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Afværger ny Voldfoms 
heder. 

United States over Jud- 
flvdelsr. 

New York, R· April. —- Oscar S- 
Sckrsus, kidkigete United States 
Mster i Tytkiet, sagde i Dag, idet 

Its talte om Rygter antzaaende 
Senkt fvt antisetnitiste Udbtud i 

Odesfa og Kiess i det sydlige Rus- 
M, at han oidste bestemt, at der 

Mk var udbredtPamflettek og Cir- 
hslstet i Odesse i denhenftgt at rei- 
Hx de ladete Elementet til under den 

We Paaste at gentage Blode- 
Iet i Msbiness for et Aar siden. 

Sagen. sag-de Strauö, var taget 
III-r Bedenk-fing af den engelsie 
seh-im iveck Liokv Nothswv hav- 
De Itnledt Lord Lansdownes Op- 
Msomhed dekpaa. J dette Land 
II Inst-dem Roosedelj fttaks Mini- 
fee day til at gste den tussiste Am- 
Ieise-dir i Washington Cassin op- 
smksom paa Situatbonen nved An- 

Isodning om, at vhan strats stulde 
Its-r Sagen for Negeringen i St. 
Ætsbntg og udtale Prafkdentens 
scab, at den vikde sage alle mutige 
Iaptdstegler tsil at afvcetge en 

Itstagelse as de ftygteiige Voldsom- 
Oder for et Aar siden, hviike frem- 
Iskite san siavp Protest fra Folkct 
Is religisfe Samend ud over dem 
sind. 

Ver er Grund til at antage, at de 
Städt den tussiske Reguing bat 
zuges, idet den hat instruetet baade 

Shkhokderen over Odessa og den 

We mikitæste Embedsmand i dis- 
fe Que, vil have den Instede Virt- 
tisg til at afværge antisemitisie 
Waffeftsationer. 

Met fta de humane Densym 
Jo- ian have bevceget Ptcksident 
Nevelt og Minsstethay ttl at un- 

Wie AmbaösadorCassini om denH 
Welle, som man i detde Land; 
M overka Saxfm saa W vor 

Ma, i det vensiabeligefforbolds 
Mise, snsket at afvcerge enhvet 
Wing til Manifesiationek af 
Its vssentlige Opinion, sont kunde 
M stadelige for Neumltteteni 
Messe underKrigen mellem Rus- 
Ind og Japan. 

Sveust Embedsmaud im ( 
rnssist Spicu. l 

Libenhavm Ide April. -—— Denl 
Nste Regering hat netop aniget 
I- dtjtstaaende Toldenvbedömanb, 
fast besudelt davde en Stilling i 

Weiter 
Dei blev opdaget, at han i det fid- 

Ie Iat havde ihævet 500 Ruf-let em! 
Was-neben hos den kusiste Reguin 
in at fanget-e som Spiop blanbt de 

Inner, som opbolder sig i Stock- 
soff-L 

Oftblillelig Afsted fta beggeStib 
sting fulgtk estn Opdagcllen af, at 
Rubin var euksist Spion. 

Inland-Japan Atti-. 
— 

II SenU. —- The North- 
Westetn Link. 

Mago ckc North-Bessern Ny. 
Ist Udgivet et Atlas over Ausland 
Og Jasmm Tre sine tut-etc Kett, 
14 Gange 20 Jammer-, bunvet i pas- 
iknstspStsttelse for Asdent-stelle ved 

IMM. Situationen i Wen »i- 

jskssdetcriller i Tabellet, fom an- 

stttt Rustands og Japans relative 
Nssstyrte ttl Lands pg M Lands 
M, stete- sinansielle Misoutcer. 
Mk 10 Teuts i Frtmæktet, og 

Oe M faa et Etscnwlar ttkfeydi fra 
s r Ihm-, Inst am. Jst «- 
II. Ich T. CI- N. W. Ip» DIC- 
U seht. 

T Japan bygger to Slagskibr. 

London, 10. April. Jaan la- 
det shoö Maxim Fc Akmftrong bygge 
to Stagstibe, der vil blive af de al- 

ler kroftigste, som siydet paa Band. 
Hoert af dem Vil blive paa 16,4()(J 
Tons Displacement, og Hovedbatte- 
riet-ne siges at siulle blive de hastig- 
fte, man til Dato hat seet. De vil 

bestaa as site Tolotommets, site Ti- 
tommers og fecn Sextommerö Kano- 
ner. Pantsetbeltet vil ved Bank-lin- 
jen have en Tyttelse af ni Tom-net 
og aftage, faa det er sex Tommet 
ved Deckt En ny Faktor er, at 

Overbygningen vil have et Fiketow 
mers Pantser, saa ikke en Tom-we of 
Strogetö synlige Del vil blive ubes 
stytten Skibene vil fta Vom-han«- 
oiverne kunne wfstyde Projektislek of 
en famlet Vægt paa 11 Tons pr. 
Minut. 

Besiillingen blev givet den Bote 

Januar, sog det siges, at Japan tren- 
ket paa at bestille to Slagsiibe mete 

af femme Dimensionen 

Bei-te Tiber for Finlend? 

Dei sthes fra trovcewigt Hold, at 
iRusland agter at for-andre sin Op- 
"ttæden ligeovvrfor Finland. Entwi- 
serinden, som altid hat vætet Fin- 
netnes Ven, hak, siges der, werbe- 

vist Czaten om, at han er bleven 
fort bog Lyset af usande eller far- 
oede Fremstillinger. Desuden ital 
de alnnegtige Stothektuget ogsaa nu 

date inde for en mildere Behand- 
ling· Ldovstdwatfhgen et kimelig-s 
vis, at Rusland haabet ved at vise 
ftstre Lempe at faa Hjælp i Isla- 
sien af Finnetne, hvig Ry sotn gode 
Soldater endnu er levende. 

Sporvognsulykke i Los AnseleeL 

Los Angel-s, Cal» 10de April-»- 
En forfærdelig Ulykke indtraf paa 
en af Byensk Sporvognsledninger 
i Dag· To Trolley Vogne stsdte 
sammen, niedens de gik med fuld 
Fakt, og Refultatet var, at femMesp 
nestek mistede Livet og 22 tilfsjedeg 
mere og mindre alvotlige Kvæftels 
set. Dei et desvæne at befrygte,:t 
fleke as de saarede vil butke under. 

De narmete Omstcendigheder ved 

Ulykken kan for Ojebkittet itte erhol- 
bes. Det siges, at flete Tutister fta 
Loststatetne er blandt de omtomne sog 
sauredr. 

Eakbatubandittekue. 

Bandttetne Marx, Riedetmeyet og 
Von Dine hat nu ingen anden Ub- 
sigt, ensd de vi! blive hetngst den 22. 
i denne Maaned. 

»Chicago American« fortckllek, at 

Niedetmeyet hat begynd t at ftygte 
Gud og hat beten-di Omvendelse og 
Tro. 

J Fredagö, medens Van Dine, 
svm nng vat optagen i den katolste 
Ritte, bad i sin Celle, sad Nieder- 

Imeyet over en Time i alvorlig Sporn- 
ltale med Past. J· E. A. Muellcr, 
en evangelist lutheksi Priest. 

Eiter at Præsten havbe fokladt 
hom, var han glad vg« sagde til Bag- 
ten: »Han hat gjokt det statt for 
mig altsammen.« 

Marx- detimod beider tun otn Li- 
vet, nagt-r Tro paa Religion og 
spottet. 

Den fjetbe Bandit, Rocka hat ikte 
faat sin Dom endnu. Der synes at 
vcre opstaaet Tvkvl om hanc Iden- 
Mei- 

Mynviane vil spge endnu 
fsr den« M at fuldstændsig Til- 
siaaeise as alle betet Feebtydelfer. 
Wein meint, at W se tte dde- 
Msee sen vet sont M Hist mange 
saku me W opmwede Fuss-,- 
Wet M betet Samt-Rissen 

Fra krigsskuepladsew 
Sparsomt Nyi. 

De er sittert itte uvirtssomme 
tzoerten Russerne eller Japanesernc 
Men noget afgjort ster der itte end- 
nu. De ruster sig, lægger Planet 
og forandrer dem, de indtager Stil- 
lingee paa begge Sider. Man sor- 
staar, at der forestaar noget frygte- 
ligt. Men der hviler Hemmeligshed 
over Herbevægelserne paa begge Si- 
der. Jagttagerne spaar; men del 

gaar itte efter dereg Spaadom. 
Man hat ventet nyt Silag baade 
til Lands og til Bands, men det er 

gaaet anderledes, end man ventede. 
Man var næsten sitter paa, at Av- 

miral Tago vilde forny sit Angreb 
paa Port Arthur i Sandags og 
endnu en Gang forspge at sparte 
havnenz Haar viste sig ogssaa der 

udensor, men i tilbørlig Asstand, saa 
Kanonerne fra Forterne itte tunde 
naa hans SMe. Da Russerne op- 
dagede harn, sejlede de ud for at 
mode ham. Men da den aarvaagne 
Admiral opdagede det, fortrat han. 

Var det Mod af Russetne, eller 
var de bange sor, at de stulde dlive 
insdespckrrede? Lg vor Tago bange 
lfor et leag paa aaben So, eller 
tral han sig tlogelig iilbage? Vi tan 

iagttage, spørqe og tcente, men det 
er i Grunden ogsaa det hele. 

Russerne got sture Forberedelser. 
Der sines, at de allerede nu hat en 

Heer pci long-w- Mand der inde, oa 
den silssristc Baue brinaer dagliq 
1000 EIJiand mete, saa de vil snart 
have en Hart No en bald Million. 
Og M.nnl)11ri-Jt tan lcsive Livsopholb 
til en saadan Har, san lange det 

stal nasse. Saa ben i Mai Maaan 
vil de leckre et Order-flach og de er 

paa Fcrhaand sitre pan at seite. Ja, 
saadan fürs der fm russistsxenligsside. 

Fra modsat Side luder det helt 
anderledec3. J St. Petersborg og 
Paris er lldsigterne for Russerne 
lnse, i Totio og London derimod ek 

de langt lyseke for Japan. Stpnt 
der ingen videre Forandring er stet 
i Port Arthur, gaar der Rygter om, 
at den er dødsdsmt, og at Russerne 
tcenter paa at forlade den. Den eneste 
Redning for Manden ved Port Ar- 
thur er Flugt, siger man. 

Japan er itte mindre sitler paa 
Sejr end Rasse-kne. Alt lange siden 
lød Bereiningerne paa, at Japan 
havde 300,000 Mand i Korea. 

Rvgterne som Friedsundethandliw 
get overdsves atter. Det er for tids- 
ligt at mægle, siget man i Berlin- 

De sidste Dages Eftekretninger 
hat meget at sige otn Russernes For- 
stansntnger i New Chtvang. Maasse 
ogsaa det er Tegn paa, at de itte 
fsler sig sitre i Port Arthur. 

Den ny Iclketælling. 

Jndbyggerantallet an- 

sslaas ttl 79,900,389. 

Censusbuteauet i Washington hat 
nylig udstedt en Bulletity som giver 
det antagelige Jndbyggerantal i De 
sorenede Statee Ii IM, Alasia og 
Obesiddelserne undtagne, til 79,900, 
389. Det er en Tildætst siden 1900 
af 3,905,814. Nrtv York gives 
3,716,139, Chicagso 1,873,880. 
Philadelphia 1,367,716, St. Louis 
612,279, Sau Franridco 355,919 og 
sber i vor Ncerhed) Omaha 113,361. 

Exeursionö Billettee 
til Western Live Stock 

AssociationsMsde,Rapid 
City, S. D. 

via North-Wettern Line vil vcre til 
Salg fea 10. til Is. April« sahe til 
atretnrnere paa icckvtkc IT April 
intl. dem-end Dem ttl Thieaso O 
North-Wettern Ink- Mete. 

Stor Jrrigationdplqw 

Regeringen tænter at ii-i 
kigere en Million Acres 

iUtah. 

Salt Lake C-itn, 9de April. —- Et 

itinaadeligt stort Jrrigationsatbejde 

lgal paabegyndes i Utah, efter hvad 
E. W- Ross, RegetinMgens Opfyns-s 
Jngeniøt, bereitet. ·-Rofs hat 
meddelt Stats - Kommiöswnen at 

han fva Washington hat modtaget 
Ordre til at begynde Atbejdet strats. 
Planen gaar nd paa at gske et Bas-» 
sin af Utah Lake og at irtigeke en« 
Million Ackes Lan-d. Arbejdet vil; 
koste ca. 85,000,000. 

Rang Christian- Fsdfelsdag. 

Europas Fytstehuses 
Svigerfader og Bedin- 

fadet celebreter. 

Kobenhavm 8. April. — Kong 
Christian celebetetede i Dag sin 86 

aarige Fødselsdag i udkncertet Bel- 
befindende. United States Gesandt 
Strensen ovekratte Kongen Press- 
dent Roosevelts hilsen og Lytssnsi- 
ning i Dagens Anledning Lytsnst- 
ningstelegrammer modtsogses fra de 

forstellige Landes Hersterr. En 
enorm Mennesieflare samlede sig i 

Nærheden as Kongebotgen og dreig- 
te den« gamle folketcete Konge, sam 
fainmen med Kannen og Dwnnin-i 
gen af England viste sig paaBorgens 
Balton, deres Holdeft. 

Der indløb ogsaa Tislegrammer 
fka Dunste i Amerika« og Dagen hij 
tideligholdtes almindeligt over hele 
Tanmart 

Stormen i fidfte Uge. 

Regnoejret, vi sortalte om i Fre- 
dags, git over til Snesiorm. Fra. 
flete Steder meldes der om, at det 
et den værfte Blizzard, vi hat haft 
i Aar. Ganste altrsnwligt kaldev 
den den vcetfte Aprilftotm for mange 
Aar. Den havde fleke Steder en 

Hurtighed df 55 Mil i Timen og vel 
derover. Vindmsller og Udhuse 
blasste ned iher og dek- 

Der et dog "ikle meldt vm ftøtke 
Stasde ellet Ulylle, anvettet af denne 
Sturm, stsnt den omfattede et meget 
stor Sttpg,fra NothIakota til Mis- 
souri og fta Rocky Mountains til 
de store Jndføer. Dei var itke langt 
not paa Foraaret endnu til, at Js- 
·laget kunde stade Ftugttrceerne, ssoin 
den fene, tolde storm i Fjot gfotdr. 
Ver-den hat detimosd gavnet Jsotden 
uberegneligt megft. 

Der udtales Frygt for, at Kvæg- 
«og Faarehjordene i Besten hat lidt 
meget i Stormem da der forst faldt 
Regu, detpaa Jslag og tilsidst vaad 
Sne. Dei er netsvp saadant Beil-, 
Hierdene daarligt tan staa sig imod. 
M hat dog ikte endnu set oni sinke 
Tab. Et Gode var det, at det itle 
blev faa spækt koldt. 

Attentat need Kot-g Als-mini- 

Meddelelsetne fra Barcelona an- 

gaaensde en Elzplosiom sont fandt 
Sted, da Kong Alfonfo fotlod Ut- 
stilkingen den 6. April, varieret t 

Enkelkhederne. Fslgende offictelle 
Rappott er udftedt i Madrid 7. Apt.: 

»Kl. 9.80 i Gast Aftes cis-Mode- 
rede en Peter-d (en SIagg Bombe 
til at sprange med) i Hufets Due- 
gang No. 19 Ramblan del Centra. 
Der stete en Wiydende Eksplostvn, 
sont deritkede betydelig müteticl 
Skade. Kong Alfonsv passerede Ste- 
det fein Minutter efttexz at Etsplosiw 
nenT var stet vg modtogen vatm Hol- 
dest. Ugeknthhncknden et Use fun- 
Den. En Wand M usw« inen 
es teuer- Hteveu WM 
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WWW F Dansk- Amerikaan 
Dansk Gulvl)rylltu.).long 

agtet og afholdt dansi ÆgteparE 
Hudson, MS» fejrede ifslge »St. P. 
Ttb « den 28. Matts deres Gall-- 
btyllup. Det var Mr. og Mrs. Niels 
Lassen, som i en lang Aarrcelte hat 
boet der i Bayern Den danske Kolom 
sbeckrede dem mdd en Fest, i hvilken 
saa at sige hver eneste Landsmand c 

Byen deltog. Der blev holdt en 

Ratte Taler for det populære Ægte- 
par, og kder overkaktes dem flete Ga- 
ver, deriblath en Pung med 865 
i Guld. Bande Mels Lassen og 
Hustru, Christine, født Gabe, er fsdt 
paa Prcesttegnem Lotsen stammer 
fta Varpelev og et 79 Aar Sammel- 
Han er Veteran fta den fptste sieg- 
Digste Krig sog var med i thed Skr- 
get under Lassse og Schleppegrell. 

Kotrespondenter og Teg- 
n e t e fra Danmark til Verdensuw 
stillingen i St. Louis begynder Jl- 
lerede at melde sig-. Saaledes hat 
Dr. Aller, Udgiver af »Jllustreret 
Familie-Journal« i Ksbenhavm 
sendt sme to Medarbejbere Journa- 
list Victor Foss —- til Stadighed 
bosat i Paris — og Tegneren Franz 
Sedivy til St. Louis for i Tekft og 
Billeber at ssildre Vetdensudstillin- 
gen for Bladets Læsere. 

Den danske Kirke i Ame- 
rita afholder ifplge absicle 
kendtgstelse i Aar sit Aarsmsdeh i 
Cedar Falls, Ja· Mpbet vil blive 
aabnet med Gubstjeneste den 7. 

Juni. Menigheden i Cedat Falls 
vil drage Omsorg for de bespgenoe, 
naar de mindst en Uge fst Msødet 
fee-der Underkeining om deres Kom- 
in. til Redaktiør M. Helft ellet Past. 
N. P. Gravengaard i Gedar Falls-. 

1 

Fellesrejser fra Dan- 
iu.:kk til Amerika. »Dansk 
Turistforening« vil foranstalte en 

stok Fcellestejse til Amerika, hvor det 

daner Turist-sSelstab vil komme 

samtnen med Dunst-Amerikanere paa 
forstellige Sieder. Det er Meningen 
at foranstalte Møder og Feitligshw 
der mellem disfe og de bansie til- 

tejsende. Der foreliggek alt Ind- 
bydelse fra velhavende Danste i New 

York, og fra en stor Forening i Chi- 
cago san der ogsaa ventes Jud-by- 
delse· skriver ,,.Dannebrog«. Reisen 
i sine Detailler et itke fastsiaaet. 
men det et i hvert Fald givet, at 
man foruden New York vil faa at 

se Ni-agara, Chicago vg Udftillingen 
i St. Louis m. si. Siedet Paa Veer 
mellem disse Byer. Til Forer og 
Leder af Reisen er usdfet en kendt 
Stolebestyrer i Kjbenhavm der fta 
en tidligeke Studie-Lystrejfe i Ame- 
tika stal vcere kendt med Forholdene 
denne sSsibe Atlanten. Dei er Tun- 
ten at steife Deltagetne i Taten san 
billige Villaat, som det et malng 

Dunst Jdtæt i Si. Louig. 
J St. Louis sial der nfholdes en 

Rkekke Jdrcetsopvisninger, de stra- 
kakdte »olympiste Leg-ZU under Ub- 
ftillingen. J disfe hat dansteJdrcets- 
mænd isplge dansie Blade Lyst til at 

deltage, men Mit-lerne syst-es ikke at 
ville sitcekke til. En Jdmtdnmnd i 
Danmakk hat reitet en Mppel til 
Must-Amerikanerne om at ttæbe 

hjcelpende til med Mibler til en Re- 
pkcefentatton paa dette Omtaadr. 

Han siget bl. a.: 

»Bi vilbe silleri kunde msbe op 
med Kruste-, der ille var blvndi be 
daatkigsir. Bot Gymnckstik san vel 
not paa sin Bis maake sig nied de 
andre Landes Bi set If Miste as 

Sbensterne i Ameeila vil spge at faa 
smnles saa niange Penge sum-nim. 
as betet gasitle Limd lan have ke- 

PWM. M, Her Rede i IM 

H
 

og 1900 i Mobfcetning til f. Ets. 
Tysterne, der havde alt gratis as 
Lm1dsmænd, ikke sit wogen chlp af 
udenliandssboensde Dunstkre, kunde 
maasie denne Gang appellete til 
Landsmænd —- —« 

«Dannebrog« tilspjers —- — Dei 
et i ethbett Tilfælde uben for al 
Tsvivl, at voke Landsmænd dewvte 
gerne paa ethvert Omvaade vil se 
Damnark fyldig og fmukt represen- 
teret, saa meget mere som ver kundt 
i Unionens Stacher og da ille 

mindft i New York, sindes M og 
dasadskrsaftigie Jktyrætsfoteninger. der 

gentagne Gange med Held hat ben- 
ledt den ftsore Offentligheds Op- 
mærksomhbd paa sig. 

Motmonernes Mission 
i de standinavilte Lande. 
Folgende Udtlip as ,,Bikuben«s Re- 
ferat fra en nylig i Salt Laie City 
afholdt standinavist Moments-nie- 
rence vifer, shvotledes Motmonerne 
missioneret dlandt dort siandtnavisi 
lutdetste Folt, og hvorledes de selv 
set paa denne Mission. —- Maatte 
sdet anspore os til baade at veete paa 
Vagt imod Vildfarelsen og til at 
drive fand Mission: 

»Prwsident Sjødal gjorde nogle 
»indledende Bemærlningek og fagde 

lbi. a., at detsom vore Fjendet troede, 
at Herrens Vceri gsik tilbage og var 

Tncer Ved at do, saa burde de komme 

og se vor-e Konferencet« og fe den 

Interesse, som de hellige besjcsles of 
for Evangeliets Udbredelse og Men- 
nesienes Jst-elfe, og da vitde de for- 
andre deres Anstuelser. Han frem- 
holdt Nødvendigheden af et Mis- 
sionshus i Stockholm. Da Jstaeli- 
terne var paa deres Bandring i 
Drienen til det forjcettede Land, blev 
de ved Moses opfordrede til at bygge 
et Tabernatel, og Foltet fremtom 
med Gaver i saadan Menng at 

Herrens Tjenete maatte bede dem at 
holde op. Dersom vi desjælies af 
den stimme Aand sont Jsraeliterne, 
vilde det ikte tage lang Tid, forend 
vi havde Midler i Overflod til Ops 
fsrelsen af et Missionshus i Stock- 
holm. 

Ældfte Ansdrew Jenson sagde, at 
den standinavisie Mission er og hat 
i mange Aar været den niesi dlonp 
ftrende af alle Kitkens MissioneL 
Dei glædede heim at hsre fta Dan- 
marl, at dort Missionsdus i Reben- 
shavn hat veret til stor Velsignelse 
for Missionen i ncevnte Land. Dei 
samme lan siges om Misssiothufet 
i Kristiania, dvor vi hat den stotsie 
Gren, sden strrsie Sendagdstole og 
det dedste Sangkot i hele Europa. 
Han henledede Opnnetisomheden 
paa Missisonshuset i Stockholm, soin 
snart vil blive bygget, og hvottil 

JMidlek nu blivet samlet. Ejendoim 
Jmen vil koste otnttent 835,000, og di 
hat for ncervcetmde 82,500 den- 

Hftaaende i Bauten i dette Ojemetn 
JTalte oin Klasseforstellen i de not- 

Hdiste Lande. De saakaldte bedxe 
Klasser derovee vilde itle gaa til 
vore Foksarnlinget, fordi di ilte have 

1passende Lokaler til at afholde voke 

Moder i. Sagde, at hans og Broder 
IEks Erfaring paa dekes specielle 
JMission vak, at de danste og noeste 
ihellige var ligesaa liberale i at nde 
Vidtag til Mission-haßt i Stock- 
!holrn, sont de svenfte helltge var i at 
thælpe til med Opfskelsen af Mis- 
.sionshusene i Danmart og Morge. 
TDet mangler nu omtrent Bis-Böo- 
Jog han haabede, at de helltge vilde 
stilvejebrtnge deckte Bei-b. Sagde, at 

llige siden Ptæsident Joseph FSmith 
l1862 fsrste Geinal besogte Steinbi- 
snadiem hat han vceket en vattn Ven 
las Standinavetne. Tale-ten opfer- 
drede de heilige til at holde vg undeis 
itstte de stendintwtste Mudez »Min- 
den« og »Uta·lf-Poften«; thi de et de 
enefte sinndinrwifle Blase, Rom toller 
Demn- Scs pg« fwfiäket wisset- 
tigheder sont ei Fell-« ! 


