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sitnuliouen iJsEk »sa. 
Ame-tituliert og andre fremmede 
man fokivake fig, fom bedft de kan. 

Ten ftderale Regeriug er wagte-Z- 
lss over for Optstsaaudcih 

Fredssorsøgene i Mexico hat« Did- 
ti: zsasret aldeles staates-steife Stil- 
lik. Hi inne-I more forwiviet end 
tid.jam-. Under 15. ds. ifriver Ste- 
Vimxx Bonfal til sit Bind, »Shi. 
Res Hen« fra Mexico City: »Den 
ist-»alt- Magts Svaqbed er mærks 
bar i entiver af Nepublikkons Sta- 
m. med Undtagelie —- muligvis 

of Cuanafnato, oa i manqe Eg- 
ne irrejser Vander om, iom ikke hat 
met-e tiliælles med Modeer send med 
,.Ea!vation Army«· Fra fis-re Kan- 
tcrs indlober der Vorktning om, at 
iødscmle Entbedsmænd er Inyrdekcn 
oa manqe af de politiike Pia-fester 
isr romt fm desto-s Posten 

iskedenss Situationen ikke er verr- 

ns end den bar været i fiele Dage, 
icm er manqc Amerikanere, der bot 
vac eniomme Egne i Luni-ist« trittst 
itiliedc. Anmodning om Rand ksg 
more virkelizz Bistand indlnber til 
Embassoden, hvor alle Klaget- 
itmks iendvs til de faderale Autori- 
teter. hvilke i Reglen ingentma agr, 
forki de endog er ude of Stand til 
at Eschytte fig ielv imod den stimm- 
dcs Rot-den« 

J ethvert Tilfælde, hvot Anmods 
ninq om Befkyttelfe iskke bar bmat 
Hjxflp sm de føderalcy bar Amt-ask- 
fadksr Wilfon madct vore Votum 
til at bevasbne og forsvarc sia few 
som bebst de kan. Demu- Vefkriuclse 
findet lim- faa god Anvertdelse paa 
Emnicme og andre fremmvdcs. 

Qvftanden uden for det revolu- 
tionærc Territorium er ikke anti- 
amcrikansk, ikke engona antisfrems 
med, men er væsentlig reitet imod 
Eimdomsbefidderes Rettig-heber.« 
. — — — 

J Fredags Aftes lsod Præfidcnt 
Tast nenne-n Udenrigsdepartemeni 
tet den mexicanfke Reqerinq vide, at 
den i Fremtiden man fsrge for, at 
intet fligt ital hænde, som hvad 
der Tit-te i Totsdogs i Aqua Prieta. 
nwr Tottglas, Arizonm da to Ame- 
rika-Irre blev drwbt oa 11 saurer 
Krisen mellcm mexicanske faderale 
og Jnfurrecthrovper man ikke fis- 
res paa vort Landomtaade, oq vore 

Vomeresis Lin og Eiendmn maa ikke 
udsasttes for Fan- ncsd den-s Kanns 
i Nasrbeden af Grasnsm 

J- Eøndnqs lod den Incsrimnilo 
Ficke-Mino ovilna Plalater i Mexico 
Citn mod Onmab om irinillis 
« til at time i Herren il Manne- 
dcsr. Opfer-dringen rettcss til alle im 
iR til 45 Aar. Desiidcn bar Kriqss 
demrtementet til fin Disposition 
ilere Organisationer ai frivilliqcs, 
sont onboldes as tiqe Plantmejch 
re. :I.Iiincs-(fiere oa andre. — J 
Forbindelie tned Veretninacn herum 
links, at baade Mexiranere aq Ame- 
rikaneke i Mexico City er tilbøielme 
til at tro, at der endnu er lanat 
til Enden paa Revolutionen. 

De iidfte Efterretninger fra 
Migslknepladiem lendt under i 
Gaars Dato Eva Douglaö, Am» 
lyder paa, at Rebellerne, som shar; 
iat siq fast i Agua Prim, ilaarJ 
Trovperne under Oberst Diaz (en 
Moderan af Pretfibeni May til- 
baae i eet af de itjritie as Magens 
i denne Revolution· Rebellekne hat 
viit en underlig Evne til ved Skorp- 
sknttek at bringe Regeringenstrops 
pernes Maikingeværer til Tuns-heb- 
Soa inart et Mafkinaevær begon- 
der at lprsite Kuqler, pillek Skorp- 
skntterne Betientene væk Ieen for 
seit 

Der kæmpcss fremde-les all-for mer 

ved Grænsem saa Kuglerne flyvek» 
tykt i Douglas. —- Saadan var For- 
holdet i Gaar. En Amerikaner blev 
mmt, men kun let saaket. 

Sidste fra Slaget. 
Kl. 10.45 i Aftes endte det store- 
Zlag oed Agua Prieste, sont bcgynds 
te ved Doggry. Jnsurgenterne holdt 
i det væsentlich Stilllingm Den. federale mexicanske Heer tabte ca. 

200, Jnfurgenterne 20 Disfe tog 
to Mafkingeværer i 

Der blev 7 Amerikanere saaret» 
i Dvuglas, og Guvernøren i Ari-· 
zona bar henvendt sig til Præsident 
Taft om Befkyttelse. Det forlych 
i Dag ska Washington, spm Preis-I 
sidenten Nil forelægge Kongresfenj 
Zagen og lade den afgøm om vort« 
Land skal intekvenere. 
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Ambassadør Hill 
resignerer 

DAVIV J. HILL 
Ausbau-dot- to Sonnan 

De Fort-near- Etatcrs :Iliiitsas:siai» 
dør til Tvikland, David J. HilL 
niordls i Lug-dass Moor af, hvadl der bar været ymtet om i nagen 
Tib, at lende Præiident Taft iinl 
Neiignation, og i Fredags tog Pra-- , 
sidenten imodkden Baade Hills Af-, 
itedsanisgning og Tafts Svar der-« 
uaa or afiattct i bsflige, ja,· ven-« 
Fkabelizus er un Vcndingcr ndHJ 
at annim-, lmad der dar lcsdt tilI 
Ojlls Reiimmtion Pregien synes 
don not at vjde Beited onl, hvad 
der er gaaet forud for og liqgcr 
til Grund for Afstedsanføgningm 
Irr nasvnesz sont en mulig Grund- 
at Hill or ulnnnidlot og derfor ikle 
i. Stand til i Længden at bestride 
de state Udgiftcm sont hans Stils 
links i Berlin kramen Mcn den 
egentligc Grund er not »Potaslcs 
Ztridcsn« niellcnt Tyitland og llnisss 
tcsd States-, en San, for lwis Tref- 
telie Ambasiadøren var kaldt til 
Washington for nogle Umsi- fideik. 
Der ital under denne Saus Be- 
handling være opitaaet Uenigshed 
mellem Ambassadør Hill oa Udens 
rigsminister Knon og saa fort-trakt- 
tck Bill at trædc tilbaae. 

WOKLDEIIKÄLD 
DULY WAB sTORY 

knovnm A me nun 

A bit of mstpapcsr ectti-rprise 
that is muking an impregsion 
in Nebraska and lowu is the 

printiug of tin-. history of tho- ci- 
vil win- in tlm Worl(1-"(«mld of 

sonach-L This hist-»J- ia printml 
in a vor-)- intpnssting win in a 

eolnmn headed «Pifty Year-s 

Aq» Today." Bin-It day an ar- 

tiolo is printed gjving a briof 
und secure-to mmmmt ok the 
ovovts exactly fifty years aq» 

«on that day. The WortckllomlC 
Chionso New-, Boston Mobi- and 

New York Times are among the- 
metropolitan newspapers who 
are pushing this euterprise. Thei» 
World-klomm has securecl in ad—« 
dition to the daily history, c 

series of articles deseriptive ok 
this great bnttles, and contribu- 
tions by the great generals and 
liwlers of the oivil war, which 
artioles are printed on Rund-OF 
with war-time photographs. 

011 this semi-(f!e-ntennial year 
of the civilI war. the World-Her- 
alcl enterprise is a particularly 
strong aml appropriate keeture. 
lt recommemls itself not only to 
the old veterans, lmt to the 

ymmger generation and to the 

Heimols, where olose kamiliarity 
with this great poriod of our 

histon is All too rare. 

Theodor Roosevelt 
i St Paul. 

Et. Paul, Minn., 15· Ihn-il 
Et-Præsident Roofevelt talte i Af- 
tccs til Mesdlemmerne af Minnscfos 
tac— ngislatut Bande af disfc oq 
af Vorgerne i Et. Paul fik han et 

hierieligt Vcslkommm Man var lige 
faa begeistret tm for ErsPrwsidew 
teu, sum matt var for Noah-nett da 

tmn twsøgtc Bycn sum Præsidenh 
Ilioosevelt fagde i fin Tale bl. n., 

at dkt er absolut nøducndigt, at 
Forbnndssfenatoreme vwlaess direkte- 
af Folket, og ·hon antog, atKongress 
sen vildc vedtage en Grundlovsæns 

dring, der oil forandre Valgmaas 
der-ne dksrhcn Hast ndtnltc sig 
oqfau for on direkte Prinmsrvalgs 
lov og »Jnitiative and Referen- 
dum« under visse Votingclscr. Lise- 
saa ndtalte han fig til Gunst for 
»Na-all« af Statsembedsmænd, men 

ikke af Dommere. 

Stort Esnefald 
i Nordvesten. 

J l s- — 

Et. umn, :i.-.-i«»., i.«-. April l 
Esttsr ist Rounsnld i tu Tage lmr 
man mnnge Ztedcsr i Ilordmsstcsn 
fcmet ist coerordentliq Etwasle sont 
er blevek liannde 

Tllknrfbnll Eonntn er dnsllet nf « 

Tinnnnsr Enc: liqnendc er Tilmsls 
det i Norman County. 

J fnndro Tel af Stute-n blon 
Zorn-en ikfts lim1cltdp, un tot blas- 
jcr flant lsftcsr Rennen, san nmnl 

ucnttsr m lnntns nenoptmus Former orbejdet om nogle faa Dank-. s 

J Nord Dakota er dot lidt under- 
lodes3. J Peinbitm, f. Els» er der 
kommen snn nusgcsn Sins, at nmnl 
We lmr set Manc- til d(·t i floh-i 
Aar. Tisi- tsr innen lldsiqthr til FUL« ? 
narssnrbcsjde der den forer Ugo. 

Omkrmg Anmnoosc, N. D» «- 

Enksdriverne to Jud lmja on Tone- 
m- er for-sinkst 

Hongshtom Mich» bar ozssna fnmst 
en ordentlia Invstorm Hele den øns 
re Salv- har haft fuldt Vintervcjr. 

Men der er bare Glædv clle Sti» 
der over baade Sncen on Negnesn 

o 

Sydpolsekspedltionerne. London, 
1. April Fra Christchurch paa No 
Zeeland telegeaferes: KaptajnScotts 
Slib »Terranova« er ankommct til 
Port Lyttelton med alt vel om 

Bord. Ekspeditionen berettede, at 
Amnndfen aubent havde meddelt 
Ekppeditlonens Medlemmer, at hans 
Ekspedition ikke havde videnskabes 
llgt Formen-L men at ban aatede ,at 
fort-lage et Fremstød mod Polen 
lanqs Beardnnre Gletlcheren. 

Jmidlerttd vll «"«’5ram« jejle til 
Buenos Altes og xvende tilbage nas- 

fte Anr, naar«Amundfen- vll begyw 
de stn paatmkkte Rotbpdlstur. der 
antaqelig vil vare Eis-s Aar. 

Blaiidtde Meddeltlsen 
Aabning af Jndianerland. Non- 

gresmand Hamm, North Dakota, 
shar i Repræfentanthuset i Washing- 
ton indbragt Forslag om at anb- 
ne alt det tilbagcoasrende Land paa 
Standing Rock ?)ieservationen. 

llnder 15. ds. meldes fra Ma- 
diiom Wis» at Hufets Valgkomite 
hor anbefaletf til Antagelfe et For- 
jlag, sont gaar ud paa at give 
»Und-erm- Stemmeret Der er jo 
endda ist Stocke frem, før Forjlas 
get naär at blive til Lon. Det fkal 
Dedtages i to Legislaturer, før dcst 
som Grundlondasndrinq kan fores 
secng Folket til Afstenminkk 

. 

En Tid tilbage omtalte vi, at 
Dommer Cowan, Bismark, N. Das-, 
gar snt under Tiltalo, dels for uføms 
Inelig OpførseL dels for Udswttels 
sc af Domaffigelien Under 15. ds. 
berettes, at Dommercn hat« holdt 
en Tale til sit eget Forsvar. Han 
tilftacm at han har drukket Spiri- 
tuosa paa Apotrker. men hasvden 
at denne Forseelse itke gør ham 
»imp(-uclmble« da ban ikke offenk- 
lig har vist fix-I berufet Danks-nd- 
fasttelfer føacsr kmu at forklal·e. 

sfs 

Fra Minneapolis meldes der om 

to Automobilnlykker i Fredags, den 
eneidenneBy, den anden i EtPanL 
J Minneapolis blev den 52saariae 
Esias Hagman drwbt, i St. Paul 
den 68sanrige Frank Zbimon Hag- 
mans Drob skyldes jkødesløs Ker- 
seL og Politiet leder efter de fkyli 
dige, som figes at have jaget af 
Sieb i vild Fort eftek at Ulykken 
var stet. Shimon blev paakørt af 
Mifs Gertrude Schnrmeir, Tom eve- 
de siq i at køre en ny Mafkine Der 
var en Arbejdsvoqn mellem hende 
og den paakørte, og hun standfede 
nmks for at bfsslpe den form-M 
Inn blev ikke arrefteret. 

Beim-iustit- af Juni-is Vidness 
byrd i Lorimerfaaen Im Trenam 
Mich-, bcsrettes, at Edward Enlner 
sidste Frcsdag bekrasftede, at Edward 
Hines i fin Tid over for E. Cul- 
insrsVroder brovtede af sineFOrtienes 
ster ved LorittiersVala. Hines boo- 
de ndtmft jin Zioltbed over at ba- 
Jis beugt Himme til at ,,ln-inge 
Lorimer i «L5r7vn.« Im brnder nqu 
ikke om Hinei-— Auskunft-, for tdete 
er Kendsuertiism,« tilsøfede Culoetr 
»Ist Beflissele og Korrnption nn- 

nendtes vedLorixneriJ Vom til For- 
lmndsfenatet hat« lmnqe vceret en 

kendt Sau i Vor Familie-J- Den 
omtalte »deer« Var anb Cul- 
ver, en Saafører og Tømmerhands 
ler i L’ause, Mich. 

Cum-life Zoldatcsr lundint i Mut 
En Stvrkc pcm 30 Mond oa en 

Marim Knnon fm dct britiklesnsiass 
isili «Z-ln-nrnmtcr« lle i fidfte 
Uge fut i Land i Quintin, Mrriro, 
for at beifntte Vom imnd et ventet 

»An-krel- nf Jnfumenterne Disfc vi- 

lsiq imidlcrtid ikke, og Enqlændcrne 
trak fig tilbaqe med deres Kanon. 

Franllmændene i Afrika. Conn- 
bry, 1. April. En Kaptain oa en 

Løftnant, der havde Ordre til at 

bemasgtige sia Ballen af Gumba, 
on fanatisk Marabut, blev ved An- 
komften til Valiens Landsby dræbt 
vod Forrwderi. Tiralliører bemægs 
tiaede fig derpaa bans Landsbn oq 
flog Fjenden paa Fluat. Foruden 
de to franfke Offirerer er 10 franske 
Soldater drwbte on 16 faul-We De 
Jndfsdte miftede 300 Mand. Blandt 
de faldne er Balien af Gambaz 
Sm. 

HEFHXWUUI 
vis- L x 

Rang Alfons af Spanien har 
liemyndiget Eonaleias til at sortfæti 
te jin lzidtidige Politik og bringe 
fin Regcsring i Ooerengitenmnslse 
hernied. 

diiigissnniaeii St. Petersborg, l. 

April. Tun tidligerc Zorn-and for 
))iigs:idumaen, lsöutscihkow, cr ble- 
Den Vale til Forer for Oktksbcrpars4 

krick 
Balgdagen i Norm-. Stnrtingets 

«Konstitutionskomite har enstemmig 
indftilth et chcringsforslag om, 

at Valg altid skulde holdes en Son- 
dag, til Forkastelsr. 

I 

Stsor Tømmorbrand. Jaroslauiz 
Russland, l. April En Brand, der 
uarcdis i 21 Timcsi«, bar suldstæns 
dig ødelagt en Tel store Trwlagre 
i Rast-lieben af Brit-n. Ekaden an- 

slnnsZ til 700,000 Rubler. 
I 

Nyt Querfald i Mai-okko. Paris, 
29. Marts. Bladenc her meddeler 
fra Casablanca, at den franskc Le-· 
verandør til Hirten, B·oyer, er ble- 
ven lokkrt i et Vaqliold«og sludt af 

IJndspdte. 
III its-· 
Nnt Flnmsxzrojckt Paris, 1· April- 

Vladet »Petit Journal« agter i 
Forening med Udftillingskomiteen i 
Rom og Turin at foranftalte en 

Kapflyvning Paris -—« Rom ——— Tu- 
rin. Tor ndsættes Præmicsr til et 
Velob af 10(),00« Franks-. 

. 

F- 
«s- Budapeft, Ungarn, har Ortsvor- 

nc Andreas Vasz og Joseph Wortf- 
bcsim duellerct. Te vekslede trc Kug- 
ler oq kasmpedc drrcfter videre paa 
Zahlen indtil Grcn Vafz, der først 
hade fanct ist Eaar i Hoocdet, fik 
en lang og dyb Flænge i Hoftem 

Y;« , I 

Præfident Fallicrcs. Paris, 1. 
April. J Ministermadet i Tag med- 
dcltc Prwsidcsnt Fallieres, at han 
rftcsr Jndbudelse of Drsonning Wil- 
helman i Juli oil aflægge et Bes- 
føg i Holland. Prcefibenten vil fors- 
tcws Neffen til Holland ad Ermessen 

. 

Militærrcooltc i Feina. Wladiwoi 
stock, 29. Mart-J-. J Paotingfu i 
mäna er der bleven opdagct on Miti- 
tasrfamincusnccrgelse. En Tel af M. 

Division er descrtcrct med Voaben 
i Hwndcr. J Peking er der truffot 
Fordoldsregltsr til at forcvngge et 

OPrøL 
I 

Flyveulykka Paris-, 29. Maus- 
Flyvertsn Ccy ftyrtede i Gaar i 

Ihrr-heben af Paris ned med sin 
rllknffine fra lW Meters Osij og 
doch om Aftenen. Han our hole 
Tidcn vcd siu Vevidfthcd og klage- 
de uafbrudt over de voldsomme 
Zmerter, han led. 

Ilmarrvjnrm i Nrasfcnlnnd. 
Arm-n, L. Aper Nutioualjurimu 
linxum Lnr cftrr Immeer Tobak nob- 

tanct et Forslag til Resolntisnuluwi 
man udialer siq for Ekspruoriation 
af de store- Grundcjendomsnus i Thes- 
saciksn og Udsn)’k«ing as sie-sk- tiI 
fmaa Landbrug· 

Grasskcs Jndkaldcslser. Ver-um W. 

Mart-s. Til »Was-f. Zeit.« tote-gra- 
feresrs fr-« Athen: Neservemandskabot 
ued L. Division er indk·aldt til 12 

Tages Knele i Mäj for nt prøoe 
den nn« Mobilifseringsplan Øchs 
ferne afijoldes vod Lamia, da Øvcls 
for i Tlnsjalien let kan wiss-indes 

Englænderne i Persien. Fra Vom- 
bay er«dser affendt en Ekspeditiom 
der fkal bekæmpe Judsmuglingen af 

Vaaben i den perfiske Haobugt Ets- 
peditionen Veftaar af Matroser fra 
to Krydiere, en Bataillon Jnfantes 
ri, en Afdeling Biergartilleri. en 

Afdeling Jugeniører og en Nin-bu- 
lanceafdcling. 

. 

Overfaldet Jernbarnetog. Berlin, 
JU. Marts Til Morgenbladene teles 

graferes fra War s:chau J en Skov 
ved Widzew standsede 10 dem-brie- 

lde Terrorifter ved Nattetid et Per- 
sontog fra Warschau. De tvang Pak- 
mosteren til at udleuere Pengekass 
ferne, der indeholdt 100,000 Rub- 

«ler. Togpersonalet var magtesløfh 
TIo af Passagererne blev fkudt. 

Illimsokka Jfølge Meddelelse fra 
Nabat til Paris er Situationen der 
stadig alvorlig. Araberne vkthr afsat 

»den af Sultanen udnævnte Kaid. 

JEn Afdeling Regeringstropper har 
i en Mauned ligget uden for Byens 
Mitre, og da de i de sidste txe Ugcr 

.ikke har faaet udbetalt nogen Løns 
Jning, hat de maattet fælge deres 

iBank-en og Heite. 
i d 

) Skudt for Fronteu. Den tyske 
Oberstløjtnant v Schlichting, der 

gaaet i tyrkisk Tjenefte, holdt for- 
leden i Konstantinopel Parade over 

en Afdeling Tropper, og da han 
ved denne Lejlighed vilde rette paa 
en Albancfer, troede denne, at han 
vilde slaa, oa affyrede derfor et 

Skud, der ramte Oberstløjtnanten i 
Underlivet, saa han døde kort efter. 
Aldaneseren sknlde derfor skydes Da- 
gen efte1.,, 

l- 

Møde mellem nordisfe Uidcni 
skabszssnasnd Der bat- i de 5idste·:)lar 
paa forfsetlig :V«’aade Dem-et gjort 
Fursøq paa at faa Zamkvemmet 
mellem de nordiske Universiteter 
genoptaget. « ,- 

Der vil i September finde et 
Møde Sted i Købmhaon mellem 
danjke, norfke og svenfke Matematis 
EVka 

Mirsslixnsepidemi i London. Uns 
Børn der unmian i Londan af 
Masslingm og Epidemer Zinses sm- 
diq jkte at være i Aftagende jfrives 
der den Z. dc Zygdmnmens Lsre 
or fast-tin an i 5-Am««3 Alderen 
og dernixdetc 

Der er derfor Tale um at inkke 
alle Vøxneskolerne en Tid oq fan- 
leddsks sag en af de viutinste Zwitte- 
tilder stammt. 

mtnstndstillinIIcn i Num, Rom, I. 
April. Ton italienftc :l)h1!ikrindsth- 
ling aadnedesis i Nam- i zlcasrmrrelse 
af Kämmen og Tronnismcn Ildftils 

linqsbnmtingem i lwilken ogsaa 
Schweiz, Velgiem de ffandinuvifke 
Lande da Spanien har Plai;s,frem- 
vifer overalt en Rigdom af de in- 
teressante-sie Værker. Den franske 
Udstillingsbygning er ligeledes anb- 
net, hvorimod den tyske og den øsiers 
riqfke Afdeling først vil blive det i 
Momen, da den internatfonaleKons 
ares for Kunst aabnes. 

Eocintifton Bebt-l um Fremtidcn 
J ist Konsqu i Hamban hvor 
Vebel bl. a. format-do adfkilline 
Pntstisfnstler visd at kaldr Vagdads 
bauen »e« national Tand af første 
Raim«, ndtalto disn qamle socialdcs 
mokratisfp Førcn At vi er bnkket 
nndksr i Girzem er feg egentlig rig- 
tiq alad ded. Saadan en Ørefiaen 
er annske nyttia. s— Dei tommer 
ikke an naa Mandaterne, men paa 
Stemnnsnm i Millioner Stemmcsr 
og 50 Mandater er miq kwrere end 
3 Millioner Stemmer og 100 Man- 
dater. — Jea er blechn en«gommel 
Mond. men den gamle Jld lever i 
miq endnu, liaesom Haabet om en 

sluttelia Sejr.'« 


