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Epokegørende krise 
i Russland? 

Es Meinorandum til 

Czaren. 

Der gotes Krnv paa Julie- 
teptckseniantek i Rege 

ringen. 

Den 19. og ZU. November har der; 
vertet holdt et maerteligt, man sigcri 
et mageløst, Mode i St. Petersburg.J 
Man iniodesaa det ined meget spendtJ 
Interesse, og under Modet og efterl 
detg Silmning syneg det at lcrggei 
Bellag paa Interessen endog freml 
for Ktigen. 

Dei er omtrina 100 Zenistvos. 
isiommunefotstarrdem sder hat i 
boidt Mode for at depfte Ruslands 
ildoikiing og Regetingens og Folketsl 
inddyrdeg For-hold J dette Mode- 
lJar flete af Riisiands mægtigtiei 
Mant- dknaget. Og det er irre Reis 
valutionifter, men autoriserede Ent« 
bedeutend. der hat draftet Sporas 
maalet med Ruslands Vel for Øje. 

MIdet hat vedtaget et »Meknoran- 
inni« til Czaren, undersirevet If 
J«2 Deltaaere. Dei sindeholder il- 

Punkter. 
Der tlages forst over det abnormc 

Stieaerinasfnftem der hat vertet rau- 

dende, scerlia fiden Meine. Regerin- 
aen og Foitet staat fremmede over 

for hinanden, oa derfor savnes den« 
aeniidige Tillid, der er faa nødven l 
tia for nationalt Liv. 

Sinn tlaaes der over Centralifa 
tion i alle Reaerinaens Gerne ca 
vedholdende Forfog paa at holte 
Foltet fra Deitageiie i Regekingen- 
uden naar det tan tjene til at bringe- 
populcere Jnstntioner i Harmoni 
med Negeringens Anstuelser. 

Der gaaes saa sarlia til FeltsI inin Bureantratiet Dei hindrerl 
den hsjeste Reaerinaszinnndighed Dzi« 
Foitet fra at bli-)e tendt ined hinan-I 
den. Saadan Titftand medfører, »t- 

l Nationen itte tan have den nsdven 
diae Forsitrina, at alle vil blive be 

strittede, og underrnineker Tillsdens 
til Regeringen. 

RotnialUdvitiing af Foit og Stat 
tan itte verre mutig uden paaGrnnd- 
iea af levende Samarbejde as Ne- 
aerinig og Joch 

For at udelutte Muligheden af 
Villaarlighed fra de regerendesSide 
oa garantere perfonlig Ret er det 

nsdvendiat at indfsre og anvende et 

Princip, hoorefter ingen biiver gjort 
til Grnstand for Straf eller Jud- 
strcenlning af sin Ret uden efter le- 

aaie Antoriteters Afasrelir. 
Saa hervdes der i en Parlagrai 

Ydsdvendigheden af Samvittighedsi 
frihed, Tale- og Tryttefrithed og 
Frihed til at balde Forsamlinger og 
Moder. Saadan Frihedser ntdvem 
dig, for at den ossentlige Mening 
tan sinde UdiryL 

Saa ftemhceves Nsdvendtgheden 
af at her-de Bsnderilassen til Seid- 
ftcendiqhed og Energi. Den maa faa 
tige borgerlig og polittst Ret med 
andre Klassen Den maa loses fra 
Administrations Fonmyndersta5. 
Der maa vcernes om den oed pas- 
sende Domstolr. 

Saa tales der om Reform i Zemsi 
ttvaanftitutionen Der maa ingenl 
Klasseforstel pas-re. Den maa staa i 
Ver-reife med Foltet 

Til Slntning gaar »Memokan-l 
dum«et saa ind paa det, fom alle del 
foregaaende Paragrafer stiier heni-·" 
mod som Hovedsagem Foltet maai 
faa Dei i Reaeringen gennem eni 

Grundlov og Repræsentatton i enJ 
lovatvende Forfamsling, oalgt af« 
Zotten 

J den Retning gaar Menwrandus 
met, der er die-stet, vedtaget og un- 

dertegnet ei Zemstvo-Mt. Skai 

Henftillingen saa mon nytte notiert 
Man tan ingen rigtig Mening have 
om det endnu. 

Jndreininister Mirsty staat med 

Zemstvos. Han havde givet Haan 
:om, at Modet stulde faa officioztt 
Prasgz men det nægtede Kejseten tin 
YSanttioin fna det holdtes i et pri- 
vat Hut-, i Hemmelighed Minister-In 
bat-de dog tilsikret Modet Politi-Bc- 
llyttelse. Han er ogfaa villig til at 

niodtage Memorandumet og overgig 
Ve det til Czaren. 

Men Planen mangler itte pan 
Moostanoere indenfor det gamle 
Bureantrati. Selv Zemstvo hat ilkek 
sfor godt Haab om, at Henstillingen 
hliver taget til Folge. Men Sagen; 
falder ilte saa let. Zemstvos har ar: 

rangeret en Banket til 4. Dec. til 
Minde om Alexander den Andenxh 
Isrmancipations Protlwmatiom ogj 
14. Dec. holdes der atter Mode afl 
Zemstvos. 

Men lad det gaa med eller imod, 
faa tan det næppe undgaaes, at det- 
te Memorandum kommer til at gøre 
tfpole i Ruslands Historie. 

Om et Var Dage siulde Dulomen: 
tet overqives til Minister Mirsly oq 

derefter til Czakem saa han har det 

maafte allerede i Hande. 

Fra Kkigsskuepladsen. l 
l 

Jlle meget at melde om dem-el 
Gang· Vi san et Billede sorled«n 
Dan, soni vift var not saa træffende. 
syr. ,,7frcft" havde tastet baade Rus: 
fer on Japaner sra en høj Still-m 
nrrggrus til Jorden Det er maafle 
Wunden til, at det itte er bleven til 
LIllvor med del stote Slag, man hat 
ventet paa Zhallzefjodem hvor de 
store fiendtlige Horte ligger i Lejr 
overfor hinanden. 

Der gaar rigtinnot tliygter om, at 

starre Afdelinger af JapaneknesHæk 
er gaaet over Floden, og for nogle 
Dage siden fortaltes det, at Kurotig 
Arme delvis var sat cver Hunfloden, 
men der meldes tun cm Saat-men- 
ftod af mindre Betndning. Det vce 

sentligfte, der betettesJ der Nord fro, 
syneg at vcrre et Par ntislytiede For- 
løg fra Japanernes Side paa nt 
erobre Lone Tree eller Poutiloss Vill- 
Der fortcelles i Dag til Morgen fra 
Mulden oin et saadant For-sog den 
22. ds» hvor Japanerne bleo staaet 
tilbage med ftort Tab. Rusferne 
tabte 30 dtdr. 

Fra Port Arthut fortælles der 

frn japaan Kilde, at Japanerne e: 

faa fette spaa Byens Jndtagelse, sc- .c 

om de boldt den i deres hule Haar-d 
De vil itte bivuakere Udenfor men 

holde Vinterlvarter inde i Byen. 
Maasie — de plejer jo itte at beuge 
store Ord uden at lade deres Bei 
trifter tale. 

Tredolsbelt chllnp. 
Tre Bcsdte ægter tke So- 

stre. 

Tte Brødre blev viet til tte Sestke 
i Cljippewa Falls, Wäg. den 21de 

ds» og i den Anledning var der stot 
Stas lws Brudenes Forældte, Mr. 

og Mrs. Johnsom 
De tre Brot-re er Past. E. N. Nel- 

son, Andern-) Nelfon ·og Charleg 
Nelson. Brudene er Miss Jessie, 
Miss Amanda og Miss Claria Johns 
son. 

Past. C. J. Erdmcm viede de tte 

Var. Da han var særdig med Virt- 
fen, vendte hcm sig til Past. E. N. 
Nelson og sagde: »Nu, Broder, Ha 

jeg hat viet dig, vil jeg anmode bit 
om at yde mig den femme Tjeneste. 
Der et blandt de tilstedevæwende Goe- 
fter en ung minde, som hat kastet sit 
Lob med mig.« 

Pan den Man-vie blev der site Bru- 
depar, og alle reiste sum-wen til 
Was-MS Fair i St. Louis. 

En afskyelig Udaad 
i Omaha. 

Forføg paa at sptænge en 

Familie i Luften med en 

Dynamit-Bombe. l 
1 

Laut-o udlovet for Uger-« 
ninggmckndeneg Arrest. 

i 

Sidfte Tirsdag Morgen lidt fth 
Kl. 2 vaagnede 'Mts. Elmet E. Tho- 
mas, 4686 Douglas St» Omahr.. 
ved, at hun hatte Fodttin og Knir- 
len af Btceddet paa deres Veranda. 
Hun sprang til Daten vog sasa en 

lnittcnde Genstand, liggende paa 
Vetandaen, og Styggen af en Pet- 
fon, der fjetnede sig i det klare Mag-T 
nestin Hun væklede fttats sin Mand« 
og spng at det"var nogen, der t)ill:el 
btænbe Hufet af. Mk. Thomas stiod 
fttalg op, og hans Mangel paa Re- 
soluthed stellte ham fta at blive 
dtcebi. Han mente, at det tun vat 
en Bundt Klude dyppet .- Ol.c, de 
faa paa Veranda·:n, on kaa vilde hun 
tage noget at slulle ins-d og tagte 
da en ,,tug«, fom laa paa Gulvet. 
Men idet han aabnede Toten, sac- 
ban, bei var en Bonibe og trat sig til- 

bagk, men i det sanime stete Elsplo-" 
sionen. Verandan spintlredes, og 
The-mag blev lamslaaet for Øjebik·- 
let, men kom snatt til sig felv igen 
og hast«-de til sin Kones Hjæp. 
Jngen af dem var doa bleven sonder- 
lig fladei, men Hufet var bleven 

slemt tainponetet. 
« 

Mk. Thomas et Advolat for »Ei- 
ric Fedetatson«, en Fotening af 
Botgetc i Bnen, fom hat sat sig til. 
Opgave at faa Lov cg Orden over-« 
holdt i Bnen. J Egenstab of denne 

Foteningg Advotat hat Mk. Tha- 
mas haft Retsfotfølgelse mod fletc 
Petsonner, og man menet., at del es 
Folt, han paa den Maade hat faaet 
til Fjendet, der hat fotføgt at staff-: 
hain af Vejen. s 

Faa Tsimer efiet Elsplosionen stob« 
Advokat Thomas vaa sin knuste VH 
tanda og sagde til Politichefen Dos- 
nahue: 

,,Nogen hat fotsøgt at drwbe ttte 
blot mig, men min Familie. Vi 
trot, at Folt, som Civie Federation 
hat tætnpet intod for at faa dem til 
at væte lovlydige, bietet Ansvatei. 
Da jeg hat dette at sige bekom: De 
tan drcebe mig, men Kampen vix 
blive paagaaende, jeg er blot een. Der 
vil blive andre til at optage Kampen, 
cm jeg blkvet dreht« 

Politiet blev ftrats tiltaldt, men 

der vat intet Stpot at sinde af Uget- 
ningsmasnden ellet Ugerningsmaami 
ten-e. Der føgtes i Byen og nd paa 
Lan-bei i «cotn sields« og lignende 
Stedet, men forgæves. Der et nd- 
lovet 89,000 fot den ellet de styldis 
ges Arrest og Ovetbevisning. Ostia- 
ha By hat lovet 85000, Countiet 
s1,000, »Dain Raps-« s1,000, Sa- 
loonteepetnes Fotening 81,000, Civie 
Fedetation 8500 og »Wotld Herold« 
35500 Omaha et meget opttmt over 

dtt stete, og alle synes meget opsat 
paa, at Uslingetne sta( paagtibes, og 
Ltw og Orden optetholdes i Byen. 
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Pol«3tiet hat indtil i Afteö søgt fots 
gaves efter de styldtgr. Men »Oma-I 
hu Daily News« fottcellet om nioget,· 
fom msaaste tan lede paa Spot efter 
dem. Dr. S. N. Hall hat fortalt, at« 
da han Mandag Aften tog med en- 

af de sidste Sporvogne til sit Hjemi 
paa Fatnam og 41. Gab-e, var han 
eneste Passaget, indtil de naaede 20« 
Gabe. Der stod to Mænd paa,! 
hvoraf »den ene bat en sort Pote. De- 
saa mistænkelige ud, og Konduktwt 
ten stal have sagt til Dr. Hall: »Jet« 

sorfiirer, at disfe Mcend ikte et her- 
ude for noget godt·« 

Bestrivelsen, Dr. Hall give-r af den 
enc, falder samtnen med Bestrivelfen 
of en Mand, som en Nabokone san 
lebe forbi hendes Hus kort efter 
Nssplosionen Men hvem ex det saa?" 

Plads for Senator Cockcell. ! 
Dei figes, at Præsident Roiosevelt 

bar tilbudt Senator Coclrell frn 
Mo· den Pladg paa Panama-Kanal- 
Lommissionem som er bleven ledig 
ced Col. Hecker af Mich.s Resigna- 
tion. Hecker kunde ikke taale Kli- 
nmet i Panama. Om Cockrell itke 
mener at kunne tage inwd denne Ud- 
nævnelse, hat Præsidenten not anden 

Vrun for ham. 

Gældet Czarens Liv 
—- 

Medlemmer af det Parti, som kal- 
tser sig »Forposterne for den liberale 

Bevægelfe«, har, iflg. Melding fra 
St. Petergburg den 22. Nov» nd- 

stedt og bragt i Omløb en Adviarfcl 
til Hofklillen, at hvis den kuldkastet 
Jndriminister Fyrtst Mitskis Re- 
formplaner, »vi! høje Petsonligh-- 
Ider ndenfot Reckringen blive bes- 
bnndlet i Overensstemmeslse med 

Frigørernes mere radikale Traditio- 
ner«. Dette betyder, at Snignwrd 
vil blive anvendt mod Slottet i Ste- 
det for mod Ministrene. Stokfyrsstek- 
neg Kreds er i høj Grad forukoliget 
ever denne TruseL Dei indkømme3, 
at de, fom hat fremsat den, et 

Mand, fom er beftemt paa at gørc, 
hvad de sinken Som det altid hcen- 
det, nnar store historiske Begivenhes 
der er vppe, tages der Besiutninger. 
som afkrcefter .nand-n, og bringet 
Myndighederne i Foragi. De er ved 
en Række Revolutionsbevægelset 
tvunget til at indføre Reforma- 
paa famme Tid socn de altid hat 
fundet Midlet til at afkræfte dem. 
At Zentstvos hat foraaksaget en 

Krise, er sikkert, men Udfaldet If 
den, kan ingen forudsige. 

chit i England. 

Statp Frost oa et voldsomt Stie- 

fald ineldes fta alle Kantet af Lan- 
bet til London den 22. Nov. En 

stastk Stotm tasede hele Natten langs- 
Kystetne, dtev Skibene ind i Rad 

havn og fotstytrede Telegtafkonnnus 
nitationen i alvotlig Grad, isæt i 
det notdte England og Skotla11d. 
Dybe Snedtivet hemmet Jetnbanc-s 
fckrdfelen, og Udeatbejde maa stan- 
fes. J Westmoteland staat Loko- 
motivet og Voane fast i Snedtivet- 
ne. Paa Kysten et Livtednings- 
mandsiabetne i fuld Vitksombed med 
at tedde Stibbtudnr. Der et alle- 
rede mange Skibbtud, og man un- 

tet stete. J London et der ikke faldet 
meget Sne. 

Agentck. 

Nu et det paa Tide at sende eftet 
en ny Fotfyning af Boget fta Danish 
Publishing Housr. De vil blive for- 
bavset ved at finde, hvot mange giode 
nve Boget Publishing House hat paa 
Lager. 

Vi hat faaet ssete stote Fasse-adel- 
set fta Danmatk, og vott eget Fotlag 
vokset ftsøtte og stotte for hvet Dag. 

Nu konnmek den gyldne Tid for 
Bogfalg. Glem ikke at vcete fotsys 
nebe. Se efter edets Oplag og faa 
en Otdte i Stand snatest muligt, at 
De ilste sial naa edet for sent for 

Julehandelen. 
Agentet onstes til at tejfe own- 

fting og ligesledes lokale Agenter i 
ethvett danst Settlement. 

Danish Publ. Houfg Blait, Nebr- 

Præsidentens Taksigel- ! 
seSdag. 

Hele Familien paa en nasr 

er samlei. 

En Turkey ti185Pund. 

Washington, 25. Nov. —- Pan 
Grund as Tasksigelsesfesten var Ost 
Deparienienter luklede i Gaar. Deri 
holdtes Gudstjeneste i ncesien alle 
Kirler, sog fotsiellige godgistendel 
Foteningek udsendte ,,dinner bastets« 
i Tusindvis til de faltige. 

J det hvide Hus setveredes der« 
Dinner Kl. 7 til Præsidenten, hans 
Familie og Gcester, hvor Horace 
Vose’s 35 Pundg Rhode Island. 
Tutlsey blev diskuteret. 

Hele Prcesidenlens Familie var 

famlei i det lwide Hug med Undta- 
Helle af den ncesickldsie Søn Hermit, 
Tom set i Greotow 

Prassidenteng GEster var: Mr. og 
Mts. Douglas Robinson, Miss Ro- 
lsinson, Mr. og Mrs· Grant L- 
Farge, alle fra Ner thk. Mr. og 
Mrsk Robinson vilde gøre Prcesiden- 
tens og Mrs. Roosevelts Følgesiab 
til St. Louis at besøge Udftillingen. 
De afrejste i Afies. 

Tidlkg vm Morgenen i Gaar iog 
Prcvsidenten og hans Gcesters en lang 
Ridetur gennem Rock Creel Parl sg 
cver Mnryland lchll Nord-Ist for 
Bsyem 

Omaba Skolebsms 
Taksigelsesfeft 

ngaa de fattige er med til 
at give tilde fattige. 

Vi lan ille nscegte os den For- 
nøjelfe at meddele folgende efier 
»Da-Eik) Ninos-: 

De ossentliae Skalers Haller lunde 
i Onsdagg Morges, hvad Udseende 
angil, aodt fammenlignw med »Ern- 
cery states« og Klæde Etablissemens 
ter. 

Dynger af Klæder dekoterede 
Hiernerne Glas af »jellies and 
jams« fnldte en Pladg paa Gulvet. 
Havefager var der overali, gule 
Pumplins med Stelle af Kartofler 
og saadanne Nødvendighedsgenslaw 
de som Soebe, Salt, Crarlers og 
alle Stags Gwceries, cndog stagteoe 
Høns, saas Side om Side med Re- 
sten. 

Daksigelsesfølelsen havde grebet 
enhver Jndivid i Skoleme, og nan- 

set bvor ringe Gaven og hvor fattig 
Giveren var — bei bragtes meb den 
Foreftilling, at der fandies nogen. 
som var -daarligeres Tstilleh og ffor 
hvem Gaben wilde være velkommen. 

Saa langt tilbage som sidsie Stam- 
mer lagdes der Planet for denne 
Lejleghed. Nogle Born i Nordwe- 
ten af Byen, fom levetl under be fai- 
tiastr Om·ftwndigihedet, plantede et 
lille Stylle Kartvsier, og Frugten 
deraf bragtes i Onsdags til det nece- 

mefte Siolehus som ire smaa, pjals 
lede, ukcemmede Born-s Osser. 

En Pige saaede nogle faa Frss paa 
Slplegrunden i Foraaret, tog senere 
de spæde Planier hjem, vg hendes 
Tribut var -— en Kurv Rødbeder. 

Born i Vyens fattigsie Kvarckerer 
var lige san opsatte paa at bringe 
et foer lom Bsøm der lunde brin- 
ge Kurve fulde af aode Saget uden 
at savne det. En Prineiipal blev dybt 
wri, da hun modiog en lille Bundi 
fra en lille Pige af Kkndergartew 
Klassen, hvis Familie hun vidfte 
var ynleligt fattigr. 

Bat-net saa op i sin Principalg 
Ansigt meb ei Uhin af Stolthed i 

sit Aafvn, for hun følte, at han 
havde givet sin Del til Taksigelfess 
ofrei. 

Bundtel fandteg at indelyolde een 

Kartoffel, taget fra det tinge For- 
raad i hendes usle Hjem, men Var- 
net var tilfredg, for hun var ikke 
kommen tmnhænsdei. 

En anden Bundt indehwldt et 
todt Æble, og en lille Dreng btagte 
to Crackers i en Avis — alt lyvad 
disse Born evnede. 

Det stod tilbage for en lille Nega- 
pige, der« kom fra et Hjem, hvor der 
riar den» Ins-Reste Faktigdom og 
mange« Munde ut fylde, at sinde Vej 
til at redde sin Stolthed og ilke blive 
romnget saadan en Dag, da de an- 

dre bragte deres Gaver. 
Hun lagde stn — en lille net Pat- 

lc —- forsigtig, sog siden, da den blev 
a·abn-et, fandtes den at indeholde to 
fmaa Stylker Tin. De havde sva- 
ret til Hensigten, og hendes Laster- 
inde forstod en sensitiv lille Piges 
Følelse alt for vel til at missen-ital 
Meningen. 

Det sinnst-norer Udenkigs- 
miuisterium. 

Stockholm, 7. Nov. Uden-rigsmi- 
nistet Lagerheim hat i Dag indgi- 
net Ansegning om A«fsted. 

Stockhoan T. Nov. Medsdelelsen 
pm Udenrigsminister Lagerheinis 
Demission ledsages i ,,Aftvnbladet«s 
Aftenudgave af folgende Udtalelser: 
Uden at indlade os paa Reflektionek 
over denne betydningsfulde Alb-ra- 
gelse i vort spolitisie Liv, indstmnler 
vi os til at fremhceve at Demissto- 
nen, efter hvad der med Bestemthed 
oipgives, -ilke paa nogen Maade maa 

betragtes sont et Tegn paa, at de nu- 

Værende unionelle Forhandlinget ital 
afibrydez 

Lagerheims Afgang stal vcerst m 

Folge af sammenistødenlde Durste-n- 
digheder af forstellig Ari. 

« 

-— Kristiania, 7. Nov. Ifter 
hvad »No«rfk Telegrambureau« er- 

farer, staat Udenrigsminister Lager- 
heims Afsiedsbegæring ilke i For- 
bindelse meo Kosnsulatsfoahiandlliw 
gerne oa berører ikle disse. 

Et Sting i Tide sparer ni, 
siger et gammelt Ord, men stønt det 
er Hundreder af Aar gammelt, pas- 
ser bet udmcerlet paa vor Tib, hvil- 
ket folgende T«ilfcelde disk-: Mr. 
Karl Moen, bosat i Coslumbus, Pa., 
led saa alvorlig af Rheumatiöme. 
Leder- og Nyresygdon1, at han mep- 
pe var i Stand til at were oppe. 
Hivsorledes han- blev lureret ved at 
folge et godt Raad, beretter han 
saaledes: ,,En Morgen bragte Post- 
budet mig et lille Blad Ved Navu 
,,Vejle«deren«. Jeg blev meget inter- 
esseret i anholdet og lceste det igen- 
nem. Jeg strev eftet Dr. Peter-US 
Kuriko og Dr. Peter’s ,,Ole-Oid« og 
begyndte at bruge begge. Det var 
tun en lori Tib, inden jog hold- 
stændig havde genvundet min tile- 
gere Hel"bred. Jeg kan nu arbeitst- 
hvad jeg ikke har været i Stand til 
i tre Maaneder.« 

. 

Kenmare, North Dakota. 

Vor gode Ven Peder Niellen ha- 
ssaaet tilsendt en god Forsyning af 
de bedste Bøger, som haves i Danish 
Publifhing Hause, Blait, Nebr» og 
det er hans Hensigt at besøge Venner 
i og omlring Kenmarse og afscettc 
Bøger. Det stal vcere os kært, om 
Vrnner deropspe vil være imødekoW 
mende og flinle mold vor Agent og 
løbe saa mange Bsøger soan muligt af 
hom. Da Niclsen hat til Formaal 
at ofre sig for den Sag »at udbrede 
gode lristelige Beger«, og ilkc got det 
nlene for Fortjenestens Slyld, er det 
os scerlskg magtpaaliggende qt tilslyrk 
de Venlighed og Jmsødekommenhed 
imvd hamz her han maa faa Kraft 
til at komme frem. 
Danish Publ. Hause, Blatt, Nebr. 


