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Blatt, Nebr» Away oen 21. April l911. « 20. Au r; 
Diuz nickt-Fälle as! 

Tset et den abfoiute Fort-ring, Ma- 
dekn ask sum Ftedöbetiugclsr. 

Clitsts vil Innre-z blive belejcct og 
augrebet i Das. 

Luftexs bar Uæret fuld af Rygs 
m om Fredguofigtek fiden det ftore 
Ema seh Agua Prieta. Det hed 
Im, at man fra begae Sider gn-» 
Chin- Fredx men for- øvrjgt bar 
thilingen ikke oasrct til at blive 
fix-a pag de sjdste Par Tage-. Men 
i Tiaa til Morgen læses folgerde 
utrsetydiqe Melding fra El Pajm 
Ter.: 

Juki-D mindre de sødernle Trop- 
Vrr angriber «)ievellerne, siger Fran- 
cigsco Mach :ka Juamz ikke blive 

annrcbot før sil. J? Fredag Eftcrs 
iiiiddaq. Dei-Tom ban ved dem-e 
Ted ikkc tmr modtaaet Foriikrmq 
fro. Porjiria Zia.3, at han vil imst- 
ke siq tilboge im Præfidentvasrdias 
beden, san erklæker Madem at 

smmpcsn om Juarez ftraks vil be- 

minde. 
»Alt, hvad de Føderale Inslch 

er Tid til at bringe Forftasrtnin.1,« 
cagde Madero i Dag, da man 

spnrgte ham om han vilde tilfma 
«Vaabcnhoile. »Jeg vil give Diaz 
Lt Time-r til at refignere f«, sag- 
de ban i Gast Eftormiddaq, da en 

Telmation II El Pafoancre og 
dllfrricanere besagt-: hacn i hons 
Leir i Nasrbedvn af Juarez og bad 
om bang Fredsbetingelset Den 
nævnte Udtcklelfe vai ikke alene et 
Evak til den frivilligc Ftedskoms 
mission, men ogfaa til Gan-sales 
Gar-a, Generalfelretcrren for den 
repolutionære Jst-Ita, Tom braqte et 
Budslab fra Dr. Gomez i Washin- 
ton om at udfastte Angrebet Han 
fagde, at det var bans endeligeSvnrs 
paa alle Fredsfnrføg, at Diaz maa 

omive Prassidentværdigheden 
Eiter at Konferencen var til En- 

do.dikterede Moder-) folgende: 
.,Fredskom:niss«foncn kom uoffis 

cielt og warnte-, under hvilke Ve- 
tingcslfer sog Iildc slutte Fred. 

Jeg sitng at jeg vildc laue-, iom 
jeq allerede our qjort til Tr. GO- 

nxcs;, at seg i Frevens Interesse 
vil refignere Tom Mexico-:- provi- 
sorittcs Prasfkdent men lun dcrfom 
jeg forftaar, at Falter-«- Villics vil 
fkc Rotdeftt i modsat Fald vil Re- 
bellionen bliue sortfat trods Fredszi 
1s.».fs.-rhandlingerne. 

JUNI NFUUUU As Uclc kfllllcl IM- 

flcsr Diosk- Tildaqctrwdcn oq intot 

Nesnvala For dom- Ljemcd oil jeq 
nøjess mcsd -s-- Tom Provisorisk Præi 
sident — ethoert som helft Medlem 
af det asruasrcnde Kabinet, der vil 
sorge for nyt Balg. 

»T. Tilfwmn man Haar ind paa 
desto ausser of, at Innres over- 

qivcsz til os, sog da skal en chbens 
lwilssErllasrim ftmks blioo under- 

site-net 
Im vil tsexitc til i Morgen As- 

ten lFrcsdagi Em- at hørcs lldsaldet 
as FredsunderhanRinge-me sum le- 
des af Dr, c350n1e3· Derfom der m- 

tet børecs i Momen, saa vil Fjendts 
liashederne begynd0.« 

Elter at de selvvalgte Fredskonp 
niisswrek var kommen tilvage til 
El Paso, laadc Felix Martinez om 

Turm: 

»Im snlker itle at bllve Papil- 
dent,« fagde Madem og han gen- 
tog det flere Gange under Konse- 
tenem. »Im ex villlg til at oft-e 
alt --— Foruum Stilling, Familie- 
navn ja cnooqfaa mit Liv for 
Mexico-is Sag: Diaz burde like ch- 

gre siq vcd at ofre den Stilling, 
han hak indehaft i 80 Aas-, .for 
sit Lands Sag-« 

« 

Prairiebrand i D. Dak. J 
MitchelL S. T» 19. April. ——T 

Man bar i mange Aar ikte haftl 
en faa ødelæggende Brand i Ly- 
man County, som den, der hærgede 
i den nstrc Oel af Countvet. Detl siges, at Branden blev startet af 
Gnifter fra et Lokomotiv mellcm 
Oacoma og Neliance. Tabet sættes 
til ca. ssumn og 875,0()0. Tet 
blasste soldsomh og naa:« Flam- 
merne traf en Hostah ftod Lucn 
50 Fod i Vejret og tog ny Fort. 

Fismten Farmere var lige i Brau- 
dens Vei, og de mistcde nassten att, 
de Heda Flcre Tusinde Acres His- 
land og ligesaa flere Tusinde Ton-I- 
Oø Drei-»die Branden blev standfct 
ved Dry Creek ved at scette Modild. 
Te, sont hat lidt Brandtab, nil 
sagst-ge- Milwautee Bank-n for Sta- 
desserftatning. 

Frygtelige Oplevelser. 
Prairie du Chien, Wis» 19. 

April. — Fike »Tramps« hande 
ftfaalcst fri Reise i et Tog. J Neu-- 
Orden nf Caisville gik en af dont 
tkl End-n af det Nmz gennem how 
ket de vor krøbet ind, for at se 1:d. 
Just sum han gjorde dem-, btco 
Bremierne pludselig sat paa, og den 
fmale Aaabtting, genncm huilkcsu 
han var krsbet, lukkedes pludjeli;1, 
og Ehans Hiernefkalle blev kauft. 
Hans Kammerater raubte paa 
Hjælp, da Toset var kommet til 
Stationem og Togfolkene forsøate 
at faa Monden los, men det lykkes 
des illa 

Togct blev faa fort uden Ophold 
til Prairic du Chien, og Roms 
Etillinq forandret san vidt, at det 
Huld poa Mandens Houed bkev 
løgnet. Mcn Hullet var ikke saa 
stott, at man kunde faa nuqu af 
Masndefic nd, nagtet der blev ar- 

bejdet i fire Timer. Saa lod Togs 
foltcue de andre Voque ftaa og 
kørtc mcd den Voqm hvoki de 5 
Mwnd var 65 Mil til Grund Cras- 
5ing, hvor de fcm Masnd vcd Hjælp 
nf en stor Dirk bleo udfrict.. Ton 
doesde Mund blev braut til sowi- 
talet her i Praikie du Chien. 

Lorimers Venner tabetu 

Springfield, Jll» 19. »Am-ji« ---— 

Titlmsngcrc af Zeicator Wiilium 
Lorinier, som var Kandidater eilt-r 

tog Dei i de kommunale Valg i 
Guar, bit-o flaaet nassten uden lind- 

tagelsc. Edward D. Si)uktleff, tids 
limer Speaker i Hast-t, leis Redew- 

lng i iin Hjcmby Marenqo for By- 
advoiat i Fionteitisn mod C. B. 

Wl)ittmorcs. Mark M. Ver-be, Lin 
ZinaWs Kondidat for Vorm-mie- 
fter i Kankakce, blev slaaet ai Ven 
W. Alpiner· Repræfentantcn Mil- 
ler, oafaa en Ven af den blonde 
»Boss«, tabte i Forfsget paa nt 
blisve Aldormand i Mattoon. Lati- 
meriKandidater vraaedes oaiaa i 
Ooward og Wood«fiock, 

Socialifierne vandt en afiwrssztz 
Seit i Granite City, Canton, 
Grafton og ONallonsz 

z 

«Big Vill« Edwards, iom den 
9. Aug. i Zjor biftod Vorgmeiter 
Gaynor i New York, da denne blev 

overfaldet af James J· Gaklagher,l 
blev i Tirsbags overrakt Medaljenl 
for Heitedaad· Edwqrds blev san-J 
rot og udiatte sit met- Liv, idet’ 
hcm traadte Borgmesteren til Hjlæp. 

Kirke og Stat t Portugal 
· 

Adstillelie af dc to genuemføres, on. 
alle Bekcndclfct tilstaas Reli- 

qiousftihedz 
llnder W. ds. meldes fra Lissas 

bon: 
nabitusttet bar Dekretet angem- 

ende Adskillelfe af siirke og Stat 
færdigt, og du vil blive officielt 
kundgjort Zrcdag eller Ost-das 
De væsentlige Punkter er: 

Staten tilstaar alle Bekendelfcr 
fuld Religionsfrihcd, og den katols 
ske Vekcndcslsc ophøror at vcere 

Statsreligion fra den Dag, Dekre- 
tet kundgøres. Fra den Tid af vil 
alle siirter bliue opholdt af de tro- 

faste. De beneficerede Prwfter vil 
vedblive at faa den-s Stipendium 
til l. Juli, efter bvilken Tid de oil 
faa Pension. 

Den notwendige Ejendom til Uds 
førcslsc af offentlig Gudstjenefte vil 
Prasstekne faa »den Betaling. Alle 
Dortngistske Prasftcr faa ocl sont 
Prasftcr fra lldlfandei. buttke har 
roliaiøii Ansasttulse vil fortsætte som 
hidtiL alle andre tnaa føge csm 

Fnldmaqt 
Al roligiøs Ejendom, der beni- 

schs at tilhøre private Jndividey 
portnqisisce eller hemmt-da vil blive 
respekterct Britiske og andre Se- 
minariois tilladess at fortswttc deres 

Virkfoml)ed, mrn Persdnerne i For- 
bindclfe med Sominaricrne tillades 
ikke at vise jiq paa offentlia Gade 
i deres Ordensdrath 

Da Katolicismen ikkc lasngcre 
III-kon- Statstsrcliaiom tillader dtst 

Pmsfusr at indgaa Æatvsfad J 
Tilfælde af Tød vil Pensioner gaa 
til Forteldm Ener ellcr Vol-neuen 

Forleden uddelte Borgmefter 
Mannor i New York Madaljer til 
Ll Vrandmasnd for udømst Selte- 
daad i det jmmdne Rat-. Mungc af 
de zwinder on Born, fom oedkotus 
mende lmvde reddet, ooervcrrede nd- 

delinqen. Jdet Vom-weiteren uddekte 
Modaljcrne, jcmdc han, at New 

York-IF Vrands oq Politidcspartemcnt 
var dot bedfte i Ver-dem 

Fredssdønntte. Tot enge-like Mi- 
nisterimns irjke Medic-tm Bitt-et, 
huldt Eøitdaq, den sk. ds. Ued et 

Fredgmode en Talen i hvilfen lkm 
kom ino paa Niqfkunslcr Bechan 
Hollwch lldmlclfcr om Vold,;ist«:s- 
taufen. fliiafkanstslercn hande- 
fagde hau forudfet, at der kund-e 
indtræde Tilfastdc, hoor England oq 
Amerika maattc lade Tankcn um 

Voldgift falde m taae deres Til- 

flugt til Vaabmsms. Men selo Unter 

disk-se Omftscrndighcder var dct godt, 
faa længe som mulint at forføgc at 

undgaa Krigm Ton planlactcssOvcrs 
enskomst mellcmEngland og Ameri- 
ka indeholder ikke direkte Spørgss 
maalet om Afruftning, men denke 
vil dog en skønne Tag blive indførL 

Judifk Snmnieufværgelfc. Unl- 

kutta, 5. April. Ved en Husnns 
dcrføaclse, sont Politin i Daq fort-- 
tog hos en riq Jordejer ved Nnnn 
Anada Mohan Roy, fandt man Ne- 

volvere og Sprængstoffer. Roy og 

tre andre Indieer arrcsfteredes. Tot 

tre andre Indieer arrefteredes. Tot 

musique-D qt man hat opdaact ch- 
dist for en Sammenfværgelie 

J Rast-heben af Dinapnr løb i 

Tag et Persontog af Sporet. Aar- 

5agen til Ulvkken var, at der um« 

ficrnet en Jernbaneikinne· En 

Jndier blev dreht og tre Europa-- 
cke haurdt ssaaret 

Ptaudede Meddetetsen 
Et underligt Tyveri bcrrxttcs fra 

New York. For et Par Maanedcsr· 
siden blcv der stjaalet Blypiber til 
en Vcrrdi af 32000 fra McCadtsn 
LIkotctorinl Fiirke i Williasmsbmg. 
Nu fornylig blev famme siirkes 

Kobbertag ftiaalet. Dets Vardi an- 

givkss til s7,000. 

Ny Grundlov· J Onsdags frem- 
lagde den focialistiske Repræfentont 
Berger i Nepræsentanthuset c Waso- 
inqton et Lovforflaqj- PS gaar nd 
paa at autoricre Kot-III IFfen til at 
fmnmenkaldc en gnqulovgivende 
Forfatnljm«4. Berge-r hat karaktekifes 
roch vor Konstitution som »fora-ldet 
og wbrugelig«· 

J Oal«land, Cal» er der sornylig(» 
foretaget en Operation pan enF 
»Cow-qi:«l«(Mt-s. Jesan Thurnderr), ; 
der var m«resusrct for at has-c Mino-; 
let en Heft ug noale Um Laut-mel 
numer, at Mer Thurnherr for lse-; 
standig vil txer kureret for Tälbøjes 
lighedeu til at ftjælr, og Kriminalosx 
qer er meget interesse-rede i at fe- 
om Lasqcrncs Achib rbaliferes. ’ 

Snediqe Smaatyoe Postmesteren 
i Virginia Minn., haode lagthrs 
fe til, at der ( den senere Tid fav- 
nedess Frimasrker og fmaa Penges 
sumkner. Han satte saa en Mund 
til at passe Paa, medens ban felv 
var ude as Kontoret Saa opdages 
de han, at en lille Fyr haode faact 
en ftor Postlasse nd oq krob igens 
nem Holler Tre Drenge, cen paa 
10 on to paa hoer H Aar blev 
arti-statt Poftmesteren baode mi- 
ftet for 850 i Frimasrkcr og Pengcn 

Dei aaar fmaat not med Debatten 
i Konnte-Essen angaaende Reciprocis 
tet med Canada. J Onssdagås taste 

Joe Cannon, Hanna fra North 
Dakota, Nelson im Minnefota og 
Sloan fm Nebraska itnod Reciprocii 
tetsforflaget Repræsentant Hub- 
bard fm Joioa talte for Fokflaaet 
Sloan tarakteriserede dem, der stet- 
tede Forslaqet, fom en »Tammany 
and Tit-its Kombination inmd Lan- 
detsss ’Lkelfc1srk.« 

. 

Fortnanden for Omaba Electric 
Light and Pomer Co, F. Il, Naflx 
kund-anr, at Notatioan for elektrisk 
Lys vil blibts nedfat i en user Frem- 
tid, des-sont Omoret af Kompag- 
nie-ts- Status oiser, at det kan lade 

fig agre. 
Anqaaende Poftsporebanker mel- 

des fra Washington at der i 48 

Postkontorer er deponeret PMB-MS 
i Marts Maoned. Siden Poftspares 
bunter blev aabnet, er der i alt 
de vom-rot PZOLML og Summen 
nilde hanc onst-et laugt større hvis 
der ikke oar sat Grænser sor, book 
meget en Person kan indscette i boer 
Moaned. 

En Mund tin-d to Familien Mi- 

chael »J. Ashern fra Creftnm Ja» 
døde nnliq plndselig pna et dZotel 
i Chicaqo 83 Aar Hammel. V3d 

hans Baute mødtes to Mai-nd, en 

pa 60 og en anden paa m Aar, 
fom begge poastod at være den af- 
dødes Sonnen-, men fremmede over 

for hinandetu Ved izøjere Unver- 
fsøaelse opdaqedes, at den afdøde 
for 50 Aar siden havde forlodt 
Kone og 4 Born i Jrland og reist 
til Amerika, hvor »dem fenere bavhe 
nistet sia oq havde Kone oq 7 

Beim sont alle paa een ncer lever 
si Iowa og Illinois. Monden lmr 

efterladt en betydelia For-inne, sont· 
det kan hIive svanskelig at faa delt 

rigtig. 

starben rundt 
—- 
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Paa Øen Jana er der konstates 
ret 46 Tilfcelde af Pest, of hville 
ZU hat medført Dødetn 

. 

Male-, Hafid søger at stioe fin 
Stilling of ved at fastte Spljd mel- 
lem de oprørske Stamme-r 

I 

Tr. Carl Herslow i Malmø hor» 
paa sin 75sAars Fødselsdag den s. 

ds» jkænket 50,(.)00 Ur. til Byens 
Børnehofpital I 

i i 

Kristiania nye Børö indiviedesll 
den 5. ds. i Overværelse af Kongl 
Haakon oa ca· IM) indbudtc. Kein-I 
gen talte ved Banketten. 

Tit diiuudflyvningen Paris — — 

Liege lltrecht —— Brysfel —- 

London — Paris er udsat Præmier 
til i alt -112,0()» Fuss-. 

Typoqrafstriken i Finland, der 
har vix-rot iiden l. Januar, er nu 

endt med et chcrlaq for anogras 
ferne. Der er afslnttet en femaarig 
Ovisrenskomst. 

Ved Christiania Universitets Ju- 
bilasum vil Kobenhavns Universi- 
tct blivc reprwsenteret af Rektor, 
Prof. Erslev, samt Professoren-E 
Torn1, Torp, Leopold Meyer og 
Eng. Warming. 

! Pan Ninqbancn i Wien bit-v en 
Lokomotiniørcsr plndscslig finishin- 
standfede Toget og kravlede ind un- 

der Lokomotioet »for at søge cfter 
Votume Blandt Passaaererne op- 
itod stor Opbidielse, men den fyge 
blcv hurtiqt iørt bort og afløft. 

. 

Byldepvften i Indien J sidfte 
ilch af Mart-Z døde der ca. -4(),000 
kliiisnncsfcr i Indien af Vyldepest, 
deraf ca. 22,50() i de forenede Pro- 
vinfer og ca. 8,000 i «Pendjab. 

Skovbrande. lSfjalmstad Sverrig, 
Ps. April. En Skovbrand udbtød 
Tor-Idan rlliiddaq i Ensløff Sogn; 
der ødelagdes 2 a 300 Tdr. Land 
Skov. Jlden slukkedes ded energiik 
Elukningsarbejde af Egnens Be- 
folkning oa 600 Mond fra Militærs 
fkolerno i Halmstad, der blcv udkotn. 
mondcsrede til Sirele 

« 

Zum-in oil i Anlcdning af Nor- 
nmndiotszi WW Aar-Z Judilmum 
skwnkc Nonen en Koin i rent Nuld 
af den svære, kostbare Guldring 
im Brnqnnm i Vksstergøtland der 
ftammrr fra Tiden omkring 500 ef- 
ter Kristi FødfeL da Goternes Kon- 
ge Hugleik ledede det førftc histori- 
fke Vikinaetoq fra Sverrig til Fran- 
kcrnes Land. 

I Overfnld i Mun. London, ti. 

April. Tit Neutrer But-un moldes 

fra El)i1m1b·ui: En Ansprimnvr, 
Tllcurmm Medlom af tllcissjioncsn i 

Tinanfu, or den 28. Mart-:- bleucsn 

overfaldei og haardt saaret ved Ti- 
nanfu. Han blev bragt til Missio- 
nen; hans Tilstand er uden for 

Fore. Voldsmændene blev arresteses 
de. 

Jaan og Kinn. St. Peter-Mond 
L April. Til St. Petersborg Tele- 
qrambnroau tcleqraferes fra Tokim 
Øen Brutus der hidtil bar gioet 
Anlednina til Nivninacsr mellem 
Japan oa Kinn, fordi Qineserne 
forjoq de disk ansatte Funktionærcr, 
or nn as de linkssiske Myndigheder 
bortforpagtet til et japansk Sel- 
fkab. 

Tyrkiets Jernbanser. Konstantms 
opel, 5. April. Ministerraadet be- 
skæftigedc sig i Gaar med Spargss 
maalet om ·T-yrkiets Jernsbaneanlrrg 
i det europæiske og asiatifke Tyrki. 
Direktøren for den ottomanske Bank 

Hafrejser til Paris for at for-hand- 
’le med franske Finansmænd um 

Optagelse af det storo Laun, der skal 
atmendes til Jernsbanebygning 

En norsk Visit. Den 5.——1«5. Au- 
gust vil ca. 100 norka Leere-re og 
Lærerinder deltage i et Kurfuis paa 

Grundtvigs Højskole Ved Lynqby 
um danske Forhold i Nutiden. Kur- 
suset vil omfatte 30 Foredrag, bl. 
a. af Konsejlpræsident Kl. Verni- 
sen, Landdagsmand H. P. Hans- 
sen Nørremølle, Statskonfulenck K. 
Hausen og .Søjskoleforstander Ro- 
sendal. 

Hædersgasve til Strindberg. 
Stockholm, 5. April. J Aften er 

her offentliggjort sen Hennendelse 
til svenfke Moend og Kvinder om 

som national Hyldeft uden Henfyn 
til Stands- oq Formuesvilkaar at 
tegne Vidraq til en Hædersgave i 
Pensio, lmstemt til at onerrækkes 
Forsattereu August Stridberq paa 
bans Fødfrlsdag den 22. Januar 
næste Aar. Jndbydelsen er undertegi 
net med over 200 Nonne paa For- 

;fattere, Kunstwcm Kritikcre, Vi- 
denskabsmænd, Politikere, Repræs 
sentanter for Foreninger m. fl. 

. 

Den norfte Arbejdskonflitt Chri- 
stiania, Z. April. De paa Stortingss 
præsidentcns Juitiativ førte Mægs 
linasforlmudliuger mellem Stor- 
tinqssprasfidesnt Halvorien oa For- 
manden i Stortinaets Socialists 
gruppe, Sognepræft Erikseu samt 
to Neprcrfentanter for Arbejdsgivers 
ne er i Aften afsluttet med det Ne- 
iulfat, at der er opnaaet Eniglied 
om et Forflag til »almindeliae Be- 
stemsmelser« i Overenskomften. 

Alle foretagnse Opsigelfers Jkrafts 
trasden udfasttes til Onsdaa den 12. 
April 

Fiulaud on Russland. Stock- 
lwlm, '1. April Til »Zum-us Ny- 
lusdew niededeles fra SeliiuaforN 

Landdauenki Forlmudliuaer i 
lkiaar beanndte med Vielmndliugeu af 
Forilaget til Adresicn til Czaren 

Debatten aabnedes af »1.Ikeclwlin 
used on stor politifk Tale-, lwori 
lmu aulnsfalede Jldresfen Tonne 
lslen oqjaa ansbefalet af Taalusl gam- 
Iuel- sont liimfcniionkaner1w. Eocis 

aldetuofmtetuc mumle deriumd lmsfs 
tigt Iliueisfciu for-di do bomscrliae 
Partier ikkcs sluwde medtaget en 

Mængde af Socialdemolraternes 
·Ønsker i Forslaget. Debatten fort- 

sattsecs i l Timuz ug euduu ned Mid- 
uat var man ikte naaet Afftetnnink1. 

i Sol-mu- og dunkle Muhmen Zum 

andlcsdning til et imathnft Samar- 
Ibcjdls in lllsemsvkees sn ogadfstkP n 
i beide Wollt-in jin-nist- oq dansle Einm- 

HNI vil Vumorrlsprwientant Fru 
ETlmm xlnndflsn i Elntningcn af 
denne Manned holdcet Foredrag i 
ZIUlnlnus um »Komm-me Hienimene 

ou Zauninndsomavertie.« 
J Løbet of Sommeren vil der 

idereftcsr mellom do to Lande-s Kvins 
sder blive holdt et Par for-bereden- 

de Moder, et i Malniø oa et i Ko- 
benhavn. i Fta den sk Sich har ifcer Fru 
IThora Knudiem Frk Falbe sausen 
ioa Fck Elifabeth Grundtvig inter- 
«esferet siq for Sagen 

s Man tasnkcr siq Muliaheden af 
soqiao at dragp Medlemmernc af de 

Fnorfke Kvindeorqanisationer ind i 
«Smnarbcidet fauledes at Summen- 

flutningcsn kommer til at omfatte 
hell- Skandinewien 


