifter. Jeg an- 

tager, at De vil finde det bedst at 
have eest Overhoved for dette De- 
partement, men det vil jeg overlade 
til Dem selv at bestemme. 

Planerne maa udsspres omhygae- 
liat med Hensyn til ilke alene Stie- 
blillets, men ogfaa Fremtidens Be- 
hov. Udgifterne vil blive efterfete 
lige saa strengt, som om de gjordes 
for et privat Kompagni, der maatte 
ftole paa Jndkomsten til Udgiftens 
Dcelning. De maa sikre Dem de 

bedste Talenter, dette Land ejet, til 
at møde ethdert Tilfælde, som op- 
staar. Mauden at opnaa de bedfte 
Resultater paa maa De selv vælge. 
Hvad Nationen vil fordre, er, at et 
qodt Resultat opnaas. 

Theodore Roosevelt. 

Styg Cyclone ovsr Chicago. 
Chicago, Jll» 26. Marts. Tte 

Mennester er draebte, mange er 

haardt saakede, tretten er savnede, og 
et enormt Ejendomstab er for-natio- 
gset as en af de heftigste eraner, der 
er gaaet hen oder Byen i mange Aar. 
Den ftørste Slnde er sket i Ncerheden 
af ,,Jndiana Har"bor« og den sydlige 
Del af Byen, saa at Forretnings- 
lvarteret heldigvis er sluppet fri. 

Ulyklestilfældene tindtraf derbe.d, 
at »T·he Bartes Block«, en toetages 
Murstenssbygning lwori adsiillige 
Mennester havde søgt Tilflugt, blceste 
om. Sels andre stsrre Bygninger 
liager i Ruiner, og Tagene er blæste 
af Huse i Snesevis. 

Den ene Ende af Bygningen ,,Tbe 
Republic an and Steel Company« 
er blæst ned, bvorved der alene cr 

foraarsaget et Tab af 825,000. Alle 
elektrier Ledninger i hele Byen er 

dels nedblæste eller dels paa anden 
Maade uden ledende Forbindelsr. 

Dausk Mein-ist 
Christian Marter, en Lands- 

mand, der er anfat i den canadifle 
Regjerixngs Tieneste fom Mejerisus 
perintendent i Northwest Territor;), 
cr i disse Dage Tiflg. »Danel)rog« re- 

lurneret til Ottawa eftek flere Maa- 
neders Ophold i Fccdrelandet, hvis 
Mejerivæsen han hat studetet grun- 
digt. Han hat besøgt Mejerierne i 
alle de bansle Provinser og overalt 
mødt megen Forelommenhed hos 
Rotabiliteterne paa det dansle Mei- 
eri- og Lanbbrugs - Omraade. 

Dampfkibsnotitfer. 
Skandinavian American Line’s 

nye Damper »Hellig Olsav« afgil fra 
New Yiorl 16. Mai-is til Skandana- 
vien og ventes der 26. Max-ts. Sam- 
me Linies Damper »Norge«« ventedes 
til New York d. 20. Marks. ,,United 
States« afgik fra Christianssand 
20. Msaris til New York med over 
1.00 Salonö- og 800 tredie Klasseö 
Passageskee og venteg til New York 
den 30. Marks. Passageeem for 
Besten anbommer til Chicago lo 

Dage senere. 

,,Böruehjemmet« Ebenezer 
i Omaha lutket af Politiet. 

Omaha, 28. Marts. J Fredags 
vhlev der paa Foranledning af »Ihr 
Daily News« foranstaltet en omfat- 
tenve Politiunderspgelse af Beme- 
hjemmet Ebenezer, 3223 North 26. 
Ave» med det Resultat, at »Hjem- 
mei« øjeblilkelig lukkedes, og at de 
Kvinder, fom hat bestyret det, stal 
forlade Byen. De fem Børn, som 
fandtes paa Siedet, vil blive an- 

bragte «i andre Hiern. 
Da Politiets Embedsmcend kom til 

Siede, blev der ncegtet dem Abgang, 
som de del-for maatte tiltvinge fikt. 

«Vi fandt Hufets Jndre,« siger de, 
»ækelt og stident ud over enhver Be- 
sirivelse. De sem smaa Drenge syn- 
tes ikke at være bleven vadstede eller 
kcemmede det sidste halve Aar. Husei 
var tomplet uden Møbler eller andre 
Fornødenhedsgenstande. Miens vi 
bar til Siede, kom der en Regnbyge, 
og Vandet piskede ind ad de rudeløsei 
Vinduer. Hvorledes menneskelige 
Vcesener i Vi nter har kunnet undgaa 
at fryse ihjel i dette Hug, er os en 

Gaade. Da vi spurgte Mes. Bene- 
dict, om Borstene blev sendte til 
Stole, svarede hun, at Mrs. Bell 
nnderviste dem. Mrs. Bell stod paa 
samme Tid med en Bog i Haanden. 
men da vi saa Bogen efter, viste det 
sig, at den vendte forkekt, og nærmere 

Ilnderføgelse godtgjorde, at Mrs. 
Vell var fuldstcendig blind, hvorefter 
hun gav en Fortlaring til bedste om. 
at en af Smaadrengene hjalp hende 
at undewise de andre.« 

Fremdeles bereitet Poliiiet: «Vi 
sandt, at alle Beboerne fov i et Bak- 
relse, og at Sengene bogftavelig tun 
var uhumste Bunker af snavsede, 
alle Pjalter. Mrs. Bell forrettede 
alt Husarbejdet og Kogvning i Kelle- 
net, hvor Potter, Fade og Grydcr 
ikle var til at røre for Snavs. Jniet 
snntes at vcere rengjort i umindelige 
Tider. Saa vidt vi kunde se, fand- 
tes der ikle andet at spise end Kar- 
tofler, Turnips og Bsønnexn Mrs. 
Benedikt hat anvendt alt sin Tid til 
at aaa umkrqu i Byen og tigge.« 

Eftet Ordre af Bolitichef Dona- 
hue føger Politiet nu at udsinde, 
hvorvidt de fern Børn har, hvad 
MAX Bell paastaar, levende For- 
celdre i Byen. J modsat Fald, eller 
bvis Forældrene ilke er i Stand til 
ai forsprge dem, vil de bkive over- 

aivne til »Ne«brasia Children’s Home 
Society«. 

Korrespondance fka Lack, Wis. 

Bin-ere» trælker lidt langt usd i 
Aar hos os. Bi hat nu godt Eleme- 
føre den 22. Matt-Ess, hvilket ogsaa 
bliver godt benyttet. Her hat i 
Vinter vcetet en ualmindclig Ttafik: 
sprsl Ttæel til Savmøllerne og der- 
nceft Tømmetet til Hjemmet eller 
Stationetne. Dog vil herefter For- 
retning med Bxænde sblive det be- 

tydeligste, dia del the, som egnet sig 
til Tømmet, snart et fotsvun«det. J 
Vinter et her føtt en umaadelig Mas- 
se Brænde ned til Stationerne, isckt 
,,Hatdwood«. Dkt er saa at sige 
udelullende de nye Begyndete, fom 
hat løbt Land her i del scdste Pat 
Aar, der dtiver denne Skovttafik. 

— Ved Byen Fredetih som et al- 
deles omtinget as Skov, fes ikle stort 
andet end Btcende. Landet i Nort- 
heden af Byen et optaget, men flete 
hat uden Tvivl køsbt paa Spekulati- 
on; naat de hat taget Ttæet, som 
paa den stsrfte Del af Landet tlge- 
ligt lan betale Kobefummem sælget 
de Landet igen til en hsjete Pris. 

— Jakob Lind blev for en Til- 
siben erllæket sin(dgfvag og sendt til 
Madifon. Eiter faa Pages Ophold 
paa Dospttalel afgil han ved Dflfew 
Under et Totdenvejr for omttent lte 
Aar slden var han med Familie paa 
Bej til Fest d. 4. Juli, og under 

Uvejret tog de ind hos Lars G. Han- 
sen. Kort efter flog Lynet ned i 
Stuen, hvor de alle var forfamledr. 
Med dette Tilfælde mistede Jakob 
Horclsen i flere Dage, og den Taufe 
ligger noer, at han derved hat taget 
Siade paa Forftanden; thi han hav- 
de i lang Tid ikle vceret ved sin 
fulde Samling. 

— Peter Hausen har folgt sm 
Farm til Slagter Martin Andersem 
Luci, for s20 pr. Acri-» Andersen 
vil i Sommer ospføre nye Bygninger 
paa Formen, og efter Forlydende er 

det hans Hensigt at tage Bolig paa 
Formen, indtil han faar ryddet 
Træet af alt det Land, han ejer i 
Ncerheden. Derefter vil han scelge 
hele Herlighedenz thi han er jo en 

Handels-mond. 
—- Forfølgelse er noget, som de 

flefte Mennester er udsat for her i 
Livet, enten paa en eller anden 
Mande. Der er nemlig en Klasse 
asf Landets Borgere, fom ikle saa 
gansie tan ftole paa deres Medmen- 
nefter. Som de tror, der er Frev 
og ingen Farr, komsmer Politiet og 
napsper dem. Naar jeg stal sige, 
hvori deres Forbrydelsse beftaar, san 
er det denne, at de t al Hemmelighed 
forspger paa itte at maette de hung- 
rige, men saerlig at lcesie de tørstige. 
Ja, Bsoll er lige saa ubarmhjærtige 
over for disse Mennesler her i Luck 
som, andre Steder. Ja, Pengeger- 
righed er jo, fom man siger, en Rod 
til alt ondt. 

—- Pastot J. Jørgensem Carlston, 
Minn» har efter Forlydende taget 
imod Kald fra Menigheden i West 
Danmark. 

—- Vor Postfører narrede os den 
21. Marts vg satte sig fast i Sue- 
driverne ude i Miilltotvn, hvorfor vi 
den Dag ingen Nyheder fik. Eftet 
Forlydende betalte han bver Mant- 
551 i Timen for at blioe hjulspen ud 
af Situationen. 

Specielt Tilbud fka 
,,Daily News«. 

»The Omaha Daily News« for- 
fendes fels Gange ugentlig fra nu 

af og til J. Jan. 1905 for 81.00 
forud betalt, altfsaa gennsem Passi- 
dentens Valglamipagne og muligvis 
gennem den japanefifk-russi«sie Kris. 

»The Daily News« modtaget 
fuldstændigt alle Scripsps-, McRsae 
Ca«ble- og TelegnaFEftervetninger 
samt fuldstændig Tjenestr af News- 
paper Enterprise Association, lige.—- 
som det hat site fpecielle Korrespon- 
denter paia Krigssiuepladsen, hvorfor 
det er i Stand til hurtigft at lunne 
bringe alle Nysheder nøjagtigt. Hust, 
at det er et uafhængigt B.lad, der 
ikle er bundet af Hensyn til Gunst 
eller Mishag. Dette Tilbud gældet 
kun i April. 

Beftillinger indsendes til dette 
Blasds Kontor eller direkte til 
«Omaha Daily News«, Omaha, 
Nebr. 

Scnator Bukton er en Kæltriug. 
St. Louis, 28. Marts. Senat-or 

Burton er i Dag af Jutien lendt 
styldig i denForbry«delse, hvorfot han 
er anklaget, netnlig at han hat mis- 
brugt sin offentlige Stilling til at 
favvrisere ,,The Rialto Gtain Co.« 
paa en saadan Maade, at denne Sag 
for ham var bleven en »getting - 

rich - quick« - Affen. 
Jursien begyndte Sagens Behand- 

ling i Lordagö Estermiddagg, men 

Voteringen fotelaa ille fsr i Dag ded- 
Middagötid. 

Anllagen msod Senat-or Bin-ten 
g·aar, som det vil erindted, ud-paa, 
at han havde ladet sig »ansætte« af 
Kompagniet Rialto til at give M 
i. Postbepartementet under Stände- 
leassæsrerne for »at tage sig asf deckt 
Jnteresser. 


