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Akbcjdkruc fortanqct ct Mode nch (C;akcn. 
Hun form-der Summcukomft ou fmqicL 

Blodrt findet i Zt Pctcrsbotqs Gadck 

Fka 500 til 5000 sich at vsere brrelit kllck saarkt i Somm. s. I 

Nu er Sirenen sor llrolighederne 
fiyttet den russtste Regering nckrmere 

paa Livetl Den er flyttet til selve 
St. Petergborg! Arbejderne menke 

Alt-or med deres Stute og bete-Z 

Forlangenoe: at mode Czaren selv 
foran hans VincetpaladT J Ler- 
dags Morqu udstedies der en Po- 
litisorordning, som forbsd alle Sam 
meutomster, Parader og alle andre 

Monstrationer i St. Petersbora, 
oa scruden den hele Politistyrte 
vikde en Militcerstyrke paa 5(),()«() 
Mund under Prins Vasilchitosss 
Knmmando se til, at Ordren ber 

adlydt. Men man kunde itke nnd- 

aaa at have pan Følelsem at denne 

Gang lod Arbejderne sia sittc sa.1 
dan kujonere, oq det var medzpæn 
sing di i:nodesaa, bvad Vladcne 

Mindag Morgen vilde meddele fra 

äsndagen i St. Wiese-Ideen M 

dar saaet del oa sial i slrsstbed 
ineddele vore Lasere det. 

St. Pesersdarg, 22. Jan. 
.,Denne Dag bar vcrret en Tag as 
utseskriveliq Netdsel i St. Peterä 
borg. Gaarsdaaens Strilers 
drevne til Fortvivlelse ved Vald- 
Raseri oa Blodsudaydelse —-- er i 

en Tilssand af aaben Opssand imnd 

Regeringen. 
ca Tilsfand, der grenser tTI Vor 

geekrig, ekststerer i den sitætslaanc 
tussiste Hooedstad Bnen er ertlakret 
under Belejtingstilstand med Prinö 
Basilchitoss som Kommandsr over 

50,000 as Keisekens Gakde. Trop- 
perne bivuatever i Gaderne ogByeng 
neesi bescerdede Str-g. Paa Den 
Vaisilli Astrov og i Jndustridistrik 
terne hat ophidsede Mænd opkastet 
Forslansninger, som de holder. 
Enkedronningen hat spat Sikkekhed 
i Tsarfloe Seit-. 

J Astes fowlagde Minister Sviai 
wwlstsMirsiy hans Majestæt Ar- 
besdernes debvdelse til at made 
dem l Esteemsddag ved Binterpald- 
set og mvdtage deres Bønstrist. 
meIKeIsMUS Raadgivere havde al- 
lerede bestemt at vkse sast og reso: 
M From, og Miserens Svar til 
100,000 Arbejdere, som prsvede et 

new-Mem til den aabne Pladg soran 
Vom-set var en fast Opstilling as 
Treppen som msdte dem med Ris- 
lee, Vajonetter og Sahter. 

Ircsten Gen-am Arbejderneg sor- 
ahdede Leder, marcherede i gyldent 
Sprich og holde-We Kot-set i Veiret 
sen-on Tusinder df Arbesdere gen- 

Jene Rarvaporten. Miratulssi und- 
ik dan en Salve, sam straer et 

Hof Hundrede Mennesier til Jor- 
» Falles as dsde og saarede her, 

’U«Mosiovpotteu, paa fokssellige 
M vg faran Bsuterpaladset vari- 
eeev. Dei javesie Overslag er 500, 
nie-« der er de, som sauer det saa 
hist som 5,000. Wange as Mande- 
ne havde deres Konee og Born i 

sflgh og s Forvkrrinaen asordes 
der ingen Forsiei. Digse dem« 
Mcudenes Sterben Soldaterne 
var onale vg adlsd Ordre med Und- 
iaaesse as eef Regiment, som siges 
at have nedlagt deres Banden Men 

»Ur-det, som purpursawede Sneen, 
her ophidset Strikernes Lsdenskaber 
is sowandlet Krindet saa vel svm 

Mcend til vilde Dyr, og den rasende 
Befoltntng steiget om Hat-n 

Middelllassens Sympati er tned 

Arbejdetne. 
Dersom Fader Gopon Mesters 

hovedet soc Bemgelfen, hat haft 
aaben Resolution til Hensigt, faa 
hat han som en Gen-Jus forstaaet at 

bkyde Foltets Tro paa »Den lille 
Fader«, hvetn de tkoede, og sont Fa 
der Gopon havde lckrt dem at tro, 
vilde stasse dem Ret. (,ttokly, den 

knssisle Novelift, udtalet den Forme- 
nlng, at i Daas Bank vil bryde den- 
ne Foltetg Tro paa Czaren Hatt 
sagde til ttlsfociated Press i Aften: 

»J Dag et der begyndt Revolu 
tion i Rugland Reisen-us Anse- 
elfe vil vcere uigentaldelia tabt ved 

lldgydelsen af usiyldiat Blod. Han 
lnr for beftandig loskevet sig fra 
sit Falt. Gopon lcrtte Arbejderne 
at tru, at en dirette Henvendelse til 

»Den lille Fakt« viTlde blive hort. 
Te » bleven fort ud as Vildfarel- 
sen. Gopon er nu overbevift om, 
at fkedelige Midler ilte nytter, Dz] 
det enelte Rand er at beuge Mant. 
Det fstste Blod et bleven udgydt, 
men der vil følae incre. Nu er det 

Foltet itnod dereg llndertrnttere, og 
Krisen vil blive ndtckmpet til den 
bitte Ende«. 

Summe Mond tiltalte en stor 
Forfamling faaledes Sondag Af- 
Aftent »An-re Kammeratett Vt 
klar innen Krisen Der ligger usiyl 
diat Blod melletn ham og Foltet. 
Nu begynder Follets Kamp for 
Fett-ed Man den lnttest Min- 
Velsignelle over eder alle. Ønster. 
ieg lunde bltve has eder i Akte-m 
men feg hat for meget at gøke«. 

Et Medlem af den leiserlige Fa- 
milske anfired at have sagt i Son- 
dags, at denne Konflikt vil ende 
Reigen med Japan, og at enten vil 

Ausland faa en Grundlov, ellek 
Keiset Nitolaj vil miste sit Hoved 

Fadet Gopon 

Der hortes i Lstdags Rygte out, 

at Abejdetnes Leber, Pmsten Go: 

pen, var atrestete2, men det hat vist 
sig at være usandt. Han er en mar- 

kelig Persoitligkyed, en ta.t ung 
Mond pas 29 Aar med brunt Sirt-g 
kg wilde LIan J sit private Liv 
et ban saa from og stille sotn nogen 
Mand, men paa Tribunen optmdet 
han som en glsdende patriotisi Ta- 
let. 

Sonk ung Dreng siges han ai- 

have betet S,v4ne«hyrde men paa 

Grund as de sjaldne Evnet, han 
»bede, sent-fes han paa Præsieses 
»au?nat. hans politier Ansiuelser 
lebte imidkeriid til, at han blev vist 
fra Seminariet, og dette bragte ham 
M endmere at gsre Formgng med 

Fallen Senere studerede han vev 
St. Petetgborgs Universitet og blev 

endelig Pkæsi. Som sman op- 
tog han et Arbeit-e blandt de under- 
tmkte Arbefdere og blev dereg aner- 

kenbte Leder. For Striken erstere- 
deg, advakede ban Automtetetne okn, 
hvad der var i Gerte og bad om 

Retfakrdigbed for Arbejderne, men 

alt sorgen-es Saa erklætedse han: 
»Im staat i Franken, siyder Sol- 

daterne os neb, vil jeg blive den 

førfte, der falder. Men vott Blov 
vil udrette mere for Ruslands Sag 
end noget anbet. Vt fremftiller 05 

for Ezaren uden tsde Faner, re- 

vrlutsomre Sange eller anden Stol- 
Vi tommer som loyale Borgere for 
at møde vor Herstek, der er blevet 
bedroqu og itte sendet vor Stil 
lim. Lylles det os ilte«at vinde 
Øke bog Czarem stal jeg aldfg 
met-e gentage Forspget, men mon 
hvad der lan udtettes ved andre 
Midler.« 

Czaren siges at værk flygtet fra sit 
Vintekpalads til Paladset Tsarsioe 
Selo, 16 Kilometer fra St. Peters- 
borg. 

Senere Efterketntnger meldet, est 
de, der havde foksianset sig paa 
Basil eller Vassili Ofttov--Øen, blev 
Fil. 1,20 om Natten angtebet af 
Soldatetne og fordrevne. En Ptceft 
driæbtes, som ban laa paa Knce og 
bad for sit Folk. Øjenvidner sigek, 
at Blodbadet der overgaat alt i den 

franfte Revolutions Historie. Tex- 
sindes Dnnger af døde overalt. 2000 
menes at ere bleven dræbtc der. 

Der er for Tiden en tmende Stil- 
bed iE St. Petersborg. Ogsaa fka 
Mostov bekettess om Ro. Amsel-alko- 
pnl melde63, at Admiralitetets Slibgi 
Vcetlfteder er i Brand. 

Der ganr quter om Mytteri 
blandt Soldaten-it 

Sidstc Nyt fm Russland 

Endnu stal oi tneddele sølgcnoe 
Tetearamnter, som Morgenblabene 
bringen 

St. Petersborg, N. Jan. —- 

Ten almindeliae Strile i Mostcv 
gaar frenmd paa fanrme Maade sont 
den i St. Petergbora. Protlama 
Nonen na LUtetodetne et ibentisie. 

Et. Peter-Jler 24. Jan. Ei 

Eltnate spreker sta» at Striterne har 
i Linde at storme Martedet paa 
Vassiti Oftrov Da taae Forfynins 
aerne der. 

Veb Ftalp711c, 12 Mit oppe paa 
Flobekn var en Zkare Olrbejdere 
startet for at forene sia need Stri- 
terne i St. Petersborg, men blev 
standset af Soldaternes Jld. Jntet 
sitkert Tal paa døde oa saarede. 

London, 24. Jan. —— »Dain Te 
learaph«s Korrespondent i St. Pe 
tersborg melden-, at Udfaldet as et 

Mode, som Reforpartiet Gorsty, 
Annensly, Arseniess og andre til- 

ligemed deres Tilhcrmgiere Muth-r- 
daa Aften oa Sondag, var, at en 

Del Meend lonftttueredes, der be 

tragter sig selv som Ruölands frem- 
tidige provisorier Regering. End- 
nu er de ilte politiste Cifre, starr 

Korrespondentem men de Wabe-, 
iat et Lyttetrcef vil fette dem i 

yStand t7l at omstyrte den beftaaende 
Negtme, paa satnme Tid som de et 

sia bevidst, at Uheld tan brin- 
ge dem til Siberien eller til Gra- 
ven. Korresspondenten tilspjerJ 

»Im hat tlte Lrw ttl at ksbe de- 
res Jdentitet. De er ttke Eventy- 
rere, men Mcend med Lan-dom, 
bvtz Navne er Ienlvte t vide Kredse 
og stltg agtede baade her og i 
Udlandei. De hat bedet mtg om at 

sige, at derez Finanspolitit vtl bltve 
at refpettere alle rusftste Laan og 
Obligationen tubaaaede ssr den 22. 
Jan» men de afvtser alle fremmede 
Laan, som gsres t Fremttdem De 

Ihm besiuttet t Forbtndelse med 
Strttelederne at appellere ttl de en- 

gelsitalende Folk over hele Verben 
cm sinanctel Statte til at fortsætte 
dereg Kamp for Frthed. 

Der frvates for, at Strtkerne stal 
stand-se Jernbanerne oa nsdvendtg- 
note Fred med Japan- 

Man taler som, at M. Witte mu- 

ltcwtg vil blstve udnaevnt ttl Dit- 
toter-. 

Reed Smoot-5agen. 
Smootpaast-aar,athanite 
hat aslagt nogen Ed, sont 
itte stemnier med hans 

Botgerskab. 

Denne Zog hat oæret saa vibtløs- 
tia oa langtrutten, at vi itte har 
tsccret i Stand til at holde vore Lac- 
sere a jour ined den. Men nu i 

Fredaas Var Senator Reed Smoot 
selv Vione i sin egen Sag, og det 
er not vaerd at here, hvad han haotse 
at sinc. 

Retosalen var fyldt til Titania- 
sel. Det forste Sporgsmaal, der 

ajordes Senatoren, var om hansNos 
tivitet. Han sagde, at han var født 
i Salt Lake City 1862. Baade haniz 
Fader og Moder var bode. Hans 
Moder Var en »plural« Hu 
situ. Angaaende sin egen Fa 
milte sagde han, at han bleo aist 
den 17. Sept. 1884, og han hande 
tun een Kone De havbe 6 Vorn. 
Videre sagde han, at han, da han 
blev aift, itte toa ,,the ei1doloinents«, 
inen at han i 1880 ester sin Faders 
Lpfcrbxing var aaaet igennem En- 

domment.-H:Iset for hans HeldteoJ 
Ztnlo Lmn bavde saat til sin Fa« 
der, at han brøsd sia ilte meaet om 

at arnnensaaa sierenioniein 

Ecnatorsmoot sorklarede saa vi 

dere, at den nieste Tid as sit L«"o 
ibaode han værct i Kølnnasxdsforret 
nina. Dei eneste Cmbede, han hav- 
be holdt i stiften, soruden Apostel, 
var ,,vounselor to the president of 
the Utah state of Zion«, og han 
hasvke ist-,er Gd aslaat, hverken da 

han blev Counseloo eller da han 
blev Apostel 

Mr. Wiorthingtom Forsvarets 
Advotat, spnrate saa Smoot omEn 
Volomen?-6eretiionien. Denne sva 
sede, at han tunde itle give den, 
om han bilde. 

,,.f;-vorfor itte?« 

,,'«’5ordi jeg inacn tlar Erinnran 
hat om (5.eremonien.« 

Adootaten oplceste .’»aa, hvad an- 

dre Bidner havde sagt om »oa:h 
os oengeance« (Hevnsed) og spurgtc 
Sinoot om der var noget as denne 
Karatter i Cetemonien. 

Smoot svakede et bestenit Nes. 
Vsdere bleo der spurgt, oin der 

var noget oin at hcevne Joseph 
Siniths Blod. 

»Der var itte«, soarede Smoot 

og sortsatte, »det vilsde have værcc 

underligt, om der var, thi Joses 
Smith var selv den, der indforte 
EndowsncntsCetemonien, og det 
vilde have taget fig nndetligt ud, 
om hcn vilde have bedt Folk hav- 
ne hang Blod, mens han endnu 
lenede.« 

»Vat der noget i Ceremonien, 
Joek tunde trcede i Vejen for deres 

iLoyaliiet mod Deres Land?« »Der 
var itke,« svarede Senatoren. 

Under det sortsatte Forhok fes- 
tlarede Senator Smoot, hvorledes 
han blev Kandidat for Swam- 
posicn. Han havde venet en ivvig 
Deltagcr i Polititken, var ssaa kom- 
men til at slutte sig til det repa- 
blitanste Parti. Men det havde in- 
tet med hans Religion at gere. Van 
ssgte Kirlen om Tilladelse til at 
vcere fraværende og sil den. Men 
bang Kirle havde itke mere med 
hans Politik at gøre end enten Me- 
todisternes eller Presbytetianernes. 
Smoot hcevder ganste bestemt, at 
hans Kirles Embedsmaend hat intet 
oler hatn at sige som Senator. 
Hvad der særlig er værd at mcerke 
ek, at han udtaler sin Forbavselse 
over Prassident Smitbs Forhold, og 
han mtsbtlltger al Polygamt siben 
Manifestes Udstedelse. Saaledes 
siaer han: ,,Jea mener tkte, at en 

Mund i den Status (en, sont levet 

i Polygani, der var inbgaaet for 
Manifestets Usdstedelsy kan holde en 

-Regeriimsstilling. Jeg tror Eike, at 
der sinch en Mund i Utah, som 
menet, at en Polygcnist, som fort- 
sozttende overtrceder Landets Lov, 
siulde have en faadan Stilling. Jeg 
ded, at Postmesteren i Provo blev 

fjernet af den Grund, og der hat 
vteret andre Tilfcelde af samme 
Slags.« Videre erkloerede han: 
»Der-sont det stulde findes, at Hn 

Apostel eller anden Embesdsmcmd i 
Kirken hat taget flere Hustruer si- 
ben Manifestet eller viet andre i 
polygamisk Asgtesiab, faa viide jeg 
ikke stemme for l)am.« Som Svar 
paa et andet Spørqsmaal sagde 
Smoot, at hcm aldrig havde hver- 
ken tilraadet ellee samtykt i, at no- 

gen Mund eller Kvknde levede i 
Polygami. 

Dette er det vcesentlige i Senator 
Smoots Vidnegbyrd. Een Ting y- 
nes allekede klari, og det er, at 
en Polygamift ikke kan holde noget 
Embede i Senatet ellcr i nogen an- 

den Stilling i Forhold til dort 
Lends Regering. Men dei fort-kom- 
mcr os, at Udfaldet af selvc 
Smootssagen vil blive, at han vil 
bebolde sit Siebe i Senaiei, naar 

han ikke kan bevises at vcere siyldig 
hverken si Polyqami eller i noget 
endet lovftridigt Forhold. Selve 
bans Forbindelse med Mormonkiw 
ken kan ikke udelukke hom. 

Bkyan i Washington. 
i 

Hans Udtalelse om Inn-; 
bankMeguleringen 

Sidst i forgangen Uge var W.( 
Ez. Bryan i Wnshington. Han holdt 
mange Konserencer med fremragendkl 
Demokrater om Dagens politiskes 
Smaragan og »Im Partiets Frem- 
tid. 

»Nam: Tiden tommer at vcelgeI 
Grube-Mincan stttlde Temolraternh 
sc eftek med, at der vælges Fremd 
siridtI-Teicxulrater'«, saqu Bryan i 

Kapitaliet, »vii bar haft nok afsioms 
procninittering. Det ,mener jeg, ulH 
trykker min Ansiuelfc angciaende den 

saukaldte Reorganisation.« ! 
i Bryan var Genftand for megenT 
YVenlighed blandt Kongressens Te-; 
»mokrc1ter, og shan tog Luncheon sam- 
kmen med KongresmandHitchcock fra 
Nebraska, Cockran fra Missouri og 
Elayton fra Arkansas. ,,Hvad mes- 

Iner De om FragtprissLovgivningen 
Iog Toldrevisionen?« spurgte man 

Wham over Vorde. »Republikanerne«, 
fvarede han, ,,stjæler nu vor Tor- 
den, og derfom de tillige vilde 
stjcele vort Lyn, saa Hunde de mau- 

sie bringe det til nogeL S-pørgs- 
maalet om Regulekiing af Fragt- 
priserne og Forsgelse af ,,Jntersiate 
Commers Comrnission«s Magt er 

eaentlig et demokratisi Forslag. Dei 
hat været vor Doktrin. Om vl 
itte er siillet faaledes, at vi kan 

gennemfpre den, saa burde Redu- 
blitanerne am det. Jeg money at 

Regulering of Fragtsprifer bor hea- 
høre under Interstaie Commerce 
Commiösion«. 

Ogsaa angaaende Trusts usdtalte 
ban sig. Der var hans fertige 
Opgave i Washington at sum-le Tal 
og Fakta angaaende dem til at bru- 
ge i Tale og Skrift. Han lob 
folgende Udtalekse faldet »Kommis- 
sionens Arbejde (i erhold M Verf- 
ttusten og andre Trusts) hat været 
virkningsfuldt, og det siukbe ikke 
forundre mig, om Departementet 
fof commerce Fc labyr) i Somit-bej- 
de med Justttsdepartementet vkldc 
,,break up the hast« 

Dei er noget, der klæder en Po- 
litikek, naar bcm Von anerkende bet 
gede, Modpariiet Ast. 

Uncle Sam og San 

Domingo. 
U. S Vil hj«ælpe til at fau 
Finansvcefenet paa fund 
Basis-, men ilte ovektage 

Proteltorat. 

Washington, 23. Jan. —- Aösifte- 
rende Statsminister Lvomis udftedte 
i Gaar efter Samraad med Mini- 
ster Hay en Ertlæring angaaende 
Situationen paa San Domingo, 

« 

hrilten han siger, at Republilken 
San Domingo efters moden Oder- 
vejelse hat formelig anmvdet de 
Forenede Sstater om Biftand til at 
orsdne dets Toldvæsen og faa detz 
Finansvæsen ftillet paa en fort-et- 
ningsmæssig Basis. 

Ertlckringen ncevner, at bestun- 
det paa indtrwsngende Forestillin- 
get fra Magterne anmsobes de For- 
enede Stater om at genoptette gode 
sinancielle Forhvw Mr. Lomnis 
erklærer, at det er itle Regevsngens 
Hensigt at overtage Protektorat over 
Sau Domingo eller blande i ftg 
cller deltage i dets indre Assætet, 
tun oplræve Tolden. 

Præsident Morales hat unt-erstre- 
ret en Ordre, fom vil blive affekti- 
liggjort, hvori de Forenede Stater 
bedes om fuldt ud at overtage Be- 
ftnrelsen of ToldvæseneL 45 76 of 
Tolden sial gives til den vornim- 
cansie Regering, det øvrige gaat til 
at dcekle Geld. Dette Stridt tages 

Overenstemmelfe med og for at 
verne om Monroedoltrimn. 

Efterlysninger. 
A. Andersen, som i langere 

Iid har bcet i Paris, Mäs. 
E· E. Petersen, som hat boet 

i Lady Cal., —- siulre væte flyttet 
til Molin, Jll. 

Breve, adresseeet til ovenncevntt 
tommer tsilbaae ,,Unclaimed«. 

Skitlde nogen lende deres num- 
1«ende Adresse, bebe-z man godhedse 
fksldt ovgive samme til 

ltsnish Publishing Hort-V 
mate- Hebt-. 

Its Is- J 

Danish Publ House 
hat miodtaget et Brev med 40c. i 
Frimasrter for en Jndtemigsivns 
Almanat 1905 og en Kateltsmuö af 
de smaa. Navnet er uwdeligt, men 

synes at vcete Louise Wied. Bre- 
vet er dateret 18. Jan. 1905, og 
synes at viere fta Lind — lagen 
Co. eller Stat er opgi«vet. 

Stulde dette komme Affendeten 
for Øje, bedes nøjagtigt Navn da 
Adresse olpgivet at vi kan ttlfenbe 
det bestilte. 

M ruhn-ma- neu-. 
still-. Nebst-M 

BekendtgsrelsQ 
l Blair Menigheds Kvindekaeutng 
tafholder den 16. Februar Bazar i 

jKitkens Vase-new lbegyndet Kl. 
2 Efteemiddag), hvor der sewetes 
Asftensmad, og Kasse oq Kuge, naak 
man Alster 
Alle baade i og udenfvt Menigs 

heben kan faa Lejltghed til at vtfe 
ldeteg Interesse ved at bringe deres 
Madkurve Gouv man san make 
høter til et Aftensmaaltid), og stan- 
ke en Gave til Salget. 

Hvasd det sidsie angaat er der en 

nnperlig Lejligthed for alle de uuge 
HMcend og Kvtnder at faa Lov at 
lockre med. Formaalet er Afbetakckng It» 
af Kirkens Gall-. Alle saver be- 
des indleveret bog Mes. Christian- 

Issen helft een eller to Dage fur. 
"" E 

«Dansseren' adqaat to Gange om 

Ugen. 8150 aatllg. Pest-»Ah Hi, 


