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cBau er GpstandenL 
Cytter til Klokkernes Klang! 
Hører du Englenes Sang --— 

Opstanden er Herren med ZEreT 
Højlovet han evig skal vom. 

han er opstanden, o. høri 
cænger ej sorge vi bør, 
Han Livet, det evige, ejer — 

helvede — hvor er din Seien-? 
Engle Slaar Harpen af Guld, 
bimlen af Tor-sang er fuld; 

HJ Hemeden vi ogsaa vil sjunge 
III En covfang for Kristus, vor 1(onge. 

Antwort-Mahle 
Ea voldfom Sturm hjemspget 

Oklahoma. Uns-Ists fsss 
l 

dte Nebraska. ( 
En Sake Meunefler melch ow- 

lomur. flctc Hundkcde fantedr. 

Folgend- telegtasifkc Medmslelsrrl 
lasse-s i ·.c1,1 til Momen: l 

Ovu est Encs Mennefker dræbt, ( 
mindst LW faaret, to Bycr wesent- ! 
liu udflcttet. Sirt-se af ByqningeN 
sdclagt ok: Ejendomsbefladigklsek til 
flcsre Tusindes Dollars Vasrdis«n1c-l- 
des jom Folger as en Tornados 
Haskguinxer i Kansas og Oklahoma» 
i Gam- lOnsdag). 

Det nordliqste Punkt, huokfm dri- 
meldcssks Im Zladc, er Stellu. Nebr» 
Regn og Storm fom fulntks mcsd 
Tomadoksn strakte fia over ist vidt 
Online-de Onmha rannte-s af en 

smer Etat-m. der rimcsliqnis vil ri- 

sultms l-! n» i et Menncflesrs Død. 
Tornkmoon lehfaqediss of Nomi,; 

Saal og Lun. Mange- Boqninaer 
mmthiks .!7 Lunild on brasndtu Veftw 
Missouri mmtes af m Man. og 
Haglstorm men sit ile dot værsie 
of Tornadom 

Telegmf- og Telefonledninaer 
forftyrredes oq blev ubrugeliae i del 
værft bjemsøgte Hirsch loa Dødss 
liften rimeligvts er starrt-, end Mel- 
dingerne loder ipaa —- lignende med 
Henlyn til Eiendomstah —- Værst 
biemføales Big Heart Okl» hvor 
site Mennesler disæbtes, ti kom xil 
Skade og næften hele Byen lagdes 
i Ruln. —- Whiting, Kansas, blev 
Mentlig udllettet, 60 chninger 
sdelcmch 30 Mennesler wæstedeö, 
oq Mist Davis Stone blev drei-bl- 
B( Port-bottom Kan» blev en Kvlns 
de og et Born drwbt. —- Lignende 
borettes fra flere andre Siedet l 
Oklahoma og Kansas, men Mad- 
sen byder os at flatte- 

W Hort-, In. 

Dei meddeles herbe-d at Mr. 

Christian Knudsen er anfat fom 
specivl Aue-it for Gufets Blade og 

Vom-r for Eli Horn og Omegn. 
Han anbefales paa det venliqste. 

Dan· Luth. Publ. Haufe 

Snestorm og kulde 
i Eufratdalen. 

Maage Menuestet umkommen —- 

Ejeudomiltab 850,000,000. 

J et Specieltelegram af s. ds. 
til New York berettes folgende »Ve- 
folkningen i Eufratdalens Ørken 
er bleven udtyndet, og deres Ejens 
dele i stor Udftrækning er bleven 
sdelagt af saadan Snestorm og Kul- 
dr, sont ittts hat været kendt i 
Mund-J Minde. Historie-n am Ødcss 
lasgqelscsn og Libelferne sortaslles 
fauledrsii isftksr en of Ørkenmssl)ioks: 

»Ja, det er med dle Bebt-vele 
vi fortceller, at Amt-mu- er i en 

ynkelig Tilftand. Te fleer af dem 
hat været Gcnstand for hidtil uhørs 
te Kalamiteter. Sneen og den sper- 
ns Kuldc fom ufowakcsndc over 

dem. Eaadanne Vejrforhold lmr al- 
der zur-rot scst eller hørt um her i 

Aarhundreder. Kulden faldt til 22 
dew Colcius under Nul som- 
trmt l« as vore Gram-r eller H 

Wir-. under ;;(-I·o). Inn-n faldt nas- 
bmdt Nat im Tag i si« Dngc. Pan 
sittksEtcchr lcm den ll Fod dyb, an- 

dre Etomsr mdoq lis Fod froh Hy- 
mssJ inwlisp mm fault-dec- lndtsr Ve- 
retuingen.) 

XIUlllIlllllllllltlolll’ll Var llnklmkksh 
chene ufarbare, Jcrnbancrnc nn- 

faa, og mange of Arabornis misd 
den«-I Familicr nmlom as Matwa 
udtsn nt nagen Uidftcs om dort-S Neid. 
Tores-J Oyttcsr vor dastklst til med 
Sue, frifk Luft blev dem aflkcmreh 
oq foa af dem all fri for den sow- 
re lllnkle. Fest-den omkom deres 
Kreaturer. saa Eicrnch Hurderncy 
Seite og Kameler alt er tobt. 
Endoa i Vyerne, hvor Folt dog hav- 
de Midler til at apum-me den-s Hu- 
fe, omkom mange under dcst vaa dis- 
se Egne ukendte strenge Bein 

Tabet af Kreaturer anflaas til 
10,()00,000 eng. Pund eller ca. 

850,000,000. Handelen er lammet, 
og Ksbmændene er ruineret. Vi 
llksnner ikke, om det er Shikken el- 
lek Homer Davenpoct, der fortæller 
efter hum) hat oglaa lidt stort 
Tal-: men med det kommende For- 
aar og Handels-Sælonen foreltaw 
ende prsver vi paa at komme i 
Gang Men- 

Stcdfæstelle af al denne Jam- 
mer er modtaget i den nationale ar- 

mensilke Hiælpeforetiings Hovedkvars 
ter i Posten. Der liges, at Trcekul 
er 14 Gange der-O sævcmltge Prie, 

! 

E 

yat flere Hund-rede Tusinde Faar 
og Flameler er einkommen. Z Oarfa 

!alene anslaas Tabet af Faar til 
? sauu,000. 
! 
f Bdrgmesterindens 

første Ll Lode. 
Hammde Man» ll. April. —- 

Byraadets forste Mode under den 
nye ZuffragistsAdmjnistration hold- 
Jes i Aften. Mut Ella Wilfon ind- 
tog sit Eos-de fom Borgmestcrinde. 

Eiter at det gamle Bykaad hav- 
de gjurt sjne ufuldføkte Forretninger 
fra fig, organiserede Medicmmerne 

»m« dct uye Naad W, og Mayurjns 
jdcn yoldt jin Tittrædeljestale. Hun 
wogt-de paa Foryold i Hunnewell, 
Hom belmvede at rette-Z paa og nd- 

»rede i Randet vilde jamarbejde med I 

iheude for at hoer det·moralfke 
lEtnndard oed at rette Pua oisie 
Ender. 

i Man forswd IVer Wilsons Be- 
masrtningek fom jigtende pca Bil- 

Italte det South at hendes associe-· 

liard--3pillel)usenc», sont hun mener; 
over en daurlig Judflydclsc blandt 
de unge. Hun agtcsr at fastte Stiftun- 

Itionen ud af Forretning ved en »Er-j- 
jvjcenfe Stat. 

! Mødet allortedes paa Mund an- 

Hit xlskaunrinden fknlde reife cned Tu- s 
Just til Brut-tan, hvor lnm havde lass 
net at tale i en Boge. 

Mrssk Wilson sngde i Tan, at hnn 
uilde ndnasvne Mr»3. Rosa Osborne 
—- der var Kandidat for Politidonis 
mer Stillingem nten ikke vandtI 
frem —- til Politichef. Man for- 
ftaar, at Mrs. Osborne er gaaet ind 
paa at tage imod Udnævnelfen, for- 
udfat at man vil tilstaa lsende en 

Assistent 1 
Foruden at udnoevne en Winde 

til Politichefpg foreslaa en Heili- 
renfe Lan for Billardftuer er Mrsk 
Wilson mde for at votere Udstedels 
se as PUWUO i Obligationer til 
Ooføkelie af en City-Halb derfom 
Rande-is mandlige Medlemcner vil 
vistaa heade- 

Diese bar imidlertid ikste vist me- 

gen Begejstring for Mus. Wilfons 
Planet De siqer, at Hunnewell in-( 
gen City-soll heb-ver, og Tausen; 
ocn Udftedekfe af Obligationer erT 
name-tin Et Raadsmedlem gik saa 
langt i Affen som at fige, at Rau- 
det ikke vilde ftøtte Mrs. Wilsons 
lldnævnelfer, og der vilde heller 
Mc blive noget saf Heilicenfe for 
Villiardstuer. 

Tv tduokdk modcteuek. 
En anset Sagfører i Milwaukm 

William Stuart, er fundet skyldig 
i at have strevet et falsk Dokument 
og dømt til 18 Maaneders Fængs 
fel. 

Jsfølge de sent-sie Efterretccingtsr 
er Lintallet af dem, der omfom oed 
lllniteu i VannersGrubem Alabama, 
lzsx of disse var kun H Onidcd 
Nein-n zlccqere 

I 

Der lyder atter Rygter um llds 
sigter til Fred i Mexico. Tet er 

ikke let at blive klar over Stillins 
sen: men det ser næsten ud, som 
Jnsurgentlederne Modero først for- 
faa Tage iiden er bleven inter-! 
viewed angaaende Fred. Det paa- 
sisaas nu, at han ønsker Free Men 
endnu intet out, pcm hvilke Betin-· 
sie-lieu der kan fluttes Fred. 

Tom L. Johnfoih der to Mariae- 
har reprmfenteret Li. Ohio DI- 
strikt i Kongressen og fire Gange 
været valgt til Borgmefter i Cleves 
land, O·, ou sont for flere Aar fiden z 
blev bcrømt ved sin Kamp for By 
Cents Spoi·1mgns-Fare, døde i 
ncevnte By Mandag Aften efter en 

lænaere Tids Sygdom Hatt blev 
57 Aar. Hatt var i sin Tid Aviss 
drenq oq naaede at blive Millionæt l 

I 

«Mandaa Afteu, da et Tog paa 
Chi» St· P. M. F: O Bancn nasc- 
mcde sig Midvalc, R Mil» fra St. 
Paul, faa Jngeniøren et rødt Lys 
paa Sporet og standsede Toget. 
Fyrbsderen gik frem imod Lyfet og 
iaa, at det var anbragt paa Svellcr, 
sum var lagt wars over Sporct. Der 
syredes et Skud efter Bremseren, 
misn intist vidksre mærkedcs. Socllers 
ne ryddedes af Beim, og Toaet» 
fortiatte sin Vef. Man messerBawz 
ditterne ikke bar haft ,,Nerve« nok 
til at udføre sin Udaad. 

llnder 10. ds. indahuldrr Newi .-’-«»1·t« »Enn« on krumer Artikel omz 
««-Eä«!s«-.-i«innsn ai rmns Trommr uaa 

« 

:I.I.'s.-:«icos:s Nmsnsa :’lf den-us Artikel» 
irotngaar dct klart, at Japan Varf 
Don Mant, der iigtedes vaa med 
Mobiliieriimen. Ambasfadør Wil- 
Ton band-c aivrt Opdaqolfer. faaet 
iut i den besinne-links Traktat Mel-, 
lonc Merico ug Japan, tanet Prato-! 
qraii as sammt- Ua san risfft LiiWasbs 

« 

umton itraksts often ou under hanss 
Vosøq i Washington litt-o Mobiliies 
ringan iscslnttet. 

Nreu Carl :I.Ic’oltt«k-, den hauste Go- 
IImdst i Washington oflagde i Lor- 
dugsrs Toillinqlmisrne Et. Paul oa 
zllkinneapolid et Vesøq. Da Nrcsven 
lwresr Sorg for sin Svizxwfaded 
sont nylig er død, boldth der innen 
Mkligth for hanc. Dr. J. sc. Niels 
fru. daan Vicekonsul i St. Paul, 
kørte Greven omkring i begqe Pyrr- 
san han fi«te Lojlighed til at se fig 
um oa bilse tum flere af fine Lands- 
numb. 

Den omtalte Milliomrr Hines i 
Cbimgo har over for Undersøqels 
sodkomiteen i Springfield ret og 
slet nægfet at kende det allernripidfke 
til Bestikkelses-Asffæren ved Loris 
mers Balg. Komiteen er dog ikke 
tilbøfelig til uden viderc a itro basm 
ma Ordet oq forkaste Funks Vids 
Währer am de 8100,000, det koste- 
do at vmlge Lokimer. Nu er man 

cftcsr et Par Vidner i Michigan, 
til hvem Hirn-s skal have udtolt 
noget lignende fom til Funk. End- 
nu ved man ikke shvilke Oplysnins 
ger, deres Vibnesbyrd vik bringe. 

Æ —I 

Sarden rundt. 

Tot svcnske Fiongepar aqter sig 
den ZU. Mai til Rom paI Bei-g 
hos det italienske Hof. 

. 

Flyvpren Sommer har wrong 
den 27. Worte-. fløjet 800 Meter 
nusd 12 Pasogerer, der tilsoinsmen 
visit-de lisz Kilo. 

. 

Den interimtionale ziuiijtudstikH 
ling i Rom aabnedes den 27. f. 
Mo. i Overvasrcslfe as det italienike 
xiongepar 

J Nærheden af Sainin Bredode 
i Jersey i England har man ved 
Udgravninger fundet en Række store l Fade med Guldmønter til en Virt- 
di af over 5 Mill. Kr. l 

En Stark faan forlisden over 

Visite-; i et Par elegante Buer kred- 
iesde den ind over Vyen og forsoandt 
herritt-r nd over Laiidet, mensSneen 
føa ou Haglenc piikede omkring 
den« 

Oprøret i Yemen. Konstantinoch 
25. Worts-. Den Øverstkommsandes 
rende i Yemen meddeler. at de tyrs 
kiskc Tropper eftek 6 Dagvs Kamp 
har indtaqet 8 Landsbyer Oprøs 
rerne hat ved Pefhak lidt et ftort 
weder-lag 

Et nyt Naadhus i Stockholm crl det i Borgerrepræfentationen neb- 
taget at lnmqe efter Arkitekt Østsl bems Tokmina Tet fkal koste G 
Mill. Kr» lmomf to Bankdirektører 
hoc-r simr skasnket Z- Million. 

Bearavede under en Lavine. Ber- 
lin, 27. Martsk Til ,,Localanz.« te- 
lmmfores fra Ziiricb: Søndag For- 
middag blev 4 Mænd paa Hjcmvejs 
en fra Kirkon i Amsteq begravede 
under en Lavine. Det lykkedes at 
redde en af dem, de ourige bar man 

ondnu ifkcs fundct. 

Zions Gover. Stockholm 27. 
Worts-. Direktør for Stockholms 
Sandelslmnk L. Ismenele slmr paa 
fin M norich Fødselsdaa og i An- 
lodning af, at Stockholm-Z Handels-» 
dank bar wirkt-: i l« Aar-, til Von-. 
kens Tjenesteperfonales Pensionsle 
fasse fkasnfcst 500,000 Kr- US end-! 
nidere til fattiqc i Stockholm 10I 
»Hu m- 

Im Balken Setiniks 27. Mart-T 
Ifle Inst-til indiølsms Effemstnmi 
am« lmr Albancre anqrcslwt et tur- 
lifk Blofhnst drwbte to tnrkjifc Sol- 
datcr ng sannst to oq tagt-l U til 

anme. Albancrno anqrcb dmsfler 
andre torkiskcs Vlokbnfc og befindet 
sig nu i Kamp tut-d det tyrktfkcs Jn- 
fantcsri. der er rvkket Vlokbnsene til 
lltkdfwtninq. 

Fm Madrid misldkss under m. 
dess» at der er proklamercst Numblik 
i det sydlige Spanien, i Provinfen 
Malaaa. 

Jsaae Oarris ou Matt Vlanck 
Efernc as Triangso Waift To» 
New York, Tom brændte for-leben, 
iog hvorved 145 Mennessker omkom 
er af m Grandjury anklaget for 
Manddralr De arresteredes i Tit-s- 
dags, men da de paastod deres 
Ufkyldiahed, blev de losladt under 
825,000 Kaution. 
( 

Fra Viktoria, B. C» meldes tm- 

der 10. ds» at et mindre Damp- 
fkib Jroqttois, er kuldfeflot, oa at 
20 Meintekar er drnkncst Blandt 
dissfe finde-Z Navnene D. N. David- 
fon, A. Olfon og Thomvfom som 
jo kan tyde paa skandinavssk Oprins 
helfe. 

N 

J en By ved Algier er Borgmes 
steten bleven affløret som Falst- 
spiller. J de sidste to Maaneder 
har han vundet 80,0W Frei-. ved 
falfk Spic. 

. 

Montenegros Nonne sog. Berlin« 
28. Martg Til »Vo3f Zeit.« telei 
qraferes fra Cetinjer Koch Niko- 
laus’ Befindende hat i de sidfte 

ITage foroærret sig og giver An- 
ledning til alvorlig Frygt. Kon- 
gens Kræfter er taget ftærkt af sum 
Folge af gentagne Blodstyrtninqer. 
Lasgerne har forbudt harn enhver 
Anstrengelse, 

« 

jaa hans Zaatasnkte 
lldenlandsrejse har maattet opgioes. 

. 

Turkiet KonstantinopeL 28. 
MartEL Jndenrigsminifterict hat 
angaaende Sammenstødet ved den 
tyrkifk montenegrinfke sGrænse 
ncodtaget forskellige Telegrammer, 
booraf det fremgaar, at et ftcrt An- 
tal Albanejere, der var flygtede til 
Montenegro i Fællesskab medMons 
tcnearimsrne, !har angrebet forskels 
que tyrkisfe Grænfepofter og drasbt 
flere tyrkif-ke Soldater samt taget 
manqe til Fangcn Angribernes An- 
tal anslaas til 8000. 

Fransk Ordensfvindel. Paris-, 26. 
Martsx En tidliaere Entbedsmand 
i Æreslegionens Kancelli. Polidor, 
er bleoen arrefteret Han bar franar. 
ret en Mænade Personer betydelige 
Penaebeløb under Foregivcnde af, 
at han kunde skaffe dem en Orden. 
Underfsgelsen har givet til Resultat, 
at han i Udenrigsministeriet hat 
tilvendtsig et start Antal Diploms 
Formularer og forsynet«dem med 
falske IInderfkrifter. 

Italiens Jubilæum. Rom, 28. 
Marts. Kommunalbestyrelsen havde 
i Aftes arrangeret en højtidelig 
Mndtaqelse paa Kapitolinm Kotige- 
parret, Prinserne samt høftftaaende 
civile og smilitcere Myndigheder 
overværede Højtideligheden 

J Nærværelfe af Kvngen oa Dran- 
niugen samt Herinqu af Ansta, 
Greven af Tut-im Heringen af Ge- 
nua, Repræsentanter for Zenatet 
oq Deputeretkamret, alle Ministm 
ne ou en Masnade heika Entbedss 
masnd nabnedes i Tag i Engels- 
hom« lldstillitmen af retrospektiv 
Kunst. 

I 

Finlond og Russland Landdagens 
(»5r1u1dlo«sud1sam lmr nu ndarbejs 
Det «LTk-ta-nkning out Amte-Newpqu 
monlet ng foreslanr m nedtage en 

Adresse, l)uori Nigisslougioningens 
skadelin" Folger ftsetitslnlsves, me- 

denszs dcsi udtaler Finlmms Bered 
njlliqkuso til at imødckomme steifer- 
dømmets Jnteresser i finfk Lovgins 
ning. 

Det sinske Falk fah ikke give Af- 
k fald pag sine berettigede Krav til at 
Jleve under Beskyttelse af egne Lode- 
ilmilke man i et Aarhundrede er 

Immpkeudto as Russland-s Mundes 
[ - 

Etolmsinsks Zeit Et. Pctksrsborkp 
25· Marts. Ministerkrifen er nu 

endt, og Stolypin forblivpr i sin 
Stillim1. Tor snndt i Aftess et Mi- 
nisusrmud Etksd l)0-J lmm. t(8')rnndesn 
til lmns Forblivcsn or nmmliq Uds 
faldet of en Affttsnmitm i Gam- i 
Rigsraadet angaaendc Seinstwoani 
ftitntiomsnsIndførelfe i de polskeww 
vorne-meisten 

De to RigsraadsmedlommerDurs 
nomo ou Trepow, der ved deres 

pOxvtrasden bevirkcde, at Etolypin 
indgav sin Demisfiom er af Kei- 
feren bleven udelukkede fra Rigss 
raadets Moder til 1. Januar 1.912. 

Blandt Particrne i Riasraadet 
bar der fundet Forskydninqer Steh. 
kworoed Nationsalifteme bar windet 
i Tal, medens Højre on Centrum 
bar tabt. 


