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Vijtnok den stetste Brand, Omas 
ba bru- oceret hjemssgt af, udbrtd 
omtrjng Midnat mellem Sendag dgl- 
Mandng. Nye-SchtteidersFowler-Elei· 
notor, TITaneysMilling CasPlant oq 
omkring 100 Jernbanevogne med 
deres Jndhold edelagdes, og for 
øorim led nuume Byaninger Stabe 
i den Endoestre Pakt of Byen End- 
nn KI t Mandakk Morgen rasede 
Jlden, men Braudocesenet bavde da 

.fcmet den begrcenset ,,Tl)e Jndepens 
dem Elevator«, sont ejes af Chicago« 
Grent Western Jernbane Kompagni« 
var Ttmrtt truet, men da den var be- 
klwdt med Stoalploder, modftod den 
Jlden 

Braten can ikte vurderes nøjagi 
tin entsun, men faa vidt vides 
vil de sornemfte Tab blive: 

Nyc-?chneider-Fowler Elevator 
82(1s1.0«s): Korn i smnme 8200,000; 
Manch-Milli1m Kompagni 8190,- 
0()(I: Jernbanevogne med Jndhold 
325«,s»0(). 

Jlden ftartede i »Um-Schneider- 
FomlepElevatoremog fra den spredi 
te den siq videre De andre Bygnins 
get fkeymede en efter andert, og den 
stærte Vind dkev brcendende Tag- 
spcmner og Trasftumper hen over 

Sydenden af Byem saa der til een 
Tid sans over et Dtisin Brande. 

,- Det sacnlede Tab menes at ville 
nao op til en Million Dom-IT Det 
mefte deraf ar dcettet ved Assu-« 
kame. 

anden ledsagedes af flere Ets- 
plosioner, fcerlig fra Mellem for- 
aarfcmet oed Støvanfamlinget Neds 
ftyrtrxgde Vasaae satte Skræk i Til- 
skuente 

Alle baade Omaba oq Syd Omas 
has- Elntniimsappamter toqcs i 
Brun, men det eneste, de kunde nd- 

» rette« var at hindre Jlden fra at 
fpredees oidere. For de brændende 
Byaninger kunde intet gutes. —- 

Jtmen Mennefker omkom. Kun to 
kom let til Stude. 

Rausenesl ag Paar-u. 
Exvmsidcuten vil ikke hste om 

Betingelfer for Andiens has Bat-ein 

Jfølae Telegmm fra Rom af Z» 
ds. nil Theodore Noofevelt ikke beij 
spae Pape-n Dei fynes, som fatolsr 
ske Vokmek as Noosevettjckrtig kva 
de ønsket at san en Santntenkocnft" 
mellem Expræfidenten Fa Paven i« 
Stand. Forbandlinqerne desanqaai’ 
ende er omtrent følgende I 

Mens Novsevelt var i Cair0,mods 
tog fmn under 23. Marts folgende 
Teleamm fra Iliiibassadør Leifhs 
man: 

Monfignor Kennedy ved det ame- 

rikanske katolfke Kollegium, anmoder 
onl, nt folgende Svar paa en Hen- 
vendelse fra mig maa blive sendt 
til Dem: 

»Den hellige Fader vil med For- 
nøjelfe tilftaa Mr. Noofevelt en 

Audiens den ö. April, og haabcr, at 
intet vil indtræfje, fom skal for-hin- 
dre en saadan, lig en det kedelige 
Tilfælde, der umuliggiokde Modtw 
gelsen af Mr. Fairbanks." 

Under 25. Marts kahlede Mr. 
Noofevelt folgende Svar til Amt-as- 
sadsr Leifhmam 

Vær saa venlig at meddele Mon- 
signor Kennedy folgende- 

«Det vilde være mig en fand For- 
nsielse at blive prwsenteret for den 
bellkqe Fader. for bvem jeg nceker 

hsj Antele befade for hans Person 
og for ham fom Hovedet for den 
ftore Kirkeafdeling. Jeg anerkender 
fuldtud bang Ret til at modtage 

F
 

eller ikke modtage, hvem han vil, afl 
Grunde, som synes ham gyldige, og 
om han ikke modtager mig, sial jeg 
ikke for et Øjeblik disputere Rig- 
tigheden af hans Handling. 

Paa den anden Side maa jeg for 
min Del afslaa at gaa ind paa Be- 
tingelser, sont paa nagen Maade 
maatte begrænfe min Handlefriheds 
Jeg haaber, at han den 5. April vil 
finde det bekvemt at modtaqe mig.«- 

Den 28. Marts modtog Roofevelt 
i Cairo følgende nærmere Meddelels 
se gennem Ambassadør Leifhcnam ! 

»Audiensen kan ikke finde Siedi 
uden med den Forstaaelse sont var- 

udtrykt i fort-me Meddelelse.« 
« 

Folgende Daq iendte Rooseoelt den amerikanske Ambns adør følgen 
de Evarx 

»Den foreflaaede Præsentation ers 
nu natnrligvis umulia« i 

Som en Efterslet ffriver Expræs « 

sidenten saa i ,,The Outlook«, at hand 
haaber, at hans Venner og ameri- I 
kanfke Medborgere, Katolikker iaa 
vel som Protestanter, vil betragte 
det forefaldne sont en perfonlia Af- 
fæte, — at de vil indse, at han fomk 
Amerikaner ikke kunde handle ander-I 
leises-, end han gjorde, — og at« 
man ikke vil tillægge det starre BeJ 
tydning eller lade det vcekke onds 
Fslelie paa naget Hold. Paa sin- 
Tur bar han bei-at baade katolike 
og proteftantiske Missioner, og han« 
bar glædet sia over begges Wirksam-. 
bed. 

Noosevelt er vel regte Amerika-ter, 
ogfaa naar han helt jcevnstiller Ka- 
tolikker og Proteftanter. M synez1 
elleks nok, at han i det forefaldnek 
bukde have faaet et klart Bevis for« 
den katolske Kirkes Absolutisme og« 
Eksklnsivismr. . 

Ptcsfcudtalclfer. 
Nonn t. April. —- Momenblade-, 

ne prifer Roofevelts Optræden Det 
radikale Blad »Vito« siger, atRoofeil 
Delt itke hat« tobt nieget ved ikte at, 
faa Paven at se, niedenss Antalletofl hans Beundrere og Venner her er 

for-net Veaivenheden viser Vatika-; 
nets Jntolerance endogsaa over forl 
Ameritanere, som giver rigelige Bist 
drag til Petekspenge, figer Bladet. 

,,Messnaero« angriber den pavess 
lige lldenriqstninister. Kardinall 
Merry del Val, «foin but-de lnwe 
vidst, at en fri mneriknnfl Womier 
aldrig bliver ewSlave of Vatikanet«. 

Den gale Mullah 
paa Krigsstiecr. 

Aden, Arabien, 4. April. —- Mo- 
lyammed Abdullah af Somaliland, 
»den gale Mullah«ö Kamp mod de 
Sultanater, som er under britist 
Beftyttelse, vedvarer. Han hat drwbt 
otte Hundrede Mond og sdelagt 
mange Byer Dette vil rimeligvis 

»nødvendiggøre en ny btitift Ekspe 
dition mod den gale Mullah, som 
hat giort den engelite Negering faa 

zcneget Bryderi. Han begyndte med 
:at ophidse de Jndfødte i Somalis 
land, efter at hat-I i 1896 var kom- 

met tilbage fra en Pilgrimsrejse til 
Melto. Efter megen Flanip blev der 

endelia i 1905 afsluttet en Overs 
enskomst, hvorved Mullahen gik ind 
paa at holde Fred med England 
og Italien. Men i Februar Manne-d 
i Aar begav han sig atter paa 
Krigsftien 

Protest mod Roosevelts Tale. — 

Genf, l. April. — »Den ungsægyps 
ttfke Komite« bar offentliggjort en 

Protest mod Roosevelts Tale i Kai- 
ro. Komiteen erklærek, at hang Udss 
talelier vor en Fornærmekfe mod« 
hele Nationen, og at de tun havde 
til Hensigt at behage banö offociels 

,-le Vierter- 

t 

Euuaetnignstsejsuns 
Passagererne lander i Øfterspem tte 

af dein dumm-. 

Stettin,P1-øjien, 3. April. — Den 
tyike Luftballon »Pomniern«, iom 
git til Vejrs her i Efterttiiddng- 
niødte flere llljeld og endte nted den 
niest traniske Ulykke i Øfterspen 

Om Bord i Luftjkibet Var fire 
Tllkund — Werner Hugo del Brueck, 
et raditalt Medlent af Rigsdugem 
He Sonnnelhardn en Bank-U Or. 
Vendulm, en Arti«tekt, og en Mond 
ned Mann Hein. 

Da de først paa Efteriniddageni 
fteg til Mer blæste der en nwiten 
ortanngtig Bind, icm »Pommern«, 
mit-is lø«:» førend den var ordentliJ 
ballaitet lllieldene beqyndte itraks. 
ssøisst kastedesz den iinod Telegmf 
trande, fom brast, og Kurven var 

nasr oed at kcentres Sau ityrtede 
den iniod en Fabrik on ødelngde 
Zkorstenen Med Knruen suingende 
uildt stea Vallonen nu med oældig 
Fort til en uliyggelisq Højde og 
forioandt for Zimet i Skyerne Tu- 
sinder af Tililuere, hvorililnndt en 

Del militcek» som assisterede ned 
Opstiqninqem lob langs Vejen, idet 
de 11entede, at Knrven vilde brække 
los. 

Vallonen fans iniidlertid ikke me- 

re, førend den naaede over Svine- 
niiinde 36 eng. Mil Nordveit for 
Stettin, hvorover den pasferede i 
6000 Fods Hsjde i Netning efter 
Seen Der satte nu Furt-jet- ud i 
fannne Retnina, da ern af disfe var 

næiten direkte nedenunder, da Val- 
lonen plndielig faldt i Seen. Fak- 
tøjet dampede of Sted til Pletten 
men Redningsarbejdet var dunste- 
lige Del Briieck oa Vendnlin var 

allerede forivunden, men Zocnmels 
linrdt oq Dein klynqede iig til Re- 
bene, bg de blev slæbt op pim Far- 
tøjet Hein døde, kort efter at hon 
var taaet oni Bord. Somnielhardt 
var den neueste, deklevede oq for- 
tnlte oni deres frygtelige Oplevels 
ser. Allerede da de løb imod Tele- 
gmftrkfadene oq Fabrikken, korn de 
slemt til Stude. Del Brueck fik et 
Ben brækket og Hovedet slemt for- 
ilaaet. Vendulm fik en Arm oa et 
Ven slentt beiskadiaet lPein fik Ho- 
oedet slemt forflaaet Sommelhardt 
blev slcmet beviditløs, oa da han 
kom til sig ielv igen, fandt han, at 
lian havde faaet et Knce knust oq 
Brystet flemt trykket J denne Til- 
stand ivasvede de 6000 Fod oppe i 
Luften og fryatede hvert Øfeblik for, 
at Ballonen stnlde sprænges og de 
falde ned og knnie8· Endelig fik de 
aalmet for Geser og dalede, on 
iaa mindedes Soinmelhardt ikke 
mere farend han laa i Banden. 

En Afhandling 
Om den luthcrfke Kirkes 

Konfirmation 
Er Titelen til en net lille Bog 

paa 78 Sider af Past. H. C. Nøri 
nass, Everest, Kansas, netop udkoms 
men paa Forfatterrns For-lag hos 
Danisb Luth. Publ. sonst-, Blatt- 
Nebr. 

Bogen, som er optrykt efter en 

fortsat Artikel i »Lutheraneren« for 
1904, indeholder en interessant on 
dyatig Skildrinq af Kirkens Syn 
poa og Brug af Konfirmationen ned 
qennem Tiber-ne samt en klar Frem- 
ftilling af de Forvanfkninger deraf, 
fom hat« fundet Sted baade i ældre 
oa nyere Tiber. 

Det er en Vog, som enhver lu- 
therskKriften kan have godt af at lasse 

log være glad ved at eie. Den er ind- 
-bunden i pænt oq solidt Shirtings- 
bind. Prisen er kun 30 Cents. Den 
faas bog Forfatteren eller bog 

Danipr Lnth Publ. Housp 
Blatt-, Nebr. — 

Blaudede Meddelelsen 
WW 

En 6 Aar-s Dteng flæbt ihjcl. 
Vaone, Ja» i. April. —Ernmettt 

Valline, Mr· vg Mes. Hean Val- 
lines 6 Aar gamle Sim, blev paa 
en underlig Maade dræbt i Mor- 
ges. san ikulde lede en Ko til 
Bands, og saa havde han bundet 
Rebet om Livet. Drengen stmnbs 
lede Da ialdt, og Koen løb tvers 
over to »Mi-« med hanc. En Sucs 
Mennoiler stod og saa paa det, men 

sørend nagen naaede at komme 
Drenkien til Hjcelp, var Itan død 

. 

Moder og Jan dør samtidig. 
.,O·hirago Tribune«-:s Hoveds 

tør Robert W. Patterson døde plud- 
selig Fredag Aften i Vbiladelvliia 
i sit W. Aar. 15 Minutter tidligere 
var hans Moder, Mr-3. Jiilia A. 

Patterion død i Cl)icago, 87 Aar 

gammel. Siden 1873 havde Patters 
son vreret forlnmden med nrevnte 
Blad Hatt var Præfteiøn og født i 

Chicaqa Zidsto Onsdag ramtes han 
af Apovlri, on da han i Fredags 
Aftes fik et nnt Anfald, døde han 
oni faa Minutter. 

Anrilsnan Repræsentant Janies 
Tawnev fra Minneiota, Formand 
paa Bevillingskomiteen, traadte i 
en ledig Time ind i sit Kontor i 
Washington den 1. April. Han tog 
enNotits op sra sit Bord ·og læste: 
,,Kald Mk. Train Nr. JEAN Taws 
net) skyndte sig til sit TelefonsAflukke 
og bad om det ncevnte Nummer. 

»Mr. Train?« kaldte han. 
,,Gjorde hun?« spurgte en ved 

den anden Ende. 
,—,Gjorde liun bvad?« spurate 

Tawney utaalmodigt. »Hm-m er 

det?« 
»Union Station.« 
Da gik der et Lys op for »Stat- 

lammerets Vagthund«: lian smak 
Transniitteren paa Kragen og satte 
sig neds Ser Kongresmedletnmer 
niaa vcere vaa Vagt den t· April. 

Det bebudes fra Washington un- 

der Z. ds» at Prresident Taft og 
lians Administration bereitet vil gaa 
angrebsvis til Værks over for deres 
Kritikere og sorsvare den Politik, 
Administrationen fører. At lade Kri- 
titken have sit Frisproq lcengcre vili 
de fkade republikansk Prestiar. Paa 
Lordag skal Kampen aabnes as 
Præsident Taft i Washington med 
en Tale om Organisation og af 
Justitsminister Wickersbain i Thi- 
cago med en Tale oni Adminiftra- 
tionens Politik. ] . 

Død i Italiens Kenofha Wis» Z. 
April. -— Tlianmns Buckland Jof- 
sei·y, en fremraaende Antoinobil- 
Fabrikant lier, døde pludselig Lar- 
dag henved Midnat paa Grand Ho- 
tel i Pompeii. Italien. Saaledes 
telegraseredes der til hans Hjem 
bei-. Hans Lia oil blive fendt til 
Amerika 

. 

Frwkke Revere. Den 1. April, 
Daaen efter at Dr. Thomas F. 
Gleason i San Francisco havde 
lioldt Bryllup, rinaede Dørklokken, 
da Doktorens Saiten Miss Anita 
Glealon, gik til Deren. Da hun aab- 
nede den, ins-wes hun af to Max-nd- 
fom holdt hende Revolvere for Pan- 
den. Hendes Skria tilkaldte Brode- 
ren og hans Brud. Raverne tog saa 
og bandst dem alle tre i et tilftadens 
de Vcerelse, hvorpaa de plyndrede 
Hufet. De bundne bad Røverne min- 
deligt am at spare deres Brylups- 
anver. Men Reverne famlede alt 
Selvtejet «i· en Sæk oq farsvandt 
Endelig fik Doktoren sia arbeidet 
las og ftk derpaa de andre last. Men 
Reverne var væk. Knn den tonnne 
Scek fandtes i Gangens 

Jorden rundl. 
200 græfke Officerer har under- 

skrevet et Andragsende out Udrenss 
ning af Heeren. 

I 

Ved Japans Østkyst siges 500 

Fartøjer at være gaoet under og 
800 Mennesker drutnet. 

Norft Damper »Dixi«, der afgjk 
25. Feb. fra Skotland til Reykjas 
oik, antoges at voere forlift, da 
man ikke siden hat hørt fra den. 

. 

J Marokko har Sultanens Kaiid 
sagt at ftikke 100,000 Francs i 
Guld i sin egen Lomme i Stedet for 
ast udbetale Soldaterne dem i Lon. 

J Hull er anholdt en Mand, der 

havde fem Koncr paa forskellige Ste- 
der i England. Hon stod i stadig og 
livlig Korrespondance med alle Ko- 
nerne. 

Ruslnnsds Negering hor fundet 
Anledning til at minde Grænsegeni 
dormeriet om et tisdligere udftedt 
Forbund mod at skyde paa Luftfkii 
be, der passerer ind over Grcenfen. 

I 

J Periien er uidiendt en Opfors 
dring til Vefolkningen om ikke at 

fejre Nytoarsfesten som Tegn paa 
Sorgen over en fremmed Krigss 
magts Nærværelse i Landet. 

.- I 

Tosklands Gefandt i Kobenhovn 
bat faaet sin Afskedsonsøgning be- 
vilget, og Keiseren bar udnævnt 
hom til virkelig Geheimeraad med 
Titel of Ekscellensr. 

« I 

Fro· det funkne Keiserskib i Nie- 
miføen er poa en eller anden mys 
ftijk Maade 9 værdifulde Statuer 
bleven fifket op og folgt til England, 
hvad der bar vokt pinlig Opsigt i 
Rom- 

. 

Fiskiere forlist. St. Petersborg, 
18. Worts-. J Ncerbeden af ,,Det 
røde Bjem ved den finske Kyft er 

forleden 50 Fiikere drevet bort paa 
en Jsflcme og forsvundet i Mor- 
ket. Siden bar man intet Spor af 
dem. 

. 

Benaasdet Duellant. Bien, 18. 
War-ts. Densarrefterede Embeissi 
mand under Statsholderembedet Os- 
car Mayety fom i Duel drcebte Va- 
ron Wisderhofer, er bleven losladt 
efter at Kejferen har bevilget hans 
Anføaninn om Benaadning. 

. 

Myrdet Kasseror. London, 19. 
Marts. Da en Kasserer ved en Kul- 
arube forleden var paach fm New- 
mftch til Widdrinaton med 370 Pd. 
Strl., som han skulde udbetale i 
Lønninger, blev han fundet myrdet 
i Jernbaneknpcsen mcd en Kugle i 
Honodet 

. 

Udlændinge i Japan. Det japan- 
fke Underbus bar vedtaaet Lovfors 
flaaet om Udlændinqes Net til at 
erbverve Grikndofenidomme i Japan. 
Efter denne Lov bar kun saadanne 
Udlændinge Rot dertil, bvis Irr-dre- 
land tilstaar Japan den stimme Net. 

i 

Den forhenværende Svigerfader. 
Berlin. 17. Marts. Momcnblades 
ne meddrler fra Paris: Rette-n bar 
dømt Hertuginden af Talleyrands 
Sagan, født Anna Gould, til ogsaa 
fremtidig gt betale Marquis de 
Castellane, hendes «frafkilte Monds 
Faden den i Leqeskabskontrakten 
fasstfatte Aarsrente. 

. 

Uroligbeder i Thesfalim Atbdms 
M. Mart-T J Nærbeden af Larisfa 
forføgte nogle Baader at standfe et 
Jernbanetog, men bliev hindret deri 

af Militæret, der gjorde Brug as 
Vaabenene. 5 Bdnder drcebtes og 15 
saaredes. Henped 100 Bønder drog 
larmende til Larissfa, hvor Gen-dar- 
mer splittede dem. 2 Officerer saas 
redes ved dette Sammenstød 

. 

81 Fartøjer gik under. Victoria. 
B. C» 1- April. —- Dampfkibet, 
»Taml)a Maru«, sont ankom liertil 
i Goal-, bringet nærntere Efterrets 
ninger om den store Storm den 13. 
Mart-Z ved den japanfke Kyst, oed 
hpilken Anledning over 1,10() ziffe- 
re omkom 84 zartøjer gik under. 

Ny Sydpolsekspedition. Schackles 
ton har til en Miedarbejder oed 
Reuters Bnreau bekrceitet Nygtet 
om», at han paatænkte en ny Syd- 
polsekspeditions Han Vil bryde op 
1911, men agter ikke at gøre no- 

get Forføn paa at naa seer Syd- 
polen, da Scostt hat sat fisa det iom 
Maul Ekspeditionen skal ndelnklens 
de udføre videnskabelige ’«og geoarai 
fiske Undersøgelser i Ennien Inellem 
Kap Adair og Ganssberg. Ten oil 
blive ndruitet i større Maalestok end 
nogen tidligere antarktifk Ekspedis 
tion; fandfynligvis Vil den komme 
til at omfatte to Skibe 

Admiral Fournier spaar Krig.—- 
Paris, 2. April. — J iine Erin- 
dringer, som udkom i Bogform i 
Gaar, drøfter Viceadmiral Fournier, 
Chefen for den franfke Middelhavss 
eskadre, Muligheden af en Krig 
mellem De Forenede Stater og Ja- 
pan og den deraf følgende Fare for, 
at bele Europa tan komme op i en 

forfærdelig Kamp. 
Admiralen mener, at Japans 

store Frygt er, at det venskabelige 
Fort-old mellem De Forenede Sta- 
ter og Kina pil udvikle sig til en 

Alliunce, og at De Forenede Ztater 
derved vil faa en Operationsbasis 
og Resourser, som er umaadelig 
mere vcerd end Philippinerne. Ja- 
pans tiltaaende Vasbninaer lader iig 
derfor forklare, ikke som en Tru- 
fel mod Russland men som en For- 
beredelse til at bekasmpe den Fare, 
som ligger i Amerikas Politik. 

Admiral Fournier trot, at De 
Forenede Staters Søkrigssftyrke med 
Tiden ikke alene vil overgaa Japans 
Jnen mnligvis komme til at liamle 
op med Storbritanniens, til Trods 
for Englands Bestrcebelser for at 

vedligeholde sin Overmagt paa Ha- 
pet; og Japans Underlegenbed pil- 
de forpligte dets Allierede, Eng- 
land, til at komme det til Hjælp i 
Tilfcelde af en Kria med De For- 
enede S.tater 

J Tilfaelde af et For-bund mel- 
lem De Forenede Stater og Trips 
pelalliancen vilde Frankrig efter Ad- 
miralens Mening blive tvunaet til 
at slutte fig til Englands, Japans 
og Ruslands Styrke. Han tvivler 
imidlertid paa, at den tyske Kessel-, 
,,uagtet han fortceres af et Ønske 
om at ødelcegge Forbundet«, pil- 
de indlade iig paa Farerne ved en 

saadan Krig. 
Admiralen mener, det er umn- 

tigt at nægte, at der er Mnlialied 
for en Krig mellem De Forenede 
Stater og Japan, dersom Japans 
Krav og Japans graadiae Politik 
skulde vise sig utaalelig for Ameri- 
kas Overvurdering af fig felv eller 
Jntevesserne i det fjerne Osten- 

Disfe Jnteresier er, siger Ad- 
mirale-m fjendtlige mod Japans In- 
teressen som af Skæbnen er drevet 
til at udvide iig paa det aiiatiiks 
Kontinent ved Erobring eller diplo- 
matier Seite on Wer at faa Oper- 
magten i de Regioner, iom De Foti -, 

enede Stater beskytter ped at W, 
Kinas Udelelighed og den naht-« Dei-. 


