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TErede Libonnenterl 

Liccikkqe as vore Venner 

tm der. ilemme Vane at forglemme 
ellet lade det sma neu med at ino 

fende Betalinq for vore Bladr. 

J den leitete Tid bar vi med sto- 
Lfetostntng umsetin Regningek til al- 
le. som staat i Restancr. En Dei 
as note Venner bar vceret fiinle oq 
iisosendt Penqex men der er endnu 

things-, som itte has cendset voke 

Veso-. 
Lti fee oii nøoiaget til at hendens 

de os til alle, sum staat i Resian:e. 
okkk at indtende oott Tilgodehavende 
VII-en 1ste Mai list-L Da stal Ji 
ice-vie vort Opgem og til den Tid man 

ri have dort Tilgodehavende, da vi 
stnl beuge Pengene, til at belale voke 

Regninget med. 

llndftyldniiiger er itte gasldende, 
de betaler ilte vore Reqninger. Eu- 
tsxsæi tan selv se paa Adresselappem 
tx! lwilten Tid der er betalt Von 
Bladet Zaa snatt nogen indfender 
Bemling, vil Ver dlive lvitteret, cig 
de lan da ie- Forandringen von 

Adressen 
Rote Udgifter er store daglig, In 

vi snaa have vort Tilgodebavende for 
ne rnfde dem. Vi maa stole paa alle 
de smaa Belieb til at betale med. Qui 
det tun er en Dollar eller to, der» 
stnldes os, saa maa man husle, ist 

,,«mnqe Bælte sinnt-c gar en stor Aa.« 
Tersom vi lan faa dort Tilgodehai 
vende, da tan vi ogsaa udgive bebre 
Vlade og udvide vor Fortetninq. 
Hutt. Venneiz at del er en god Saa, 
J et nied til at stotte. Man taki 

hatte den ved at vceke punltlig med- 
at betale fin Abonnement. 

Lied at indbetale inden 1. Mai 
1904 gives dette specielle Tildud 

Enhvet as vore Abonnenter, soxn 
indfendek fuld Betaling for Blade 
oa et Aar i Forliud, maa udvælge 8 

Glsemplarek at nedenstaaende Besten 
som vil blive frit tilfendt, dersom 
Belebet et indfendt til Dantle Luth. 
Publ. Houfe inden 1. Maj 1904. 

Der dedes bemcettet, hvilte Bsger 
pnstes. Hvor der indsendes for meke 

end eet Blad. maci der udvcklges en 

Bog mete for hvert Blad, som der 

indsendes Penge for. 
— Jtte Fortællingee as Hans-. 
ffNun en Tjenestepige. Foetcelltng. 
—— Kitttp Zortælling fra Engelsi ved 

Ellen. 
Lygtemand. Fortcellmg fta Tvst 
ved Ellen. 

»Im Jøde til Mitten. Fortælling. 
———.Vyrdedeengen. Fortælling fraTvst. 
—Ztonisme. As Hatald Jensen. 
--John. Fottælling at X fra Fae- 

merlivet. 
—Ole. Foetælling of N. P. Mad- 

sen. 
—Lotomotivfsketen. As A. Vollmak. 
—« J legernr. As A. Vollmar. 

—-Fjotten Nedden Af Hasttngs. 
»so-)kae er Mennestet t Verden? 

Uf Funcle 
»Und og falst Omvendelsr. Af 
Krummacher. 
»Hu Time med Jesus Havetgal 
—-Slovgaard-Peteesen: Tit deUngei 

« » 2 

--·Iiejsetanler. Af Past. J. M. Han- 
n. »Ein Kamp med anoneene. 

Joh. Nielsen. 
——Studentetbevægelsem As seit-berg. 
—Jens og Materi. Iottclling as en 

Deutsche 
—hvot Dansieene i Amerika findes. 

Uev A. M. Indessen. 
—Ve tee Mymbolet. If V. S. 

sl vgnledes staat det med Ue segn- 
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Det state Vryan Mode i Chicago 

Nebraskamanden angribct 
Parier ogignorerer 

Heaksi. I 
i 
; Med spændt Forventning hadde 
man, ifar indenfok Veinotrateknst 

Leit, impdeset det Møde som W. J. 
Bryan vilde holde i Chicago Lordng 
Aften den-IV « April. Dagen kom, 
og Bknan gav Mode med fiere Tu- 
findet-· 

Modet holdtes i Second Regimeni 
Akmern. Hallen tunde tun runnne 

Los-h og Politiet hnvde sin Betomit 
nie-d at holde Styr pna de siussede, 
fom nmntie blive udenfor. Btynn 
nmngler ille Tilhøreke, hvok han op- 

trckdek soin Taler. 
Lin nogen lnwde ventet, atBkyanz 

Mode ftulde blive en »boon1er« for 
New York sinndidcilen Hearft, sae- 
blev de slemt flussede Da Bryan 
feist nædnte Henrftcs Navn, blev der 

gjort et Fnrføq paa at fremkalde 
en Tenmnitmtion Men det dilzse 
ilte lnlteL-. Lq da han senere volle 

Forsamlingens linthnsiosme ved sii 

Angreb paa Tvust5, foreslcg en 

Mond ien af de forreste See-den 
»Um-e ebeerg for .f)e«1rst!'« Men itle 
en Etemme lod find-re Siden 
spare man iile at deckte Begejftrinq 
for Denkst 

Brnan hoftede seld Bifaldene on 
Begejftrinncm Llllerede hans Tilsng 
uekoinst von Platfokmen fremkaldie 
en Temonstmtion, som darede toiire 
Minuiter. Naar David B. Hill el- 
ler Grover Clevelands Navn bleo 

nekvnt, hngsede Forsamlingen lige 
san ivrigt, ioin den applauderede et- 

ibveti Ildfald iniod Clevelandg Ad- 
minisitation og den nnlig i New 
York vediaane Platforin 

Denne Plaifoxm var der egentlige 
T nia for Benans Tale, og den bleo 

otdentlia aennecnhægtet Han er- 

Iklcersede gentagende at Demokraier 
lne i Neid York havde sneget sig dort 

Ifra de vigtige SpørggmaaL som er 

loppe i Landet for Tiden. Platfors 
Jmen var udarbejdet med det for Zje 
at fainle et stort Valgfond. Han 
vpfokdtede Prcefterne til at bruge de- 
kez Jndflvdelse inod den overhnand- 
tagende Korruption New« Yorkz 
Konvention havde darei kontkolleret 
of Truft Mannatet, soin ,,hndde sing 
langfingrede Heenderi der ameri- 
kansie Folls Lommek«. Trust Maa- 
naten er en lige saa stor Ruder som 
den Man-d, der overfalder og plyn 
drer en enden paa offentlig Gelde el- 
ler Landedej, mente Bryan. Naar en 

Mond foklonger ukimelige Priser for 
Kul eller Maddareh saa er det lige 
saa godt, sont han sagde til .dig: 
»Ein mig dine Penge eller dit Liv!« 
sag-de Mk. Behan. 

Videte sagde Bkyan om Cleveland, 
at han blev valgt som Folteis Priest- 
dent, men blev siden Wall Stkeets 
Præsident Han splittede Partiet 
vg foranledigede dets Nedetlag·i to 

Balg. Btyan fordsniie den Stil at 

mosdtage Valgfond og vilde bkuge fin 
Jndflydelse til at forhinsdke, at den 

demokratisle Valgloniite modtog en 

eneste Dollak fra Korporationetne. 
New York Plaiform kaldte Btyan 

nhædetlig og tun stitket for et ahe- 
detligt Parti. At byde Foltet en 

saadan Platform var en Former- 
nielse imod Bcelgerne og en Unbek- 
vurideting af deres Jntelligens. Den 
alene var not til at dsmme Dommer 
Patker aldeles ustiktet til Nomina 
Kon. Der er en Dort Opsummeking 
If- Md Btyan fagde om denne 
Muts-ma- 

1». Den kgnoteeet Krisen mod 
Undene og fort-lägen ikse den Mi- 
fin, der blivet valgn M at Im 

W M Ost-W BGB 
M or noqd Wi« EIN - 

a m Woc- eea was-It 

Pkotest imsod ,,Jmperialisme« ellet 
den »re-publi!ansie Koloni Politik.« 

Z. Den indehokder ingen Numb- 
ning til Arbejdernes Kamp for en 

Mæglings eller Voldgiftslov. 
4. Den hat sneget sig bori sta 

Toldspsrgsmwalet. 
ö. Den forbigaar Bimetalismen i 

Tavshed. 
6.» Den ignoketet Jndtægtgstati 

sicu- 
Brygn vkl bekmåps Partei og 

hän- Plakförm ftö Fu as og inbtil 
WMUW -. « .- 

mgtyorlleerssrzøtnmxlfe 
i Kansas. 
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Marmaton Floden sttgcr 
l.() Fodi24 Timer. 

Ztor Stabe anrettes i 

Fort Scott. 

Fort Scott, 23. April. — Fort 
Scott er Stuepladg for den 

sværste Oversvsmmelse i sin Historie 
HMOrmaton River og Mtllcreet, sont 
"løber i denne her, er steget 10 Fod 
i de sidste 24 Timer som Folge If 

«stort Regnfald. Flere Hundrede Per- 
foner er redsdet i Baa«de. Saa vidt 

vide5, er der endnu intet Liv tatst 
Men Tabet vaa drutnede Kreaturer 

oq ødelagt Eiendom ansiaas til 
sisx),0()sp. 

Te to Floder begyndte at sttge i 

Afteg Kl. 1s«), og i Daq var Born 
Delt i tre særstilte Dele. tlnder nor- 

male Forbosld loher Mill Creet i 
Marinaton Niver nordøst for Byen, 
nien ved den voldsomme Stigninq star 
den qu et nyt Løb igennem Byen J 
Aften er bele den norddre Bytsel 
staaret fra, og en Del er fcit under 
Band. Ti Fod Band ftrommer igen 
nein Gaderne sder, on flere Hundrede 
Mennefter t bund der er tendt under 
Nnvnet Belltown, er hleven nødsaget 
til at fcrlade bete-:- HjenL Manne 
er fort Dort i Baade. leftillige var 

ncrr veo at drutne. Manns-, soin 
afsloq at fnrlane Belltown iJTag, bli- 
ver nøbt til nt lade fia bortspre i 

Baade, da alle andre JJiichr tilFlugt 
«er afstaaren 

Gasvcrrtet er under tre Fod Band 

og hat inaattet lntte. Lotomotith 

og Pumpene ved Vandværtstssntionen 
er under W Fod Band. Byensz 
Wholesale Forretnings Departement 
er omflndt Kobmasnsdene flntter re 

res Vater til vandfri Sterer. 

Onitring Missouri Pacific Shopss 
»er der H Fod Band. Kansas ng 
ITexas er omflydt, og Vandet et tun 
ifna Tonmm sra Missouri Piaciftrs 
i Station. 
I Trafitlen paa Banernc er standfet, 
iJernbnnebroer over Marmaton trch 

saavel som Broer i Byen. 
Der er ftet ftor Stade paa Farin- 

ejen«doin, og der vil blive ftor Tab 
ipaa drutnede Kreaturer paa Lav- 
lnnvet langs Flodem Man anslnsjr 
Antnllet paa hnsvtlde til 200. 

Stormen er uden Lige i denne 
Del af Staten. Nennen begyndte at 

falde Kl. 9 i Aftes on er vedblevcn 
uafbrndt til i Aften usden Tegn til, 
at den vil standse. Man heb-ni- 
mer Regnfaldet til 8 Tommer. 

Linnende Efterretninger tommer 

fra Chanute, Kan» hvor Neosho Ri- 
ver loher tgennem. 

sf If It 

Senere· 
Der berettes om lockre Storme 

i stsrre Umfang. Fra Prtor Creet, 
J. T. berettes der saaledes om en 

Tornado, hvort 6 Mennester omtom, 
fra Fairland, J. T. om Odelæggelse 
at en halvBlot og 7 MennestersDøo. 
og fra Little Rock Art. berettes der 

em, at Telegrafltnter o. l. er net-ble- 
fte og entelte Pers-mer er vmtomne. 

H 

Demokratiike Statøkonveutioner 

Den ene Stat efter den anden hol- 
der nn finFionvention og vælger De 

legater til Nationaltonvkntionen. 
J iidste llge holdt Demokraterne i 
New York og Magsachussettg derei- 
Konventionen 

New York gi( foran. Dei ink- 
tedes David B. Hill trods »Tumm- 
ny«S Modstand at faa Delegationen 
instrueret til at stemme for Dom- 
mer Alton B- Parker som Pariieis 
Præsident Kandidad Beslutningen 
vedtoges ined 801 Stemmer imod 
140 Delegationen blev videre paa- 
iaai at fieinme som en Helhed for 
Partei-· 

Man mener saa, at andre Siaier 
vil folge i New Yoris Spor. Der 
Tieres-, at Michigan er fcerdig destil, 
vg om Massachusseits sagdes der, 
at den vilde give Olney en kompli- 
mentarisi »Vote« og saa svinge i Li- 
nie for Parier. Men det vifie fig, 
ni Massachussetis gab Olney ikte 
alene en komklimeniarisk, men en fast 
Von-. Hearst blev belt puiiet i Stet- 
ken. Konventionen siemte Z mod 1 
fvr at aive Richard Olney alle Sta- 
iens 22 Siemmer for Pmsideni 
KandidnL 

Walter Wellman ointaler Parkek 
fom en meget sieben va behagelig 
Mand, men ban befiddet innen særi 
liqe Kvalisikniioner for Præsidenipo 
iten, uden han fkal have en faerliq 
ist-ne ti! nt tunne ,,harinonisere«, 
man mener enden. at ban sial innre 
fotene csleoelnnd on Behan! Om 
Nein Yorkg Platform siqer Well- 
mnn, at den er »den vaaefie og mesi 
laiiiudinutse (bred, 11befiemi), ssom 
noaen Sinde er fokfattet af dodelige. 

Her en Mundfnisaq as den. 

lldtog af New York Demn- 
iraterss Platform. 

Loven sinl regen-, ikte Mennesker. 
Summe Lov for Prcesidenter, Kabi- 
netsmedlemmer vg Folket. Jngen 
Usnrpntion. Jngen Anmasfelse fra 
Gigekniivens Side overfor den lovs 

qivensde og hemmende Mnnsdiahed 
st- « 

llftadia national Politik og en 

eventnrlia rastlos Aand siaber llro 

Da hemmer den kommercielle lldvis 

lina. Lan D: have Fred 
If III It 

Morxsotationep sont er bevilaedc as 
Statt-n, maa underlasaqesz retfasrdia 
EIieatxlering fra Ztateng Side i Fok 
tot-J Intereng 

i- i - 

Modifand mod Trustg oa Kombi- 
nationer, fom undektrntter Falket g 
lammer beldbrinaende industriel Nun 
tun-euce. 

it si- i 

En Ziopper Paa tskgtravaaance i 

offentlige Ilbaifter, saa Falk-Its 
Stattebytber maa leites. 

i- n- i 

Fornuftig Revision af Toldlovetk 
VI sk Is- 

Oprekholdelse af Statgrettighever 
og Hientmeregcring; ingen Centralisas 
tion. 

V- II sit 

Uvartisi Ovretholdelse af Arbejdets 
og Kapitalens Rettigheder. 

Ekskursions-Billetter til 

Fremont, Nebk., 

via Nsorth Western R. R» vil i An- 
ledning af ,,United Commercial Tra- 
Veletg’ annual meeting« blive folgt 
5. og 6. Mai meb Returgyldighed 
til 9. Maj, inkL Henvend Dem til 

Agentet for Chicago ä- North 
Wkstrrn R. R. 

W 
»Dawexen·« uvgaar kq Gange m 

Wahqu aaxtip Man-Nin frit 
W 

FkakkFSstUepiadsm 
De er begge forsigtige, og 

ingen nfsdem haster ined at 

angribe. 

St. Petergburg, 24. April. —— Un- 

derretninger i Generalstabens Besitz- 
delse her, sotn fynes at vcere paalis 
delige, lebet til at antage, at Japa- 
nefernes Krigsplaner ikle omfackter 
Tanken om at gaa insd i det indre 

Manchuriet for at tin-de og over- 

rumple Russernes Hovedarm6. Der-—- 
soin Japaneserne nagen Ssinde nærede 
Tanken om at udføre en Krigsplan 
lig den, Napoleon satte sig for at 

udføre, saa viser de senere Efterrei- 
ninger, at be har opgivet den og ved- 

»tagoet en nie-re forfigtig og mindre’ 

ifarlig Program. Dersom denne Un-i 
Derretning er rigtig, saa Vil der irr-i 
gen Fremrylning blive gjott mod 

Russemes Tropper, som er samlede 
i Liao Bang og Mulden. Este-Umk- 
ning ind i dej indre Manchuriet vilde 
forlænge og svækle Japanesernes 
Romnninitationslinie De synes ber- 
iinod at være bestemt paa hovedsage- 
lig at holde sig til S’øen, hvor de hari 
dereg naturlige Kommunitatiom efsJ 

»te: at de hat besat Korea. l 

J Generalstabeng Rapport siger, at 

iJapaneserne hat en anden tredobbelt 

lHensiat —— Besættelfen of en Linie 
itvaers over Liav Tung Halvøen for 
at affkcere Port Art-hur, at ifolere 
Vladivostol og at foreneArnwerne i 
Korea og den paa Lin Tung Halss- 
Ven- 

Dekfom del fkulde lykfes Japan 
at udføre disse Planet, vil den rus- 
fisle Estarde pa« hegge nævnje Ste- 
der være truet paa Livet, og med 
aaben Sø paa alle Kanter kan Japan 
befckste alle de vundne Punkten og 
med Blasdet vendt kan det tvinge Ku- 
ropatkin frem til. Angreb. 

Gen. Knropattin er imidleriid i 
Vesivdelfe af de sidfie Underreiningek, 
srssn Generalstaben hat Inosdtagei, og 
’oc.sp:n Jopanefetnes Krigsplaner 
udvilles efter de antydede Linier, vil 
han være forderedt paa at disponete 
fault-des over sme Kreftetz at han 
lan møde dem og hindre disfe Pla- 
ners lldførelse. 

Zom man vil fonstaa, bkev biet 
ikke til troget meb det ventede Ho- 
oedflaq paa Yaluflodeik Der bar i 
de fi-dste Dage hin fundet smag 
Ztærmndgler Sied. Men mean 
der i Folge ovenstaaende Meddelelse 
ikte kan ventcs noget ftørte Sbag pa1 
Vaxuflkdcn, eller at IFan vil gøre 
nsoget skriqstog ind i det indre af 
Manchuriet, saa kan der not venteg 
rmt Angreb paa baade Port Aktbur 
og VIadiVostoL Mien vi sial iklc 

befatte os med at span. 
so- -o- si- 

Der hat gaaet Rygte om. at Ja- 
paneserne hovde tabt en hel Afdelina, 
et Blad nævnte saa galt 7000 Mand, 
i en Tkæfning paa Yalu Flvden. 
Men ·det er ikke blevet bekrwftet. J 
de sidste Dage shøres der kkke mere om 

det. Dei var nsok en And. Men i 
en lille Træfning siød Russerne en 

japanesist Flobbaad i Sænl og felv 
fabte de et Par Officerer og omkring 
en Snes Meint-. 

III It Il- 

De enefte Nyheder til Morgen, 
føt Bladet gsaar i Pressem er at 

Alexieff sial træde tilbage, men bog 
Faden nogen Ydmygclse, og Europas- 

kin stal være Øversttommansderende 
efter Czarew Rusfetne vil ptsve« 
om de kan narre Japans-ferne ind i 
det indre Manchutie. 

Foredrqg 
Onsdag A Mvrgen) DIpr Kl. 8 
paa Dann Kollege af Prof-. H. C. 
W"«Pb« D- als-M M M 
Europa-. Its-mission 15-«s» 

Lovens Krav sker Fyldest. 

Chicago, 22. April. — Peter 
Niedermeier, Gustav Marx og Hat- 
vey Van Dine, de bekendte Car- 
BarnsBanditter. som hat tilstsaaet at 

have myrdet 8 Mennefter, blev hængt 
si Dag. 

Niedermeier var den førstr. Hvad 
der fortaltes om ham for en Tid 
siden, at han lhavde vist Tegn pag 
Bsodfætdighed, synes i bedste Fald 
tun at have været en forbigaaende 

iSindsftemning Han viste sig til de! 

sidste ubodfærdig og havde foksøgt at 

begsaa Selvmord. 
De andre to havde i den sidsfte 

Tid modtaget Beng af en katolfk 
Præst og var bleven optaget i den 
katolfte Kitte. De ledsagedes paa 
deres Gang til Galgen af den katolsse 
Præft oa fremsagide til det sidfteBøn.- 
net, fsom han havde forelæst dem. 

Dei er vcerd at lcegge Mærle til, 
at hver af disse tre Banditter havde 
en Dranker til Fader og var vokfet 
op i Armod og Usfelhed i Ghicagos 
Sslumkvarteren Som Drenae hav- 
de de begyndt med Smaatvoeriek. 
Siden havde de fundet hinawden og 
var indgaaet i Kompagni. Nieder- 
meir var den ,,smarteste« og var de- 
tes Leder. 

De var saa vrevne i Gut-keiner- 
ger, at de regnede det for intet at ta- 
ae en Man-ds- Liv. Som et Rovsdyr 
falder over sit Bytte, saaledes faldk 
de uden Siaansel eller Medfølelfe 
over der-es Ofre. Trsods deres Ung- 
dom siges der, at Kriminalhistorien 
itke san opvise værreEtsemplatet pas- 
Foroorpenhed. Jngen af dem havde 
naaet 25 Aar. 

Det var skdfte 30 August, de over- 

faldt Betjentene i Car-Barnen,drceb- 
te Motormsand Johnsom saarede to 

andre og røvede s2,240. Det IM- 
kedes dem at flippe verk; men da de i 
November korn tilbage og vilsde plyn- 
dre en andenCar-Barn og øvede flere 
Voldshandlinger, blev de fakkede, 

iMarx- først og siden de andre. 
Dei fortælles, at Niedermeir paa 

jdet sidste beken«dte, at han forusden de 

is havde dvcesbt 5 Mæsnd, svm han 
kikke kendte Navn paa. 
l 

.
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Roscbud Bill blivcr Lor. 

Washington, W. Apr. — J Dag 
Wiorges undetsirev Præfident Rimsi- 

t Beslutningen om at aa.bne Rose- 
bud Reservation i South Dakota. 
416;,00() Acres Land aabnes ved den- 
ne Lovs Vediagelse for Koloniseting. 

Senator Gamble og Repmsentan- 
terne Butte- oa Martin var til Ste- 
de, da Vræsidenten undetsirev Loben. 
Da han havde understrevet den, 
vendte han sig til But-te og gav ham 
Pennen med Pennestaft, hvormev 
Loven var underfkrevet Den Vil 
Mr. But-le nu fende til ,,the Com- 
mercial Clusb« i Bonesteei. S. D·, 
en Organissatiom som hat arbejdet 
ihærdigt forOspnaaelsen af det Maul, 
fom Ved Præsidentens Understrift 
er opnaaet. 

Der vil blive Anledning nagen 
Gang i Mai til at insbregisttere fst 
Navn for Lan-d paa Landlontsoret 
erken i Bonessteel eller Fairfox og i 

Chamberlain. Datoen for Regestrag 
tionskontorets Aabning et ikke endnu 

bestemL Lanwet vil faa blive ad- 
delt efter Lodtrækning paa Land- 
kontoret i Chamberlain. Der vil 
bliveAnlcdning til at ,,sile« paaLand 
mellem 15. Juni og 1. Juli. Neck- 
mere Bestemmelser vil vi forhaabent- 
lig senete se Anledning til at met-dele. 

Missiousmsde 
asholdes i Sioux City Jowa, fra- 
-1«2.—-15.Maj, begge Dage iberkgne 
de. — Flere Prestrr hat lpvet at vo- 

ke til Stedes 
Vennet fra net vg· Hiern- bcssg est 

R. Damflov, MglU Priest. 


