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Fra krigsskuepladsew 
susfstae flygtede i stor 

Uorben. 

MI, l. April. Korresponden- 
hn fis Rom til ,,Central News« 
steht-ehs, at et Telegram fra Seoul 
Wahrn, at Russetne flygtede i 

Ist Under efterat de den 28. 

Mit var bleven staaede af Japa- 
Ifetne ved Ching Ju. De flygtende 
Twpptt riterlvd i Hostvækket en 

Fenst- Sabler og Nisier paa Val- 

sladfety og den tusstste General 
Wische-so undgik med Nsd og 

Icppt It blive fanget. 

Heiraten HvaLder gjorde 
det. 

Mvostot 1. April. Elsplosiw 
Itu CI en Mine i hervætvnde Havn 
Ist Matsaget betydelig Ængftelse, 
It Eksplsosionens Aatsag var ukendt, 
Ullet gav Anlednsing til stark For- 
Iodnlus vm Fortædeti. Nu mener 

M fmidlettid at have fundet ,,- ot- 

tcbeten«, idet en stor Hval i Ortsz- 
W et brevet i Land i ftygtelig 
kmlkestet Tilstantx Dei stvre SI- 
dpt formodes at have passetet hen 
wer Minen og derved fomatsaget 
Usplosionm 

Det japanesifke Ktigs- 
budgeL 

Dokto, 1. April. Parlamentet hat 
tu bilendebragt sit Arbejde med Hen- 
fpu til Veregning og Bwilling af det 

sarlige Krigsbudget, og Resultatet 
steti, at der paa den otbinaere Fi- 
anslov for indeværende Aar stilch 
BI,000,000 til Kefsmns Disposi- 
tion. Mulig overstydende Arm-Zud- 
Iifiet stal spges dæktede ved Esset- 
Will-ins 

En Lov om Regeringsmonopsl 
M Tobak blev vedtagen, hvorimob« 
es lignende Lov om et SaltIUOnVPOll 
sieh understemt. 

Rsvnet »Po« Arthur« 
fu«-get Russerne for me- 

get of det Engelstr. 
Mostwa 2. April Nov-ist Poitl 

Urthur er forhadt og i højeste Grad- 
wopulært i Rusland, fordi det 

Jmells too much« af det Engelle 
Irthur er jo nemlig et engelll Navn· 

Festen alle russifle Blade tagek der- 

sor l disse Dage til Orde for, at 

Iatmet sial ombyttes med det unreg- 

tkltq mere russiste »Port Nicholas«. 

Ieslemeiit for alle Slibe, 

fern dtl lobe ind ttl Port 
Arthur. 

Port Arthur, 2. April. Der et 

tdftedt offlciel Belendtgørelse om, at 

alle Silbe, som forspger at feile ino4 
c Port Arthurs Havn uden Lyg onl; 
Hatten og uden Flug ocn Dagen, Vilj 
Utve betragtede fom fjendtlige SIin 
Ied mindre de stand-ser, saa snarts 
der Dres paa dem. 

De forenede Staters Ka-! 
niubaad »Helena« for- 

iader New Chwang. 

Rer Chwang, 2. April. Efter 
Judberetning fra Kanonbaaden »He- 
iern«s Fsrer til Marlnedepartemen- 
tet t Washington, har »helena« 
modtaget Ordre til at forlade New 
chwang og begive sig ttl Shanghai. 
Det et samtidig tilladt alle Ameri- 
Itnere, som onster at forlade Byen, 
it saa om Bord l »Delena«. 

seueral Togso vil fort-ge 
tgen. 

Hm York, 2. April. Otte og tyve 

M og Wisse Dampeee er 

e retvtterede sg berspede alt 
Iastnert undtagen det aller rud- 
Iendiasie for at navlgere dein. Amte 
Miet- meddeler en Depeche fra 

Nagasaki over Shanghai til »Ihr 
World« —- holdes rede til Admiral 
Togos Disposition 

Japaneserne har, som det synes, 
for enhver Pris i Sinde at sperrte 
Port Arthues Havnemunding, og 
sets af disse Slibe ad Gangen vil 
blive udlevekede til Flaaden. 

Rugserne lan saaledes tm belave 
sig paa mindft site japanesiste Af- 
spcrtvingsfoespg ved Port Arthur. 

Mange Japanesere faldne. 
London, 2. April. Korresponden- 

ten fka Seoul til »Dann Telegraph« 
meldet, at der næften daglig forefal- 
der Sammenstød mellem Japanesep 
ne og Russerne paa Strøget mellein’ 

Ping Yang og Wi Ju, og at mange: 
Japanefere er bleven drcebtr. Korre- 
spondenten tilspjer, at en koreanst 
Spion er bleven studt af Japanesek- 
ne i Ping Yang· 
Jndre Tilftande i Korea. 
Den loeeansle Stemning 

og Tænlemaadr. 

New York, Z. April. J For-bin- 
delse med Rygter om Uroligheder 
blandt den indspdte tsoteanste Be- 
foltnsing staat en fotsinstet Depeche 
fra Seoul over Chefoo til »Es-he 
World«. Depechen er dateret 24. 
Marts og hat folgende Jndhold: 

,,Urolighedetne begyndte med Un- 
dertrytkelsen af en Forening ellee et 

Gilveslag ved Navn »Bissetræm- 
meenes Laug« (The Peddlekg’ 
Guild). Fra dette Øjeblit flete der 

Forstyerelse paa Forstyrrelse, og 
mange Smaabandet af Rebeller dan- 
nedes. Selve Hovedlandevejen mel- 
lem Seoul og Ping Yang er nu fak- 
lig at befande. Næsten alle Stoßt- 
ter blivee plyndrede til Stindet og 
derefter flupne los med en forfvatlig 
Portion Vtygi. 

Jndbyggerne i den nordlige Del 
as Korea hat taget Tilflngt til Bjer- 
gene, hvoe de lider bitter Nod. 
»Tonghallekne", en toteansk Stam- 
me, som udfoldede stot Flid og 
Dygtighed i Provinsen Ping Yang, 
for Japaneserne besatte Landet, for- 
taeller, at alle Koreanetne snart vil 
blive mækkede af Japaneserne i de- 
res Haandflader, og at dekefter de 
Ksoteanete, hvis Hænder itke er meer- 

tede, i Mai Maaned vil blive innr- 
dede sammen med alle Kristne cg 
Udlændinge.« 

Depechen llutter med at udtale, at 
et japanesist Neberlag sittekt vilde 
blive fulgt af en lot-eaan Rejsning. 

Nusferne staaede tilbage. 

SeuuL 4. April. Den japanesifte 
Her, fom er i Fremrylning mod Ja- 
lufloden, hat haft et nyt Summen- 
ftpd med Russerne, hvori disse dre- 
ves tilbage — ncrsten i vild Flugl. 
Paa russisl Side er der et meget be- 

tydeligt Anlal dpde og saurede, me- 

dens Japanefernc tun mistedc em- 

trent en Snes Mand. Trcefningcn 
fandt Sted 28. Marts ved ChangJU. 

En betydelig Stykle af japanesiste 
Tropper bevæger sig mod Nord sra 
Chinampo, og i den derværende 
Havn landsættes der Treppen For- 
raad og Amsmunitiom hvoraf der i 
de fenere Dage er ankommen enorme 

Kvantiteter. En Sporvej er lagt fra 
Lodsepladsem og i en Strcrlning af’ 
siere Mil langs med Sporet er Tu- 
sinder af Dragere travlt beslæftigedel med at opftable umaadelige Dynger. 

iaf Kriggmateriel Vejret er nu mil- 

»dere, og snart vil Krisen til Landsl 
svære ( fuld Gang. 

Japaneserne holder Vagtj 
over Port Artyur. 

Smal, 4. April. Den japanesifle 
Flaade ligger stadlg paa Pothl «at« 
holde Vogt over Port Urthur. Uden1 
Tvtvl vll det ltdt ftr Wer Tenne« 
lytlrs Japaneserne at Unsere Dame-» 
muubtngen, saa snart Betret bliderl 

fnogenlunde gunft-igt. Det er kun en 

ymeget snaever Passage, som ikke end- 

»nu er spannt Ruh-ferne hat maat- 
jtet tage mange af detes Tobvtoms 
metsiKanoner fra Skibene for at 
armere baade gamle og nye Forter. 
J det hele er Forsvaret af Port Ar- 
thuk i den senere Tid betydelig spek- 
tet, hvorfor man ogsaa antager, at 
den endelige Kapitalatiion snart maa 

sinde Sied. 

Russiske Soldater gjvtte 
ængstelige. 

St. Petersborg, 4. April. De fide- 
riste Aviser bereitet i Dag, at de- 

russisie Soldater er dlevne satte i denf 
stprftexNædsel ved en almindelig nd- 
bredt Historie om, at Japaneferne 
under enhver Kamp benytter en 

Kemspemagnet, hdortned de stjæler 
alle Krceftekne fra Fjenden. 

De russisle Ofsicerer gtsr alt for at 

modarbejde Virkningen af Historien, 
og blandt andet hat de udtaget et 

dift Antal Soldater af hvett Regi- 
ment, holdt en stor Magnet frem for 
dem og spurgt dem, om de følte 
nogen Lammelfe af Krcefter. Men 
Soldaterne er itke blevne overbeviste, 
idet der nemlig paastsaas, at de ja- 
panesisie Magnetek et af en anden 
Bestassenhed end de tussisse. 

Veikbuteauets Rapport for 
Marte. 

Washington IT. April. Vejrbu- 
reauelg Newport for Martg Maaned 
giveg i Marthen fom folger: 

Fra den oer Mississippidal til 

Atlanterhadetg Midtknft sigeg Sæso: 
nen i Vllmindeliahed at vaere lilbage, 
uagtet Temperaturen l disfe Egne 
har vcetet over Gennemsnit. J de 

fydlige Staler har Maaneden vceret 
mild oa gunstig for FarmarbejdeL 
Den nordliae Del af de mellesmfte 
Gulfstater, Centraldalene og Egnene 
omlring Jndsøetne hat imidlertid 
lidt under for megen Regu, og Befl- 
Texag og det fydlige Heiland hat 
lidt under Tørke. 

Fra det nordlige Wisconsin og 
vestpaa til Rocly Mountains et 

Jorden endnu frossen, faa at der 
ille er gjort stort Farmakbejde. Paa 
Pacisiclysten hat Maianeden dastet 
lold og vaad og aldeles hindret 
Farmarbejdet i Oregon oa Washing- 
ton. J den nordre Del af Cali- 
fotnia har den højeste Vandstand i 

mange Aar lsat flere Tusinde Acres 
af vaerdifuldt Land under Band i 
den sprste Del af Marts. 
Fra den vestliae Del afVinterhoede- 

beltet meldes der om bedre Udsigter, 
og fra enkelte mere østlige Egne mel- 
des der det samme. Som ved SM- 
ningen af fottige Maaned er de 

mindst gunstige Betetninger i den-’ 
ne Maaned modlagne fra de mellem- 
liggende og vestlige Egnr. J Indi- 
ana hat Sceden paa Hsjlandene lin 
Skade af »wafhing« og paa ladere 
Egne af Odersvsmmelsr. J Horde- 
beltets vestre Egne i Kansas og Ne- 
braska hat Tørken gjort betydeliz 
Skade. 

Med Undtagelse af det vesllige 
Texas, hvor det et for ist-ri, hat man 
i de sydlige Statek gjort gsod Frem- 
gang med Havrefaanslng, og der ek 

Udsigt til en god Havrea-vl. Der et 

ikle faaet syndetllg lcengete mod 
Nord end ·i Missouri og Kansas. 

J Gulfstaterne er man godt paa 
Vej med Majssplantning, og der 
meldes om god «stand". Endogsaa 
i det lydlige Missouri og Kansas 
hat man begyndt Majssplantnina J 

;Mellem-M«lssissippii og Ohio-Dele- 
.ne gsres der Forberedelsee til Plaut- 
ning; i Mellemailanttci Staterne 
gaat det langsomffmnad mes For- 
aarsakksejdet. 

»Danskeren« udgaak to Gange pm 

Ugetr. 81.50 aaklig. Mikr. frü. 

s Eksplodetet Fytværkerifabrik. 

Scranton, Pa» 2. April. Seij 

Jdrckbte Personer er genkendte, endnu 
Ilere er savnede, og fem er dødeligt 
saarede sorn Føslge af en Eksplosion 
i Guar, hvorved Firmaet Dicksouö 
Fiyrvckrkerifabtik i det ncerliggende 
Pricebutg sprang i Luften. Tyve 
Piger atbejdede i Fabriken. 

Hvad der foraarsagede Eksplosio- 
nen, vides ikke, men der foktcelles, at 
en af Pigerne lastebe en ,,Sværmer« 
ind i Kakkelovnen, der ekssploderede 
med en saadan Kraft, at Bygningen 
blev sdelagt og øjeblikkelig kom i 
Brand, hvotved Jlden hurtigt for- 
plantede sig til betydelige Oplag af 
Fyrvcerkerisager. 

Kountze Mem-print Church. 

Jsplge »Omaha Dain News« hat 
denne lutherste Kirkes Menighed, 
som forleden folgte sin Kitkegtund 
paa 16. og Harney Stkeet i Omaha 
for 890,000, i Gaar (3. April) af- 
fluttet Kobekontkakt om en ny Pyg- 
gegrund for ,,The Kountze Mem-orial 
Luhteran Church«. Den nye Grund 
er beliggende paa Farnam Street 
mellem 26. vg 27. Ave» er ksbt for 
825000 og hat en Facade af 259 

Fod til Farnam Street samt en 

Bredde af 152 Fed. 
Den nye Kirke vil indtage 112 

Fod af nævnte Facade fka Bygge- 
qrundens oftlige Ende, og Mc Sha- 
ne’5 Billa, som ligger paa en Del of 
den øvrige Facade, sial benyttes som 
Priestebolig. 

Den gamle Kitte, hvori der hold- 
tes Afsiedsgudstjenefte i Søndags 
Affe-L, vil øsjeblikkelig blive ncdreven, 
cg det anvendeksige Materinle bliver 
benyttet ved Ospførelsen af den nye. 
Arbejdet stal fremstyndes saa meget 
fom muligt, og Arkitekter er allerede 
i tkasvl Virkfomhed med Tegninger 
og Overssag. 

Specielt Tilbud fka 
,,Daily News«. 

,,Tl)e Omaha Dain News« for- 
sendes seks Gange ugentlig fra nu 

af og til 1. Jan. 1905 for 81.00 
forud betalt, altsaa gennem Prcesi- 
dentens Valglampagne og muligvis 
gennem den japanesist-russisie Krig. 

»The Daily News« modtagcr 
fuldstændigt alle Scrip-Ps-, McRae 
Cable- og Telegvaf-Eftervetninger 
samt fuldstændig Tjeneste af News- 
paper Enterprise Association, lige-- 
som det hat site specielle Korrespon- 
denter pcm Krigssluepladsen, hvorfor 
det er i Stand til hurtigst at lunne 

bringe alle Nyheder nøjagtigt Hast, 
at det er et uafhængigt B.lad, der 
ille et bundet af Henfyn til Gunst 
ellek Mishag. Dette Tilbud gældet 
tun i April. 

Bestillinger indsendes til dette 
Blads Kontor eller direkte til 
»Omaha Daily News«, Omaha, 
Nebr. 

Tit-Tak. 

Forbund5-Senator Knute Nelson 
er, striver »Von udvandrede Lands- 
mænd« efter det norfbasmerikanfle 
,,«;’follebladet«, en snu Politiler, en 

god Lovgiver og et gansste godt Styl- 
le af en Statsmand. Men han be- 

fidder ogsaa Bid og Lune. 
Da han i sin Tid som nyvalgt Se- 

natot tog Sæde i et Udvalg, var der 
en gammel Yanlee, som sil Lyst til 
at drive en Smule ijer med den 
lille Nord-wand Han gik hen til ham 
og sagde i en not saa barst Tone- 

,,Er vgsaa De med her? Dem vil 
vi fpise ap, ftrend vi blivek færdige." 

»New-, sawdan,«. «svatede Mutte- 
tsrt, Jud gaa da; men saa faar De 
mete Forstand i Mam, end De hat 
i hovedet.« 
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Dan k-Amerikan k. 
TM f f 
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Chr. Nirlicn flytter fra Blatt. 

Vor almindelig agtede Lands- 
mand Chr. Niel"sen, fom forleden 
magestiftede sit bekendte »Mein 
M-arket« med Ove Andersens Andel 
i Firmaet Nielsen Fc Andersens 
Varelager her i Byen, har, fsom vi i 

Dag erfar:r, i Sinde at etablere selb- 
ftændig Forretning i Kennard lige 
over for Posthuset. 

Ehr. Nieter hat tidligere vcmt 
Forretningsmand i Kennatd, saa at 
han altsaa ikke er en ny Mand der 
paa Siedet. J de Aar, han hat boet 
her i Byen, hat han erhvsewet et 

godt Lov sosm Forretningömand og 
sittert ikke faa Venner. 

Jacob A. Riis om Roosevelt. ! 

Jacob A. Riis hat i disse Dage 
udgivet en Bog, der har faaet en satt- 
deles god Modtagelse blandt Publi- 
kum og rosende Anmeldelfer i den 
amerikanste Presse. Bogen heddcr 
«Theodore Roofevelt, the Citizen« og 
handler om den nuvcerende Pvæsident 
som Menneste og Burgen Som be- 
tendt er Præsident Roosevelt og Mr. 
Riis personlige Venner, og faa Men- 
nesier har haft bedre Lejlighed til at 
lasse Roosevelkt at Lende paa ncert 

Hold end Forfatteren. Gennem hele 
Bogen sporer man et varmt Vensstab 
og stur Beundring for Præsidenten, 
og mange ejendommebige Ter frem- 
drager han fra dennes forskellige 
Livsperioder, der fam«men«holdt giver 
en forttinlig Karakteristit af Nonse- 
velts storsiaaede og ejendommelige 
Pevsonlighed. ,,Chic. P.« 

-——--..-———-— s 

Roskilde —- San Francisco. 
Mr. C. Jensen, en Handelsmand 

fra Elias-tilde, opholdser sig i disse 
Dage Z San Francisco, dels for at 

tage denne Del af Verden nætmere i 

Øjesyn og dels for muligvis at flutte 
Forbindelfer tneb derværende Hau- 
delshuse og Fabrikker, som specielt 
fremstiller Californias Produkten 
Mr. Jensen mener, at der kan apar- 
bejdes et godt Marted derhjemme for 
den Slags Vater. Han kom til 
Amerika sidste Sommer og hat til- 

bragt Efterasaret og Vinteren hos 
Slægtninge i de nordvestlige Stater.» 
Efter en lille Afstttker til Los Ange- 
les lægger Mr. Jensen Vejen Ost» 
paa via Chicago og St. Louis. Han» 
ventet at være hjemme i Juni. 

,,Bien«. 

Dsdsfaltk 
Enkeinadame Marie Møllet af 

Rat-tue afgik i Fredags ved Døden i 

Hufet has sin Datter Jette, der et 

gift med Skoledirektør, Fabrikant 
John Petersen, 1700 Maple Streck. 
Hun havde i lamgere Tid været spa- 
aelig vg henfov rolig og stille i en 

Alder as 78 Aar. Liget blev fort 
til heades gamle Hjem i Oshkosh, 
hvor bet jotdedes under almindelig 
Deltagelse. Pastor Gøtke fra Ra- 
cine, til hvis Menighed hun horte, 
rejfte med og forrettede Jordpaaka- 
ftelsen. Afdoøde, som var en sjælden 
clfkværdig gammel Dame, hat to 
Sonner i Oihkosh, Anton og John, 
af hvilke sprstnmvnte for nogle Aar 
siden var Overipræsident for det dan- 
ste Brodersamfund i Amerika. 

Paftor P. Erikfenö Eftetfglger. 
stlge »Ugebladet« vtl Cantx 

theol. h. C. Rstdany Lærek ved Ny- 
fted Htjstole, Nebraska, bltve afdsde 
Pastet P. Ertksens Efterfslger sein 
Præst for den hauste Trinttatts Me- 
MM C .ch« 

l 

Jordbæk paa ,,Danfkeren«s 
Kontor. 

Dersom vi i den fenere Tid bavde 
tvivlet om Vaarens Esvne til at fejre 
over Vintieren, blev al Tvivl i Mor- 
ges bortvejret a-f en stor »Box« bej- 
lige, fvistduftende Jordbcet, der kvm 
ind ad vor Dør og hilste os med det 
yndigste Vaarsmil. Vi hjalp ttoligt 
hverandre —- hvad vi i Parentes sagt 
altid plejer —- Ined at lade »Boxens« 
Jndhold Vederfares Retfærdighed. 
Kassen er altsaa tømt med Tat til 
Giveren, hvis Navn di ikle rnaa 

ncevne; men Troen paa, at Somme- 
ren kommer — den bliver tilbagr. 

Prof. Skov-Nielfcn til Chicago. 
Det vil sittert glæde Professor 

Skov Nielsens mange Venner baade 
her i Blair og andre Steder at er- 

fare, at han gennem Paftor J. J. 
Kildsig har faaet Ansættelse i Chi- 
cago som første Bogholder og assista- 
rende Bestyrer af A. K. Moses’ store 
,,Plumbing«forretnking med Udsigt 
til at blive Kompagnon 

Pastor J. J. Kildsigs Sygdmm 

Herom stri»W «Foltets Avik« i 
sit sidfte Nux. sr: 

,,B.yens forjriellige luthekfle Kirler 
holdt Konsirmiation i Søndags, med 
Undtagelse af Jmanuels-Kirten paa 
Lafayette Avenue, der maatte op- 
scette Højtideligheden i to Uger paa 
Grund af Pastor Kildsigs Sygdom 
Paftor Kildsig er imidlertsid i god 
Bedring og var i Stand til at be- 
klcede Prædikestolen Palmesøndag.« 

Mithtisjpdsw kkssdss ·- 

Vi hat modtaget mange gobe vtllige 
BIger, som ikke er opført i vort Kata- 
log. Samme sælges til nedsat Pris, 
fault-enge Oplaget vater. Priserne et 

netw, og Vogerne sen-des pottofrick, til 
Oplaget er udfolgi, i den Orden, som 
Bestillingerne indløber. Sktiv mdd 
bei samme, inden det er for sent. 

c7Bøgerne bestiiles eftet Nummer. 

36. Andet Bind. 1887. Jndeholdet 
Bidrag af A. D Jørgenfen, R. 
Flint, F. Meiser F. Buhl, R. Volf, 
J. Rabi.novitsch, H. Westergaard og 
H. Schariing. 

37. Tcedie Bind- 1888 Jndeholdec 
Bidtag af C. J. Brandt, H C. 
Sthen, A. Sincerus, F. Meisen, L 
Gude og H. Ussing. 

88. Fjevde Bind. 1889. Jndehvldet 
Bidrag af F. Peter-few C.J.Btandi, 
R. Kübel, F- Buhl, A. stlhede og 
G. Salmon. 

39. Femie Bind. 1890. Jndehoidec 
Bidrag af F. Delitzsch, F. Peterseri 
J. v. Døllinger, F. Nitlsem F. h 
R. Frank, V. Obel og C. L. Meisen- 

41. Syvende Bind. 1892. Jndehtyls 
der Bidrag af A. v. Oetstinger, O. 

42. Ottende Bind. 1898. Jndehols 
der Bidrag af H. F. Rock-any O- 
Møller, M. h. C. Koch og C. E. 
Flvystrup. —- Detie Bind folget 
tun i Forbindelfe med Smaastrifs 
tetnes ni andre Bind. 

43. Niende Bind. 1894. Jndehols 
der Bidtag af J. Köstlin, H. M. 
Larsen, F. Nielsen, E· Naville, G. 
A. Cobbold og E. Curtiuö. 

44. Tiende Bind. 1895. Jnvchois 
i 

der Bidrag af V. Sprensem F. Go- 
! dei, h. M. Laffen, F. Meisen, C. 
! v. Okeai, V. Schmidt (Sicviq) pg 

C. Ei Flsysitup. 
Alle nedfai fra 82 iil 81 Siylkei. 

45. 30 Modulaiionec for Orgel ellec 
Darm-minnt som Focbiyvesser mel- 
Iem Samtstuhl-ten 
afL.Jast1-au.. Pcis nevfgs mämlög 

Danifh Luth. Publ. conse« 
Blatt, Rein-. 


