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Fra Krigsskuepladsen. 
Japaneserne Herrer 

iKorea. 

Stillingen i Port Arthur 
ufokanoket. 

De siDste Tage hat tun braat ljok 

Iyt. Det hele tredfer fig om, at Ja- 
paneserne er knttet ftem i Korea, og 
Russetne hat trutlet sig tilbage der 

fra. 
Beretningerne i del-es Enlelthebek 

varieter, efterfom de lommek fra 
tussist eller japanesitt Kildr. Dog 
gaak de alle ud paa, at hvor Japane- 
fetne er ryttet frem i Korea, der er 

Russerne flygtet. Noget ftort Man- 

defald paa nogen af Siderne er der 

itte hskt om endnu. Trmfningerne 
paa Landet snnes endnu tun at ha- 
ve vætet Fotpoftfægtningen Der for- 
tælles faa fra kussisi Side, at bekes 

Troppek trat sig tilbage i den stan- 
Ieste Orden, oa Japaneferne var faa 
medtagne, at de ncepve var i Stand 
til at betatte de forlaote Stillinger. 
Wen fotn sagt, Nugterne hat stedfe 
ketiteret, og Japaneferne er aaaet 
fremad. Grænfeftaden Wiju i Korea 
sed Yalu—Floden"S Bred bavoe 
Russerne sokladt, for Japaneserne 
som, faa der vandt de let Jndgana. 

Der er ogsaa fortalt otn, at der 

alletede er japanettfte Tropper i 

Manchnriet. men det benceates fra 
tusfisl Side. 

Linetaa fottælles der af og til om; 
nye Fort-g fra Japans Stde paa 

at ,,bottle up« Havnen ved Port Ar- 

thuk, men hidtil er det ille lyltedes 
dem at gsre det. Eftek fidste Fort-Ja 
ftal den rusfifle Eslarde endog vak- 

te kommen nd i aaben St oa tilbuot: 
Japans Flaade Stag. men denneJ 
fortrol. Situationen er saaledes il 
det vckftentlige ufotandret der-J 
hvordan Stillinaen ellers er og hvot 
de tæmpende hat dekes Hærswkter. 
det er Hemmcliaheoer, soin de ilte 
meddeler den ovkiae Vers-en 

Faten for, at andre Magter flal 
blive indblandede i Strlden, fynss 
at blive mindre. Frygten del-for er 

t hvert Fald itte faa stor, som den 

hat meet Dog gør folgende Tele- 
seam nmaste en Undtageltr. 

Berlin, 6 April lTelegtam ijl 
Rentle HekaldJ s- Jeg erfakek, 
at en at Stokmagtetnes Anrbassa- 
dir iBerltn hat modtaget Eintret- 
ninget, som gaar ud Paa, at Kina er 

paa Neppet til at tafte sin Lob sam- 
men med Japan. Russernes fstste 
Tab paa Landet, siges det, vil for 
det himmelste Keifetdsmme bltve" 
Signal til Frentadmarch 

Japan Viser imidlertid ingen Be- 
gejstring over Kinas Assiftance, idet 
det et ov..oevist om, at det tan flaa 
Japan «sinqlel)andet«, oa trygtert 
fet, at Kinas Mellemtomst tan blH 
de til itstte Stabe end Gasvn. l 

Det tnsie Udentigöministetium vilI 
lmidlertid ilte tko det muligt, at! 
Mino vtl bryde sin Neutralitet Det; 
paapeges, at det diplomatifte Tryt, l 

sont Magterne hat Ivet ovetfot Ki- 
nn, htdtil hat bevaeet det fea at ta- 

Ie noget overtlet Stetdt, men nu, da 
den tuisksie mllitceee Sttlltng cr, 
som den et, tringer Situationen Ki-« 
Ia ttl at vedbtilve at være neuteaL 

Regeetngen t Pettng aner pglaf 
Haken for Selvmord ved at Werde-. 
neu, og den snster paa tngen Man-» 
de en Gentagelse af stn Erfating ef- ter Boxee - Opesret 

l 

Katarrh kan ikke helbredes. 
s- Ihre Mist-r habt litt lau aaacs dem-aus« 

Ist-In n tu stob- cller Konstinu was-Hyg- 
AII u W Laß- Medicina Die la pIM ikket dick-tu Uslsscl mur- Climh indem-.- stillst Col-M und how Den bunt case-» so- I natur nur« 
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Udenrigsministeriet hat ogsaa stor 
Tiltro til Yuan Shi Kai’s Domme- 
lraft, og han et bleven Kejserindens 
meft indflydelfestige Raadgiver. Hun 
siaes at viere imod Jnteivention 

Vil Rusland modtage 
Mægling? 

Ner York, 6. April. — Et Tele- 
aram fka en Berliner Korrespondent 
gentagcr det Rygte, som citkuleredes 
for en Tid siden og gaar nd paa, at 

Kong Edward hat taget forderedende 
Stkidt til at forvisfe sig am, am 

Rusland er villig til at modtage 
Mckglingsfotflag. 

Keileren stal dektil have svaret, at 
et faadant Bill-nd fka Kongen af 

England Wert vil blive modtaaet. 
Begivenhedetneö sagte Gang i 

Osten fortlakes af Opttmtfter som 
Udttyt for, at der allekede er begyndt 
Fredsunderhandlinger. 

Kanalkommissioneu i Tales-. 

De fotenede Staters Panama Ka- 
nal Kommission antom den 5. April 
til Colon, og toa ind i De Lesseps 
Knattern-. 

Washington, D.C., 5. April. — 

Senatets Finanskomite hat tut-lenk- 
ket et Ændringsforsiag til Lovfok- 
slaaet om Panama Kanalens Bettv- 
relse. -Ændringsforslaget gaar ud 
paa, at Kanalbygnings Dbligatiwl 
nerne aives de samme Rettighedee 
fom de cittuletende 2 ProcentStatö- 
obligationer. Vikkningen deraf vil 
blive, at Nationalbanterne tan beuge 
Kanaloblliaatisonekne fom Basis forl 
deres Cirlulation. 

J Fokgaaks Aftes begyndte del at 
regne i Omaha, fortællet »Dain 
News«, og det regnede ftadigt hele 
Ratten. Og efter Rappott fra Befr- 
stationen sial bele Staten med Und- 
tagelfe af det yderste Nordvesten have 

lfaaet sin Del af den vellomne Verde. 
) Regnen vedblev at falde i Gaar 
faa langt Veft som Grund Jsland 
J den sltlige Del af Staten et denne 
den bedste Mode. vi hat faaet dettc 
Fotaar. Den vil gsre udmcettet 
Gavn for Vintethveden og for en stor 
Del ogsaa for Vaarsceden og Gutes- 
gangene. 

———— l 
Regn i Nebraska l 

l 
Vil Mormonetne til at mere 

skikkelige? 

l 

! 

L Salt Lake City, 7. April. —- Det 
meft fremtmdende Træl i Mormow 
tonferenceng Forhandlinger i Dus- 

dksss var Oplæsningen of en Erllad 
rina af Prcesidenl Josef F. Smiih 
angenende Monnonlirtend For-hol- 
til polygamiste GiftermaaL 

Ertlærinaen vaaftaar, at siden 
leesident Moor-wiss Maaisestso c.f 
26. Sept. 1890 hat intet polygamisi 
Ægtestab væket indgaaet med Kik- 
tens Sanktion, Billigelfe eller Bi- 
dende, dg- den fluttee saalebest 

,,Jeg tunng-r ·herved, at alle sau- 
danne Ægtesiaber forbydeö, og om 

nagen Embedsmand ellet Mediem cs 
Kirer paatagek sig at indvi ellet 
indgaar i saabant Ægteslab, vil han 
blive anlet som en Dverimder imod 
Riesen, vg han vil blive behandlet 
efter Kirlens Vedtægter og excom- 
munieetet.« 

sErllæringen tklstemteö asf Konse- 
rencen som Udtryk for dens Stilling 
til Spsrgimaalei. 

Dei beleudtgjokdes, at Kiklens 
Medleosslal me, 70 Aar eflet denö 
Sttftelse, var 400,,000 lællende stm 

LMevlemmer i nasten eitle Jotdeng 
»Es-anbe- 

Der valgtet en Komm M at sprge 
for Opfttelsen as en Mittag i Salt 

ZLaIe City som Monument for Joses 
Smfth, Mklens fttste Amsel 

Englænderne i Tibet. 

Englænderne anretter et 

frngtelig Blodbadpaa 
Tibetanetne. 

J længcre Tid horte man intet fka 
den engellsle Elspedition til Tibet uns 

der Oberst Younghusband Man Isid- 

ste, at den havde Vansleligheder at 
ovetvinde for at naa frem, men man 

hatte intet fra den. Nu pludfelig be- 
retteg der om et ftygteligt Stimmen- 
ftsd mellein denne og en tibetanfthær. 

Den engelsle Elspedition rhlkedc 
frem imod Tibets hellige Stad blas- 
sa (Regekingssædet). Dei synes saa, 
sont en tibetansl Hat er ryltet ud 
imod den for at sperrte den Adgan- 
gen. Det sprste Sind løsnedes af en 

Hlasfa General. Angrebet loin 
udentet paa Englandetne. En Kor- 
respondent for »DailyMail« sad abe- 
væbnet og streb. J den Stilling blesv 

zhan pludfelig overfalden af fire Ti- 
betanere. Dei var med Nod og need- 
pe, at han slap fra det med Livet. 
Men to Officerer totn ham til Hjælp 
og nebst-d hver to af hans Angribere. 
Men Chandler, Korrespondentem 
havde mddtaget ilte mindre end 12 
Saat. 

Nu brod faa Slaget las-. 
Tibetanerne tæmpede fom rasende· 

Dereg Talityrte anilaag til 150««). 
Men re stdrmede freni i llorden og 
tæt Monat-, iaa tun en mindre Del 
af dem hacde Lejliaiied til at lwmpe 
med Ficnden, nien des bedre Lcilighed 
havde Enalænrerne med dereg bedke 

Sthtg til at nedmeje dem. 

England-eines Tab i thkfningcn 
var omlting 20 faldne og faakede, 
og Tibetanetneg Tab anslaas til 700 
a 800 Mand. Blandt bete-:- faldne 
er Gent-raten im Hlassm den tibetan 

fte Kommandant af Diftkikterne Tha- 
ri og Lata og en højtstaaende gejftlkg 
fra det goldne Kloster. Man tilstri- 
ver hans Jndflydelse blandt Bei-pli- 
ningen og hans Had til Englænderne 
mange af de Vansleligheder, den en- 

gelsle Elspedition har haft at over- 

vinde. 

Hvad denne Situation lan udville 
sig til, er ilte godt at forudsige, men 

Englanderne hat ved Træfningen op- 
daget, at det er Wissean der har 
forsynet Tibetanerne nied Vaaben 
De fundne Rifler hat det tejietlige 
tussiste Marte. 

Pressen, især den iussiste, lritiserer 
Briterne ftaerlt for det forefaldne. 
Saaledes bemærter et Blad, at Bri- 
terne nu itle giver Japanesetne noget 
efter med Hensyn til at aabne Fjendk- 
lighedek uden Krigsertlæring Et an- 

det Blad siget, at Englands Forhold 
er uudholdeligt. De nedslagtet abe- 
væbnede States-, foin trader dem i 
Mpde for at foksvate detes Fabre- 
land. 

J hvert Fald er Tibet eet af de 
neuttale Tettitoriet mellem Jndicn 
og rugsisi Asien, som baade England 
og Rusland hat forpligtet sig til itte 
at tstr. Havde England holdt sine 
Fingre dekfra, Var de i hvert Fald il- 
le blevne flyldige i Tibetanernes 
Blod. 

Glimrende Dividende. 

»Th( Solomon Niver Fc Counril 
City Railway« i Alaska hande, alle- 
rede ssk den var farbig, indtegnet til- 
stkakkkelig Fragt til i første Kvattal 
at betale hele Anlæget. ,,The Alaska 
Central«, som nu byggeö gennem den 
bedste Del as amerikansk Alaska, vil 
vkse sig endnu sordelagkigere. Alle Ba- 
uer i Alaska hat givet glimtende Di- 
videnden Kun saa Dollarö, anbrag- 
te nu i ,,Alaska «·Central«, vil bringe 
dig en Fortune. Fortrinlkg, sikker og 
vatig »Jnvestment". Angaaende En-? 
tecthevek nkivek man tic A. Vydsys Ctookskom Minn. 

Syd Dakotas standinavifke Liga 
for Roosevelt. 

Da der for nogle Uger siden git 
Rvgte om, nt visse Mcend, som giver 
sig ud for at lockre det organiferede 
republikanfle Parti, men i Virleltq- 
heben udgør den saakaldte ,,Masiine«, 
rat imod Roosesvelts Nomination Og 
lagde Planet i Retning af at for-hin- 
dre, at Delegaterne til den repu-bli- 
fansle Nationaltonvention blive in- 
ftruerede, anfaa den standinaviste Li- 
ga i Syd Dakota det, i Folge en Jud- 
i- -«« —.Skand.«, for nødvendigt at 
unale sig om Spørgssmaalei. 

Den besluttede bl. a·: 

»At den standinaviste republilansie 
National Lign enstemmig og paa 
del hjetteligste anerlendet Præsident 
Theodore Rsoofevelts udmækkede og 
frygtløse Administration og prifer 
ham for bet Mod, «han hat vift i sin 
Optrceden for Follet til Trods for 
Trusts og Monopoler· Bi anbefaler 
paa det lraftigste hans Sennomintp 
tion, tilsiger ham Ligaens loyale 
Stelle og foklanger, at Syd Dakotns 
Delegation til Nationalkvnventionen 
blivek instrueret for ham.« 

Ligaen protefterer imod, at staubi- 
navisle Nat-ne benyttes i Jernbane- 
Kotpocnlioners Jnieresfe imod Par- 
tiets sande Interesse, og den unbefa- 
ler Hon. C. N. Lien of Robert-?- Co. 

Isom Knndidol for Vice Guvernør rsg 
vor vellendte on agiede Landsmand, 
Hon. C. J. Bach i Hurley, Turner 
Icqu ssisv Kaon m j-s 
ossentlig Land. 

Unge Forbrydere i 
Conneil Blusss. 

Ved Oalonitiden Lnsdan Morgen 
lraatte to nnge Fyre ind i Oleson 
oq Mottensonsz Saloon i Eouncil 
Bluff5, Ja. Den ene af dem holot 
Mortenson io Revolvere for Rcesen, 
tvang bunt til at aabne Pengeftuf- 
fen, mens den anden saa gil om bog 
Disten og tmnie Slussen for dens 
Jndhold 814.10. Derpaa gik de 
baglcends ud af Deren. 

Den ene, en Kncegt paa ca. 10 
Aar, lob op ad Main Street og blev 
snart fanget. Han gav sit Navn som 
Dornen. Den anden lob mod Jem- 
bane-,,yard« og fyrede efter Motten- 
fon, der forfnlgte hann 

Der famledes snart en Floi Men- 
nesier, men ingen turde komme nær 

en Tersiemaskine, i hvilken han havde 
fsgt Tilflugt. Saa lød der et Stud- 
og tre Politibetjenie, sont iniidler- 
iid var kommen til, gik for Flygi- 

-ningen. De fandt imidleriid tun 
hans dpde Legeme. Han havde studt 
sig selv en Kugle gennem HovedeL 

Der fandtes intei paa ham, der 
kunde vise hvem han var, tun hat 
bang Fratte et Chieagso Firma-Z 
Marie. Han var omkring 18 Rats 
Den andeu, sont blev fangen, sagde 
ved Politiforhøret: ,,Vi var saa hun- 
grige, ellers vilde vi ikke have gjokt dei?« Poliiichefen forsiassede Stal- 
kelen et Brod, og han singte dei i sig. i 
Denpaa krsb han sammen paa Gul- 
vki i Amstm og sacdt i Sam. ( 

Aa. de forspmte, ulykkelige Stal- 
ler! 

Vor offentlige Geld. 

Den maanedlige varsigt over 
dort Lands ossentlige Geld den 1fte 
April viser, at Gelden med Fradrag 
af Konianier i Statkamsmeret belo- 
ber sigs til 8915,422,101, en For- 
mindsielfe i LIbet af Mai-is Maaned 
af 82,612,583. Regeringenö Jud- 
tægier i Mars var W,761,499 og 
Udgifterne 841,704,398, Ovetstud 
for Maaneden 83,057,101. Den 
samlede Eirkulation as National- 
banlfedler var .s434,909,942, en 

Forsgelfe for Aas-et of sä2,800,684 
og en Forsgelse for Mai-is Mauned 
of 84585632 

Demokratcrne maa regne med 
Bryan. 

J en Artikel i Bladet »Commoner« 
udtaler Mr. Wm. J. Bryan sig som 
splger am det Stand«punkt, det demo- 
tratifke Parti bøk indtage i den nuvæi 
rende politier Situation: »Det ftore 
alt overftyggende Spsrgsmaah sont 
tvinger sig frem, naar politiste 
Spørgsmaal stal drøftes, er dette: 
Slal Korporationerne eller Foltet 
raade for de Forenede Staters Rege- 
ring. Selv efter at de forenede Sta- 
ter hat afgjort, at Regeringen besch- 
der Myndighed til at ødelcegge Trufts, 
siyndet Landets Attorney-General fig 
med at fremkomme med en Ertlcering 
til disfe Kombinationer out, at Rege- 
ringen ilte har til Henfigt at for- 
ulæmpe dem. Præsidenten nsaegter at 
hævde Loven, foin den ftaar, og det re- 

pwblitansie Parti ncegter at vedtage 
nye Love. Regeringen bliver udnyttet 
til Berigelfe af de faa paa de man- 

spqes Beloftning, Einbedsmænd stasser 
I sig Jndtægter ved Salg af deres Jud- 
zflndelfe og Kokruption lebet grasfat 
zi By. Stat og Nation. Den offentlige 
Samvittighed er blevet saa sløvet af 
Krammeraandem at felv de grovefte 
Obergka mod Frihed og follelig Sty- 
relfe itke fremtalder en faadan Pro- 
test, som burde høres felv ved de rin- 
aeste Afvigelser fra Retfkaffenhedens 
Bane.« 

Mr. Bryan udviller videre, at Re- 
publitanerne dessvcetre hat Sandheden 
tin-a deies Side, naar de peger paa 
Clevelands Styrelsse og fremhæver, at 
der intet blev udrettet imod Trusts 
i al den Tib, han var Pkcefident. Men 
netop del-for bør det demokratiske 
Parti ogsaa undgaa at tage Cleveland 
til Vejleder, og i Stedet holde fast ved 
de D«oltriner, der hat været raadende 
i Partiet i de to sidste Valgkampagner. 

III II· III 

Vi mener nu, at Prcesident Nonse- 
velt og hans Regering har vift meb 
tilfircellelig Klarhed baade i Ord og i 
Handling, at han vil, Folket stal 
tande, eller at Retfærdigheden stal 
raade uden Persons Anseelfe. 

Senat-r Bart-m vil appellere 
fin Sag. 

Foteiiede Statt-II Senator fra 
Kansas, J. R. Buxion, fom af Di- 
striltgretten i St. Louig lendteg stol- 
dig i at have modtaget Betaling of 
Rialto Grain Fc Securitieg Compu- 
ny der for sin Jndilydelse overfor 
Posidepariementei, hat til Distritis- 
retten indgivet en »bill of exceptions« 
tilligemev Ansøgning om nyt Forhør. 

Hvis dette itle bevilges hom, mener 

man, at han vil lade sin Sag gaa til 
Hpjefteret. 

Burion faaeft n Dom 

Dei bekelles senere, at Senator 
Button den 6. April fik sin Dom, 
som lyder paa 6 Maaneders Ophold 
i Jtion Mountain County Fængfel 
og en Mullt paa 82,500. Hang 
,,bill of exceptions« blev altsaa ikle 

taget god som Grund for nyt For- 
hør i Disl·riltsretlen. 

« As Interesse for Laudömænd 
i JewelL Stoty City, Revan, Neu-ell. Alta, 

Manns ou Ohms- 

Vor rejfende Agent Frev. Jochums 
feu vil om kort Tid gceste ovennævn- 
te Pladser for at udbkede Bøger og 
Blade fra Danish Luth. PusbL Honse. 
Landsmænd paa disse Pladset bedes 
da at benytte sig af Lejligheden til 
at købe nogle gode danske Bsøger fra 
den forenede Kirles Forlagshus. 
Bestillinger spaa »Dansb(m", ,,De 
unges Blad«, ,,Kitkebladet« og »Bit- 
nebladet« modtages as Jochumsen. 
Danish Luth. Publ. haufe, 

Blair,Rebt. 
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En Fresno- -Dausker med Mod 
i Bryftet. 

i 

; Lørdag Aften tørte ifølge ,,Bien« 
Andkew Jørgensen paa sin Bicycle 
Ipaa Kearney Avenue, paa Vejen til 
Fresno Pludselig braft Kæden paa 
Cyclen, og idet Jørgensen sprang af, 
lom en Person op til ham, tog fat i 
Kraven paa Jørgensen og affordredc 
ham hans Benge. Andrew, toldbio- 
dig som sædvanlig, sagde: vent et 

»Øjeblil, og jeg flal vende mine Lom- 
mer; men i Siedet for fvang han 
Cycletæven med en saadan Kraft i 
Hovedet vaa Rsverem saa denne 
fandt det raadeligt hurtigft muligt 
at forfvinde. Andrew naaede Byen 
uden en Sstramme og med alle sine 
Penge i Lommen. 

Den føtfte Nybygget 
i den danfle Koloni ved Lake Benton, 
Minnefota, er i forrige Uge afgaaet 
ved Døden. Han var en Senderjyde 
ved Navn Peter Christensen og var 

født 1886 i Stepping. J 1874 tom 
han til Watsonville, California, 
reiste 1879 atter til Danmark, men 

lom 1881 igen til Amerika. Jfølge 
,,Racine Posten« blev hatt 1882——8«’- 
i en Alder af 46 Aar Elev paa Eli 

ytHorn Højflole og tog 1886 Land ved 
Lake Benton· Han var en Vorm 
Ven af Høifkolen og gjorde sig besu- 
den fortjent ved at stscesnke 100 Dol- 
lars til Ansiasselse af et Orgel i den 
danfte Hirte. Sin efterladte For- 
mue, havde hcm beftemt, stulde an- 

vendes til, at hans Slægts nu opvok- 
fende Børn tan komme paa daan 
Folkehøjskole. 

Mauge Anfägere. 
Un ung dansk Mand her fra Blatt 

rejste for tort Tid siden til St. 
Louig i den Taute, at det var en 

god Tid at søae Bestaeftigelse der, ug 
det var jo vift meget fornusftigt —- 

Stade tun, at der var alt for mange, 
der tænlte ligesom han! Han betet- 
ter nu til en af fine Venner her, at 
der i Lobet af fire Dage er antommet 
itke fcerre end 80,000 til St. Louis 
for at søge Besiæftigelfe under Ud- 
stillingen. — Men der tommer jo al- 
drig en Stade til Land, uden den 
bliver nogsen til Gavn — de 80,000 
hat alle betalt Tribut til J-ernba- 
nerne. 

Specielt Tilbud fra 
,,Daily News«. 

»The Oniaha Daily News« for- 
fendes sets Gange ugentlig fra nu 

af og til 1. Jan. 1905 for 81.00 for- 
ud betalt, altsaa gen-sent Præsident- 
Balgtampagnen og mnligvis gennem 
den japanefist-russiste Krig. 

,,Tl)e Daily News« modtager fuld- 
stændigt alle Scripps-, McRae-, 
Cable og Telegraf Efterretningek 
samt fuldstændig Tjeneste as Newspcsp 
per Entrsprise Association, ligefom 
det hat fire specielle Korrespondenter 
paa Krigssiuepladsem hvorfor det er 

i Stand til hurtigft at tunne bringe 
alle Nyheder nøjagtigt. Hast, at det 
er et uafhcengigt Bilad, der itke er 

bundet af Hensyn til Gunst eller Mis- 
hag— — 

Dette Tsilbud gælder tun i April. 
Bestillinger indsendes til dette 

Blads Kontor eller direkte til »Dum- 
ha Daily News«, Omasha, Nebr. 

Billedet at Hverdagslivet 
Stkaaer at Etvim « 

Ei interessant og ptvtttft lisfo Sktikt 
J Omslag 5 Gent-. 

Vantsh Luth. Inst cost-, 
statt, sie-. 1 


