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»l)anslces·en" 
er det eneste danske Blad 

iAmerika, der udgaar 
to Sange Ä om llgen lH 
udgivess af 

»Mi- z»r«. Mk. Wwex 
BLA1R. NERRASKA. 

Prove-Nttk11re iendes 
irrt paa Forlangendr. 

«q«"1s7anrg. 
län Stilling for Ex;Præ- 

sident Roosevelt. 
Carncgic vil give 825,000,000 til ct 

nationalt Universitct. 

Rouscvclt stal være dcts Prrksideut. 

Tet berettcgs fra Washington, at 

Staalkongen Andrew Carncgie Vil 

streute PLZJJUCUUU som Grundfond 
for et trationalt Universitet i 

Washington, og nasar Theodore 
Novsevelts Termin som Præsident 
ndløbcr, skal han vcere dets Priest- 
dent. Det er allerede flere Aar, si- 
den Caruegie lod forstaa, at han 
vilde give 810,000,UUU til et fina- 
dant Universitet Nu har Udsigten 
til at sitrc Anstalten en saa berønct 
Wes sum iliuojevclt tilskyndet Car- 

negic til at forøge Summen og nd- 

føre silunein Det paastaatzs ogsasa, 
at Præsident Roosevelt skal have 
modtuget Carncgicgs Tillnid 

Illlcredc i lirngerc Tid hat« Nonse- 
lselr haft dct under Overoejelse, og 
der ljar geiitagende virret sagt, at 
ncmr liaan Præsident-T-ermin nd-j 
løber, vil han blive Unioersitetsprcks 
fsdcnt Nu hedder det, at Carnegiel 
vil offentlig kundgøre sin Plan« 
strats for den xepublilianske Natio- 
:al-Konvcntion samtnentræder, for 

m lamme ethvert Forføg Paa at no- 

winerc Roosevelt for en tredie Ter- 
niin. Satntidig vil Carnegic have 
sin Plan færdig, og de dygtigste 
Leere, som kan faaes her eller i Ud- 

landet, vil blive knyttet til dette nye 
nationale. Universitet. 

Lin den store Læreanstalts Ve- 

Iiggenhed i Washington er der ikke 
endnu fattet Bestemmelse. s lan me- 

ner dog, den vil komxne til at ligge 
i cn Forskad eller i en Udkant as 
Bnen Tet bar før været paaftaaet, 
at Carnenie vil dø fattig. Hans- 
lsniverfitetsplan knn maaske bfælpe 
lmin hen inmd dette Maul. Tet si- 
gess dog, at Udgifterne til Opførel-- 
sen saf Universitetet og dets Vedlige- 
lwldelse skol dækkes af Renterne. 

Roosevelt hat i mange Aar vceret 

Carnegies Ven og Raadgiver angan 
ende vigtige Planet-s Udførelse, san 
dot falder jo nsaturligh at Esarnegie 
tsnslaer sin hemmte sen-til en sag 
asrefnld Post. 

En ny demokratisk Kandidat. I 

Delawares demokratiske Statsk01":— 
vcntion bar i sidfte Uge pasalagt sine 
Telegater at stenune for Dommer 
Gran som Partiets Præsidentkandi- 
dat. Dommer Grays skrevne Er- 

klasring, at han under ingen Om- 

suvndigheder vilde samtykke i, at 
Konventionen instruerede Delegater-1 
m- for lxa1n, hjalp ikke. Erklcerin- 

gen blev oplcest, men Konventionen 
var fnart enig om at ftemme for 
Gran. 

Oversvømmelse i Montana. 

Fra Helena, Montana meldes, atl 
Vnen Great Falls Onsdag i sidfte 
Uge truedes med en vcvldig Over- 

svømmelse, faa man frygtede for, 
at den helt skulde ødelcegge ,,Boston 
Montana Smelter«, en af de ftørste 
Smelteovne i Verden Smeltevær- 
kets 1500 Arbejdere var Ratten for- 
ud travlt beskceftiget med tat bygae 
Daemninger rundt om Anlægget 
for at bcskytte det. 

Ewig, Mont» siges at være ode- 
lagt af Strømmem dog uden at no- 

get Menneskeliv er gaaet tabt. 
Skaden paa Sineltevaerket ved 

Great Falls anflaas til 8300,000 a 

s5350,000. Der Vil straks blive ta- 

get sat« pas Jstandsættelscn. 
Fra Cascade, Mont» meldes sam-« 

tTdiHL at Vandet stea hurtig, oa Jem- 
ksroen dör var dømt til Rudern-sann 
Floden var fuld af dødt Kvæa oq 

Høftakke 

Dr. Mac Cracken tilbage. 
Han sottcellcr oin stongcrnc chderik 

og Haakon. 

Haakon er cn Folkcts Mund 
og med Tiden 

Tet er jo begribeligt, «at Maine- 
sker on Post reiser lige bu1«tigt, san 
ui sanitidigt saiar Dr. Machackens 

Foredrag i København pr. Post (se 
Jndsiden) og hans Fortcelling efter 
Hjemkonisten til New York. Fra 
New York berettesJ nemlig under 
17. ds.: 

Tr. Henli Mitchell MacCrucken, 
Kantssler Ved New York-J Universitet, 
der lmr besøgt Datmmrks, Norges 
on Enerrigsis Universiteter for at 

fnldføre Vlanen annual-We Profess- 
surbnttet, returnerede ian med 
Danwsfilset Tllikniritanin Tr. Muse 
Crucken sortnlte, lnwrledeszs Kona 
sfscmkon ,,t«nrerede« et Eociulislz 
ZennsnnT 

mKonq Haut-on as Norqu nun miqs 
Jndtrnkket af nt viere en nnlmi11de- 
lig intelligent Mund,« ande Dokto- 
ren. »F Tilswlde, ban sknlde op- 

give sin Stilling som Kotige, nilde 

han være brugelig som Lkerer i poli- 
tisk Økonomi og beslægtede Viden- 
skaber ved et amerikansk Universitet. 
Tagen før Banketten, der gaves til 
vor Æie Inødte jeg. bmn nformelt 

csg diskuterede mange Entiier nied 
bein. Anganende dem alle var han 
i Stand til at tale nd fra første 
Himnds Ke!1dskak" 

»Jeg tnlte med bans Feder, Koan 
Frederik, og han gav Jndtrykket af 
en Mand, der bar de Egenskaber, 
man venter hos en Kotige. Gan 
Dur elskværdiq, men dignificeret og 

forniel i sin Zamtale, idet ban be- 
qrænsede sjq til konventionelle Em- 
ne1«, Sønnen er mere demokratisk 
on snness at nntaunss Folket Inere 

»Don lnwde arundig Kendskab til 

Etniqrsationsproblemet fom bnnsks 
Land stam- overfor, og da jeg for- 
talte bani, -at norske Jnnniqranter 
var velkomne til Amerika, udtrykte 
lzan sin Sorg over, at san manne ni- 

vandrede, og sagde, at han haabede, 
de sknlde kunne indskrænke Udvan- 

dringen as lunså Undersimtter. »Don 
smderer Nntidens Tilstande on sy- 
nes at ængstes over Socisalismens 
Vækst i Norge. 

»Jeg twr ikke, Bondeklsassen hur 
nogen rigtig Forstwaelse af Tingen,« 
sngde Biengen »Jeg fandt en Ko- 
loni --af Socialister, fattige Arbede- 
niænd, iLandets nordlige Egne, 
lwilke sagde til mig, at al Ejendom 
bin-de deleI lige blandt alle. Jeg 
sagde til dem: Sæt rat vi Kl. 12 Fre- 
dag delte sal Norges Ejendom 1ige, 
sum De foreslaiar. Om fem Minut- 
ter Vilde der være født en bel Del 
Vørn i Landet, skulde vi saa igen 
dele nced dem?« Te havde ikke 
trenkt san langt fom det, san det 
sutte dem i Forlegenbed. 

Kong Hsaakon havde saa videre 
fortalt Socialisterne, at han nok 
kunde pudse sine egne Støvler, om 

han vilde, for han huvde lært det. 
Men han foretrak Deling af Arbei- 
det. 

Sluttelig siger MacCrackem »De 
skandinsaviske Landes Universiteter 
fandt jeg at være som Folket —- de- 
mokratiske og ubundne af Stands- 
forskel og Traditidnen J den For- 
sinnd ligner de mere Justitutioner 
et samme Slags i U. S. end de en- 

gelske Ilniversiteter gør. Jeg holdt 
Foredrag ved det svenske Universitet 
i Lund og ved Københavns og Chri-- 

istianias llniversiteter oq fsandt ProY 
l fessorerne i alle Fugene «at vcere med 
Tiden oq progressive. 

»Forholdene er modne for Udveks- 
ling of Lierere med United States. 

»Die fortalte mig, at der er 7,000,000 

Mcnnester af standinavist Fødscl og 
Nedstsammelfe i Amerika, og alt, der 
bel)øues, er, sat de tilvejebringer» 
Midlerne til Dækkelfe af Udgifterne 

Ii Forbindelse med Byttet.« » 
! 

L La Follette alvoklig sYg. 

; Senator Robert M. La FolletteJ 
jliggcr i Washington saa daarlig, ntH 
Hlxan næppe vil blioe i Stand til at« 
Tage aktiv Tel i Eenatetss Arbejde i 
den tilbageværende Del af Kongressl 
set-sinnen lLmu lidcr af GaldesteIi 
og lmr store S"111erter. Torsdag 
rlkkorkusn udoiklede der sig tillige 
Maveinflsammatiott Las-gerne siger 
imidlertid, at der ikke er nogen 
Grund til Frygt for, at Senat-arm 
ika vil komme fig. 

Roosevelt i Syden 
J en Korrespondauce til ,,Cl)i. 

Rec. Heid« fra Vltlantm Gu. siger 
Win. E CurtisJ bl. a.: »Te demo- 
imtiste Ledere taaer ifte i Bedenk- 
11ing at sige, at de Vilde heitere baue 
Roofevelt i der lGuide Ouszi end 
Brunn, fordi, sont de for-klarer, de 
reqae Our smnnce sa11wittiqbedsful- 
de Bestemmelse at Dille stække Tru- 
fkne ug give enlwer en ,,square 
deul«, oq de kender Metoderne, 
Rousevelt vil bruae for dette Mach-Z 
Lmim1else,1neden—: Brymt vilde blive 
et Cksperiment 

,,Tl)eodme dhous evelt er den bed- 
ste Demokrat, ieg kender«, bemcer- 
tede en ledende demokratisk Forret- 
ningsmand i Atlantsa, ,,og jeg est-. 

tilfreds med at have hamTT irrt-ERS- 
swtte fom Præsident, ssaalænge hcm 
ønsker ,,the job«. Derfom han vil, 
lade Demokraterne i Georgia ufgøre 
Zyørqdmaaleh saa vil ban faa en 

tredie Termin, Imgtet bvad Repub—- 
tikanerne mener dermn.« 

Negrene i Syden er interesserede 
for Sen-atm« Fovaker i Ohio, fordi 
lmn bar talt Negedkoknpagniernes 
Sag i Vromnsville-Affæren. For-IV- 
rigt er lmerken de eller de kwide Re- 
publikanere i Enden meget aktive i 
det foreftnaende Præsident-Spø1·gs- 
maul. 

Russere og Kurderne. 

Fra Tifliii meldes under 17. ds» 
at ruLifiske Tropper har gjort et Jud- 
fald pua perfisk Territorium i Nier- 
ljeden uf Lenkoruih en Havn ved det 
caspiske Hau, for at tugte Kurderne, 
sont ljsar fortcyet Angrebene paia den 
ruifiske Gsartiison ved Grcensepotten 
Welesuoan Striden begyndte den 

—. April, da russiske Tropper fra 
Delefuvar baude et Sammenstød med 
tucdiste Røvere og mistede flere 
ils-Land. 

Røverne led ngfaa betydeligt og 
liænnede sig jener-e ved et Angreb. 

Der blev da givet Ordre til Gur- 
uisonen, sum bar Artilleri til Hjælp, 
om at gøre et Jndfald paa perfifk 
Territorium oq tugte Kurdeme. 
Links-ferne gik over Grænsen, brændtsz 
flete Landsbyer og jog Kurderne pas-i 
Fluka. Jfølge le sidfte Efterretnin- 
Her marscherer Russerne videre ind 
i Lande-L 

Guldet gaar til Europa. 
Lazard Freres, New York, kund- 

gjorde i Torsdags, at de vilde af- 
sende Pl,000,000 i Guld til Paris 
paa Lørdag. National City Biank 
sendte s1,000,000 i -O11-Zdags. At 
flere Millioner til vil blive affendt 
til Europa i Beayndelsen nf net-fik- 
Uge er den almindelige Memina 
ltslandt Bankmasnd Tot er ikke sale- 
ne fm Paris, mcn oqsmt fra Vor- 
lin, at der spørges om Guld fra 
Amerika 

Man mener, at Udftrømninqen vil 
naa 825,000,000, før den flutter. 

Rädrich Forslaget dræbt. 

Repnrsciitauthuscts Bankkomitc 
hat lagt dct paa Vorder 

Fisa Washington meldes under 17. 
dsij at Repræsentauthiisets ,,Bank 
and Eurrency« sioniite samine Dag 

efmkxminig besluttede at lcegge Al- 
d »Emei«»gency Curzrenc1)« Lou- 
ors aget paa Bordet 

ster nogeii Diskussion blev Ko- 
m n enig oni ingen Grund at give 
fo jiUde«lukkelse11 as Aldrichforslaget. 

ZEIT aar man bar læst oin ul den 

B
E

 

nd, Forslaget i den 

Irr-Takt Vedtog det, hat inødt, san 
km an tænke sig Grundiii 

Forslaq af Thcpræsentant Vice- 
skal nu foisøgesis indført 1 Ste- 

ket or Aldric1)-Fi1rsliiget. 
Fe— —- 

III-l Morgen i Tag ineldiss, at 

Vrhelands Currenc1)- iyorflag bar 
del-I Skæbne med Aldrichi Forslak1. 
Hiiskts Vankkomite bar ogsaa lagt 
disk Tau Bordct. 

fEzltter Kamp i Momka 
;- 

««fkc Soldatcr hat« fornylig 
bastJZskiirPe Sammenstød ined Ara- 
ben vesteusor Ai11-Eefia,Algii-r. 
Kaisiitordenen knnde lsøieixi hel. 
DaIKu i TANan Inen Efterret- 

K isns iiusfx om amii 

Form 

Udfold saviies. 
L 

«-« En Flugt. 

«s««-190.) forsøgte den 19- -asarige 
ITSktdscnt Marie Spirido- 

nop at dræbe den berygtede russisksc Vicxxuvernør Lukenowski. 
Forsøget lykkedes ikke. Lnkenow- 

fki blev blot saarct og kom sig igen, 
men. Værre bleo Illcsarie Spiridonooas 
Skæbne. Aloerdrnsi Aviser bruqte 
den frygteligc Beretuing out den 
Tortur, som to Officerer 11nderku- 
stede hende i Fængselet, og bonI-le- 
des hun omsidcr blev indlagt paa 
Hospitalet i en saadun Tilstand, at 
man frygtedc for, at hcsndscz Lin ika 
stod til at redde. 

Hun kom sig irnidlcrtid nogen- 
lande, og bleo da dømt til Døden.« 
Regeringen vooede dog ikke iat lade 
ljende heitre-ite. Hirn blsco benuacht 
med Tvsangsarbejde i Eibiricn pau 
ubestemt Tid 

Nu meddeles det, at det er lykke- 
des hende sai Iindslippe, ng at bun er 

paa Vej til Australien 
De to Officercr, der bavde miss- 

bandlet Maric Spiridonova, bleo 
bågge to skudt ned paa gaben Gade, 
kort efter at den-Ei Uduud var bleven 
bekendt. 

En 127-aarig Neger døende. 

Fra Gmnd Foi«ks, N. D» nieldesis 
under 17. ds» sat »Niaaer« Lon 
Willian15, 9 ord s Dakotqu aldftc Jud- 
bygger — nogle fixier, at han er 127 
Aar — ligger for Døden i Arvith 
J mange Aar hoc-de han i Grund 
Forks, og i Byens første Dage ar- 

bejdede han om Bord i Dampskibe 
paa Red River. Da lian bleo san 
.affældig, at ban ikke kunde arbeide 
kom han til Fattigfarmen i Llrvilln. 

For 30 Aar fiden var han Kusk 
bos Kaptajn M. L. McCormick, som 
nu bor i St. Paul. Hmi kunde den- 
giang erindre mange Begivenheder i 
sit Liv og fortalte om sine Oplevel- 
ier fom Sluve. En Slaveejor tog 
først hans første Kone fm bum, se- 
iiere ogsaa hans anden Kone. 

Willinms var 97 Aar, da bun var 

lios McCormick: nien salligeoel var 

nun Knsk bog-« lyani om Vinteren oq 
riar oin Bord i McCormickss Damp- 
skib om Sommeren Janus-I Gaum- 
lmn iaf Grund Forks kendtc Williams 
for 50 Am- sichi, ou bkm sigcr bis-— 
stemt, at Williams er 127 Aar. 

« 

Jorden rundt. 
Fra Stokholm nIeldes, at Gøte—- 

lsorg Haon gennemsøgeis for at fin- 
de Ligene saf 20 Mennesker, som 
druknede, ved at Damperen Gota 
Els suntJ fordi den var for tungt 
lastet med Petroliumstønden 20 
«’-aissagerer blev reddet, men man 

ded, at 20 andre omkom. 
II 

Fra St. Petersborg meldes, at 
de fra Belejringen as Port Arthur 
og fra sitigssorhørene velkendte Ge- 
neraler Joch Smirnoff og Reiss hat 
refigneret, og de er alle afskedigede 
med Pension. Støssel har derimod 
begyndt Afsoningen as sit 10 aarige 
Faugenstab for Loergivelsen af Port 
Arthurr 

s 

Den franste Zirigsminister Pic- 
quart er i Fcerd med at assløre Be- 
dvagerier, som vil oise sig at Vcere 

Vier-re end Cyiciago Pacting Honses 
Asfæren· Det er Leverandøren til 
Hirten, der er dienen sorbaosende 
rige, og der trueS med Afsløringer, 
der oil oprøre Frankrig. 

I 

Burlingtou Bauen i Nebraska har 
nylig tabt sin Sag imod Staten for 
li. S. Appelationsret Appelretten 
slntter sig til U. S. Distrittsret i 
Nebraska, sont nægtede at hindre 
Statens FernbankKomission i at 
modificere Fragttakster indensor 
Statens Grænser. 

,- 

En underlig oa sørgelig Ulykkess 
hasndelse meldes fra Norway, Mich. 
En tre Aars gammel Pige vilde 
dritte Band af en Jernpibe, der 
smd i Forhindelse med et Vandspring. 
Jdet l)nn satte Munden til, sugedeszs 
hnn fast, saa der maatte tilkaldes 
Umge, men før han kom, var den 
lille død. Hnn var bleer kvtalt as 
Enge-t. 

,- 

Msange Prai1«iebra1:·de. Fra Sar- 
gent Connty, N. D. meldes om en 

Prsairiebrand, sont koste-de Louis- 
Orian hans Kone og fem Børn for-« 
reden hans Farmbygninger. Og fra 
Efyd Dakota meldess om en Mængde 
Prairiebrande i sidste Uge Megen 
Ojendom blev ødelIagL men intet 
TUZenneskeliv gik tabt. 

si- 

Diarnantsliberne i Amsterdam har 
forleden vedtaget med 5000 St. mod 
390 at iværkscette Generalstrike i 
L Uger. 

O 

Løjtnnnt Br«ocl), dansk Fægter, 
hur fnaet Olavsordenens Ridder- 
for-S den 2. d:. ved en Andiens hos 
Kong Ha-akon. 

Kongostntens Overtagelse er for- 
ledcn i Belgiens Deputeretksammer 
forefliaaet gjort til Genstand for en 

Folkeaffte111.ning. 
s- 

To Grupper i Soerrigs 2. Kam- 
mer, Afholdsmænd og det liberale 
Samlingsparti. bar stillet Forslag 
om Jndsførelfe af Folkeafftemning 
angaaende Salg af spirituøse Drikke 

J 

36 Mond druknede forleden under 
en Manøvre, fom engelske Krigsfkibe 
cifholdt i Kanalen, idet en Krydser 
oversejlede en Torpedojager. 

sit 

Statsadvokaten i Berlin vil reife 
Tiltsale mod Tidsfkriftet ,,März«, 
der den l. April bragte sont April-I- 
spøg en fingeret Gengivelse saf Kei- 
ser Wilhelm-? Brevveksling med 
Lord T111eednn111tl). 

se 

Underlmset i England bar noth- 
get en Resolution Ined en of Finanz- 
1ninifter qunith fortnnleret Tilføjel- 
se, hvorefter den højeste Myndighed 

i irfke Sager bør vcrre hos Rigss 
purlumentet. 

f 

Tjekkerne er kommen i Konflikt 
med den østrigske Regering sang- 
Sprogspøvgsmaalet Te forlanger 
en tilfredszsstillende Ecklæring om et 
foreliggende Sprog U Ivforflag 

f 

Jernskibet ,,Jnglewood« af Laur- 
vik, 978 Reg. T» lastet med Nafta 
fra New York til Stockholm, er for- 
Ieden Lørdag sprunget i Luften en 

Kilometer udenfor Mandal By. Sti- 
bet sank. 13 Mund omkom 

De Konservative i den tyske Rigs- 
ksag vil straks efter Foreningslovens 
Vedtagelse krche en Lod, der uden 
Jndskrænkning tilluder det littaviske, 
msasurisfe og vendiske Sprogs Brug 
pua offentlige Møder. 

!- 

J Sverrigs Rigsdag er indbragt 
et diiegeringssorslag um Godkcndelse 
as en Konvention tnellem Soerrig 
og Not-ge om Voldgist for en viss 
Del as Søgrænsen. Formanden i 
denne Vuldgiftsdomstol udnaevnes af 
Dronningen i Holland 

II 

Minister for Jrland, Birrell; store- 
Iagde forleden i Underhuset Forsliag 
om Oprettelse saf 2 nye Universiteter 
i Jrland, henholdsvis i Belfast og 
Dublin. Balsour og Dillon guv paa 
de Konservative-s og Nationalistesrs 
nes Vegne Forslaget deres Til- 
slutning. 

. 

Er Bebel fyth Vor »ei- 
siden fortaltes der, sat den thstes So- 
cialistfører Vebel havde en Hierw- 
lidelse. J den tyske Rigsdaqs Møde 
snrleden laade man —- i Folge 
.—.Flensborg Avis« —- Maerke til, at 
hsan talte halvt siddende. Tet- var 

lagt taette Finanslovsbind med en 

Pude over paa Gulvet, saa Benene 
kom til at Iiage bøst. Hans- Lege- 
me sixies at være begnndt at svnlme 
op paa en vattersotlianende Maade 

Johnsons Stjcrne stigcr. 

Man paiasta-ar, at indensor Demo- 
kraternes Lejr er Stenmingen for 
()’)nvernør Johnsons Kandidatur 
stigende, og Bryaniterne begonder 
at frygtc. Johnson er selv meget 
beskeden. J et Jnterview i Links- 
borg, Kansas-, sorleden sagde han: 

,,Hvad Mr. Bryan siger eller gør 
ril inaen Jndslndelse have paa mine 

Planet Jegsøger itke Nominatios 
non for Prcesident, og seg kan til- 

søje, at jeg bryder mig ikke onn, ens- 

ten jeg faar den ellcr ikke. Zorn sea 
oste bar sagt —- jeg vil lade mig 
stille som Kandidat i det Tilsoelde. 
Folket afgør, at jeg er den mest Del- 
skikkede Kandidat og kan drage de 

sleste Stemmer. 
Noale af Brnans Venncr bar sagt 

til mig, at ieg vilde blive en stærkere 
Kandidat end han« Jeg er selv til-· 
bszijelig til sat betvivle dette.« 

————«0-——————- 

Dampskibsnotitset. 

»Hcllig Olav« ankam til Christi- 
anssand den 12. April 1908. Alt 
del. Skibet vil atter afsejle derfra 
den 25. ds. og ventes da til New 

York den 5. Maj. 

Genuem Stache- 

Jndre og ydre Liv skildret as 
Horatie, oversat fra· svensk as Pastor 
G. Mynster, Præst ved Lukaskirken 
i København En kristelig Livs- 
skildring fra det svenske Folkeliv. 
528 Sider, godt indb. Pris 31.50. 

Tanish Luth. Publ. Hause, 
Blair, Nebr. 


