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Reaktiofi i Rastäiin 

Soldatet maa ikke tilhsce politi- 
ske Foreninger. 

Mahlen fokhindies i at dellage i 
Damm-ahnte 

Bombeeksplosiom 
St. Petersberg, 11. Nov. — En 

keiserlig Ordre er ndstedt, som for- 
byder Soldater af enhver Rang at 
væke Medlemmer af politifke Sam- 
menflntninger, overvcere politiske 
Moder og tage Del i Agitation 
iinod Regeringen· Qvertrcedelfe af 
denne Ordre vil blive strengelig 
strasset. 

Underfannne Dato meldes fra 
cdessa, at alle Valgkomiteer der 
paa Egnen og iProvincerne er 

bleven nndertrykte, og deres Funk- 
tioner overdraget Vyraadet. Hvad 
die-se Komiteer havde arrangeret, 
er bleven udslettet, oq deres offici- 
elle Platater har Politiet fjærnet 
fra Vaeggene i Obre-im Denne 
Forljoldsregeh der er beregnet paa 
at hindre Massen af Folket i at del- 

tagei nanipagncn for Valget af 
Medlenuner til Parlanientetg Un- 
derhiis:—, bar gjort et pinligt Ind- 
tryk paa diese Egne. Studenternei ved Universitctet i The-via valgle·- 
deree Valgkomite nied folgendes 
Udfald2 Zocialsdlievolntionist Kan-; 
didaterfik 712 Stenmier, Eocial I 
demokraternes 777, Arbejdernees 
IM, Ronstitntionsdcmokraternegs. 
166, Zliegeringenes Støttero 317, 
Zionifternes 10«·i. 

stlge Melding fra Matt-rinne- 
lav vg Kishinev er 104 Maend den 
11 dis. bleven landöforvist formin 
dre politiske Forieelser. De lotale 
Guvernarer afskediger Einbedesp 
tnænd, naar de ncegter at forlade 
Konstitntionødecnvkraternes Rett- 
ker, og de lover Forfrennnelse som 
Altekiiativfoe Afstedigelse til Ein- 
bedsincend, sont vil slntte sig til 
Partien der er venligsindede imod 
Regt-ringen 

Videre incldee sainme Dagfra 
Tiflieh at en eredøvende Ets: 
ploiion fandt Sted tidlig oni Mor- 
genen (,Søiidag), niedens Politiet 
nndersøgte et ubeboet Hus iPe- 
thanin Gabe. Tre Politibetjente 
blev drcebt og fire laaret Hele 
Byen ryftede. 

Politiet opdagede en Del revolu- 
tioncere Proklainationer under en 

Seng De gik da til Vindnet og 
vilde drage et Gardin til Side. 
Der iaasGlinit as en blaa Flamme-, 
ogftrake paafulgte Eköplosionem 
der var saa voldsoni,at en Sergent, 
een af dein, der blev drcebt, kaste- 
des over paa Taget af et Nahohnø. 
Oele Hulets vvre Del faldt sam- 
mn Det er iandsynligt, at Fert- 
den hat vceret udiat, og Politiet er 

locket i den. Det sit et Vink oin at 

kansage dette Hus, der er belag- 
gende i ByensTartarkvarter og 
har været nbeboet siden det tartar- 

armeniste Blodbad i Fior- 

Bevægelieu i Nordafrika. 

Frantrig et rede til at 

gribeind. 

Generalguvetnøren i Algier, Jou- 
nakt. holdt i Slutnöngen af Otto- 
tiek ved et Festsmaaltid en Tale, i 
boilten han omtalte den Bevægetse, 
Tier var Opstaaet blandt de Jndfødtes 
Z nozie Egne af Algier, og som stob- 
i Forbindelse med de Begivenheder, 
der var fortfaldne i Marokkso de 

sidfte 18 Maunedet. 
J den islamitiske Verden var der 

onftaaet en vis Ophidselfe, der idem-g 
til at jage Forholdstegler. J Ægyp- 
ten forsteekkede Englanderne detes 

Besætninger. J Tun-is tiltteengtes 
Forsstcetkningey osg ligeledes var 

« 

West-AND visfe Forsigtighedsreglec 
notwendige J bis-se Egne ligesom i 
Algier maastte man fcerlig have sin 
Oepimærcksomhed henvendt paa adm- 
landste Jntriger. Algier laa i umko- 
delbat Ncerhed as den moroskkanste 
Heer, i hvilken der hetstede Anatli: 
og i Matokko havde den statist- 
fjendtlige Bemgelfe Vind i Sei- 
lene. Franstmændene vilde ilke lade 

fig overraste ask Begivenhederne. Dei 

makotkansie Sporgsmaal havde al- 

drig veret mere atut end nu. Der- 
som det blev snødvendigt, viilde Fran- 
kkig staa til, hurtigt og kraftigL 

Patsident Roofevelt tit Panqma. 

J Fredags satte Præsident Roos 
sevelt ud paa sin tidligere bebudedc 

Reise til Panamatangen for at in- 

spicere Kanajarbejdet der. Han af- 
fejlede fro N«orfoll, Va» paa Krigs- 
siibet ,,Louickiiana«, ledfasget of Krydi 
ferne ,,Tennefee« og »Washsington«. 
Pkæssidenten venter at ankomme til 
Colon paa Torsdasg, hvor han vik 
blivc hilft og sbudt Veltommen of 
Panmnas Prcesident Amador og af 
Kanaladministrotionens Mand- 
Sao visl hakt begynde en site Dages 
Jnfpekrion af Arbejdet, indbefattendc 
en Tut over Landtan—gen. Tuken vil 
ende med en Fest i Anton og en 

Dinner, fom oives af Hovedet for 
Ponanms Nepublit Det vil blive 
den enefte Gang, Prcesisdenten forta- 
der De forenede Staters Jurisdil- 
Hon. 

Pia TUanejsen vil Prcesiden- 
ten besagt Pcrto Rico sog Lage ind 
i St. III-am book der gotes stokar- 
tede Forberedelser for en festliq 
Modtagelsr. Her vil Præsidenten 
ftandfe tun een Dag, og han ventes 
at verke tikbasge i Washington den 
27. Nov. 

Lider det mod Enden med 
quen? 

J Ftedagg læftes folgende Tele- 

qkam ssra Rom: 

»Dr. Lavponi figet i sin forste 
officielle Kundgørelse angaaende Pa- 
rsens Helbredstilftand, at han holder 
paa at svinde hen livafling away) 
raa Grund af Jndespærvingen i 
Vatilanet. Pius, der ille ek lilladt 
at vooe sig udenfor Vatikanetg 
Grund, hat olfid for vækel vaut 
til Bevægelfe i del frie. 

Lapponi siget, at hcm trot, Pas- 
ven vil Its-Tom en Ørn i et But, 
idet den ille er i Stand til at vænne 

sig lil Livet i Buket. Jndespærkin- 
pen hat foraarfaget Nostalgia Amer- 
telig Hjemve) der hat en hemmende 
Jndflydelse paa hom. 

Alle Saloouek lukkedr. 

Det er Beretningen fka Omakn 
fra i Sonde Det har·væretfvært 
at faa Slocumlovens Bestesmmelfer 
gennemsprt i denne By. Saa Log 
Guvernør Mickey sig af Sagen 
sidste Uge, han lod Politsichefen for- 
sta—a, at dersosm Saloonetne itke blcv 
lutlede om Spndagem saa vilde de 

faa med ham at -g-re. Det var 

,,Eivic Federati«0n«, der havde klaget 
til Guveknsrecr. Nu betettes der i 

Omahabladene i Ga-ar, at der itke 
engang blev udstedt neigen Politi- 
vrdre men Sajoonholderne tog selv 
Guveknørens Teufel til Folge, og 
Onmhas Brand- og Politik-own!is- 
sionærer, Borgmesteten og Politi- 
chefen faak Lob at blive i des-es Em- 
lseder i det msinWe en Uge længerr. 
U —- 

—»Dansieren« udgaar to Gan- 

ge agentng og kostet 8150 per 

Aargang. 

Frygtelig Jernbanei 
ulykke. 

47 Mennesster drcebte og 
mange tvæstede. 

Et Jmmigranttog og ei 

,Fragttogstødetfam- 
»menØstforC-hicago. 

E«hicago, 12. Nov.—Ovek Hold- 
delen a·f Pasdfagererne paa et Inmi- 
grcmttog paa Baltimore og Ohio 
Bauen blev drcebte eller kom til Ska- 
de si et Sammenstød i Dag mellem 
nævnie Tog og et Fragtbog i Nekr- 
heden aif Woodville, Jud-Der 
var 165 Person« paa Togei, og af 
dissse blev 47 enten ligeefrem dræbte 
ved Sammenxstødet eller brændte 
ihjel i denBrand, fom brpd ud i 
,,Wreckage«en umidelbart efterSam- 
mensiødei. Navnene paa de døde vil 
formodenilig aldkig sbliive kendt, da 
45 af dem blev faa slemt forbrænds 
te, at det var iumusigt at genkende 
dem-— Foruden de 47 kosm 38 Men- 
nester til S«kade, nogle saa alvorligi, 
at det vil have Døden til Folge. 80 

ssap uskadie fra U-lyllen, men kniste- 
de noessfen al deres Bagage og deres 
KMRL 

Ulykken iomarsagedes ved en el- 
ler anden Bambetjents Forseelse 
(blunder), men jussi hvor Skylden 
ligcier kunde ikke stkaks afgøkes. 

Passaaererne paa Toiget var 

mestendels tussiste Jøder, Serber oq 

Polcendere, der nnlig var kam-ne 
iil Landei, oq hvis Maul var Chi- 
cago eller andre Siedet i Nord- 
vesten. 

Der gjordes iitaks alt muligt for 
de saaredes Lindring ved Lægei og 
Hospitallyjækp. 

Japan got Krigsfotbekedelfer. 
Dei vil slaas med 

De Forenede Staren 

»Wole Havold« hat modtaget 
folgende Speciel- Telegram fka 
Berlin under 1(). dg.: 

Title uden Grund bad Sie Ed- 
ivard Gren, den britiste Udenrigg-« 
minifter, den anden Dag om, at 
der i Tratiaten mellem England oa 
detg Allierede maatte blive indført 
en Beste-innrele som stirer Englands 
Nelukalitei i Tilfcelde af Krig mel- 
lem Japan oa De Forenede States-. 
Korrespondenten hat fka en meaet 
le Officer i den toter General-stat- 
faaet Meddelelfe om, at Japan ges 
aiaantisle Forberedeliser for just en 

saadan Kria Officeren er lige kom- 
men tilbaae fra Osten. Han paa- 
fiaar, at Japan vil fremftynde en 

saadan Reig, saa snart det tror sig 
stærl not dettil. 
Siden Traktaten, der endte Krigen 

mellem Rusland da Japan,blevun- 
derftreveti Portsmaitth, hat Ja- 
panerne veret overordentlig bitte 
imod De Fokenede Statu, )a 
da jea hentydede til Mlnligheden af 
en Ktia med De Forenede Stater, 
fagde mein »Meddeler, at den japansste 
Regering var givet Fuldmagt med 
Hensyn til Miliicerbudgetiei. Den 
bar for-get Heeren med site nye Di- 
Visionek, osg der stal oprettes stre- 
mere. Med 78 Gskadkonek er Ka- 
vallekiet for-get, saa den« Del af 
Heeren nu iceller 128 Gstadrvner. 
300 Feltkanonek as svær Kaliber er 

under-Fabrikation i Regeringens 
Vatdstedey og det fortælles, at de 
sial over-gaa alle andre i den hele 
Werden 15 wye Slagsstibe og et 

ligsnende Antal 1fte Kl. hurtigsej;- 
ten-de Kkydseke stal bygges saa rasen 
tam de japanste Skibdvcerftet er i 
Stand til at sbyage »dem, —- des-- 
uden et heli Antal Orden-antis- 
baade. 

Diöfe Tal er absolut paalidelige, 

paaftaar Korresxpondentens Mel-de- 
let, «o.g de japansste -Ossicerer, som 
gav ham dem, lod ham forstaa, at 
de ikcke nærede mindste Tvivl om, 
at Japans næste Seite vilde blisve 
vundne i og omkking Filippinerne. 

chubltkqnerne vil ,,conteste«. 

Fra New York imetdes under den 
11. sds.: 

Abrahmm Giltbert, Generaladvsokat 
Juli-us Mayers Kompagnon og 
Konsulenst fot Flektallet af Kandi- 
daterne paa den republikansie Stats 
Valg-lisste, vil ans-ge Højesterethmksp 
mer Mc. Lean si Morgen om at 
faa sudftedt en Otdre, hviorefter Hof- 
esteret skal afgøre, om Stemsmefedler 
der ·kastedes der i Countyet vsed fid- 
fte Valg og var mærkede »vosid«l 
dickeng Var »void«, og om Stemme 
fedler, der var mærkede »proteæfted«- 
stal tcelles. Lignende Fors)oldsreglcr« 
vil blive taget af Gilbcrt .i Kin-gs,« Queens og Richmond Ccuntyer. l 

Denne ,,Conteft« for-emqu smemr 

man, paa de republikanste Stats-’ 
kandidaters og andre Person«-J 
Beque, den valgte Gnvernør. Cbs." 
(·«'. Hu,1'l)es undtagen. I 

Kong erdetik 
og den tille Gadesangekftr. 
Fior Tiden, strives der den ZU. 

Oli» npbulder noque omrejfendse 
Gndefangere Mand, Ksone og to 
Born, su i Fredensborg. « 

Det ene as Borncne, en sød lille« 
Piqe paa en halv Snes A 
i Fdrgaatsk HI. Maj. XVI-» 
samtnen need Dis. kgl. Højshedek 
Prinfesserne Thyra og Dagmar og 
Pring Gustav spadserede i Slot5-« 
gabe. . 

Kongen gav sig : Snak med den« 
tille Pige, og da Os. Maj. faci, at 

« 

at hun dar dført en gammel, hallet« 
Kjole, tog han hende med ind i 
Vet ng Wes-setz Udfalg, hvor Var-« 
net pfaa Kongens Regning blev ewi- 
perei fra indekft til yderft. 

Den lille fattige Piges Ansigt 
blev few-folgeng mere og mere stra.1- 
tende, efterhaanden fom alle Herlizki 
Federn-.- famledes botan hende, men· 

HE. Majestæt, som med største Jn- 
teresfe fulsgte Elviperingem opdagede 
trosds det store Jndlnb stadig nyc 
Man-gler. 

» 

Værft var det med Fodbellcednin-· 
nen, den kunde der nemlig ille ma- 

des Bod paa i Forretningen, men- 

faa blev Elspeditricen fendt til Sko 
magekmefter Henritcken med Barnet, 
og Kongen, Prinfesserne oq Prin- 
sen ventede i Fortetningen, hvor 
Os. Mackestæt i Ventetiden under- 

holdt sig med Forretningsbeftyrer 
Michelsen, indtil Barnet om Insuligt 
endnu mere stra-alende vendte tilbage 
med et Par nye Støvler og et Pa: 
Sko. 

Kongen spitrgte nu den lille Pige, 
bvor hun sov, on om liun bavde Sek- 
siende, og da Barnet fortalte, at 
hun og hendes Broder om Ratten 
laa i Bunden af den ngn, i hvil- 
ten Familien kører frsa Sted til 
Sied, bemærtede Hö. -Majestæt, at 
det maatte være taldt, Kotigen todte 
saa tso stulne Temper, et til den 
lille Pige og et til hendeg Bttoder.j 

Kongens Gavmildhed miod den 
lille Piae var dog endnu ikte iud- 
tømt, idet hun ydekligete sit en 

Pengogave. 
Den lille Piges Glcede var abe- 

ssrivelig. 

Bekendtgørelsr. 
Til vore Vewner som Inster at 

tøbe Bøqee bekendtgsres, at vor stei- 
lende Agen·t, F. Iochumfen, vil 
fnart totmsme til Atlantic, Bvaytvn, 
Ertra, hamlin og Audubon med et 
ten-di Udsvalg af de nyeste Boger fra 
Donish Luth. Publ. houfe i Blair. 

gilt oq list dumm kanns-aliud 
M 

tPassL Chr. Falk, der i sin Tid 
tilhørte »Den dansske Kirke«, siden 
»Den fotenede danisle Kirke«, og 
fom sfor niogle Aar siden sluttede stg 
til »Den nor-sie Syynode« og fik 
en Menig:hed ii Milwautee, Wis» er 

nu flyttet derfra til Manistsiqne, 
Mich. 

— Fta Pacifickysten meddeler vi« 
folgende efter »Men« af 9. ds.: 

Ansgar Menigheds Kvindefoteninq 
i San Francisco asfholder Tombola 
i Kirkens underste Etage Lørdag 
A«ften den 24. November. En Tel 
nieget ssmmkkeGensstande vil blive 
boktloddede. Der vil blive serveret 
Ssmsrrebrød og Kasse. — Kvinide- 
foreninaen haaber at se et stort Ans- 
taOl «an Menighedens Venner vedj 
denne Lejilig«hed. Alle er venliaft ind- s 
budne; Adgangen er fri. 

--——Easton. J Sondags 
holdt Paftsor Andreas-en sin Affkeds-. 
praediten her i Kirken, og til Trods 
for det .stcerte Regnvejr var Kirten 

fyldt til Trænqtsel af en opmært- 
sont lyttcnde Till)ørerstare. Ettep 
Prwdikenen braate Præsten Menig-· 
heden i bevæsgede Ord fin osg Fami- · 

lies Tal for kaerligt og godt Sam- 
erejde i Aarene, der svandt, og 
Menigheden stæntede Psastor Andre- 
Jsen en ftor Offerasave i Penge til 

» 

?lfsied. Men en anden -Opmcert- 
somhed vifte Menigheden sine bott- 

Dragende Præstetfolk ved at spran- 
stalte en fcelles Spisnina til Ærc 

for dem om katenew At Sang og 
Tale var Paa Dasagordmem figer 
sia felv, og mange stønne Udtalel- 

fer med Tat for Præftefolkenes Gek- 

ninsg i Menigheden lød ved den Lei- 
lighed. J Mandags reiste Bastar- 
Andreafen oa Familie til Waupaca, 
Wis» hvor denes nv Virlefeldt bli- 
ver. —

.
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-----Om «Danft Brodersa«tnfunid«s 
forsvundne Kasferer striver »D. d. 

Pioneer« af sidfte Ugez 
Der bar selvfølgelig gaaet en 

Mængde løfe Rygter, der imidlertid 
intet har paa sig. Estildsen laa, da 
man hørte fra ham, syg paa et Ho- 
tel, oa hvis hans Familie eller Næk: 

mefte hat hart fra ham, ved Of- 
fentligheden itte tin-get herum. 

Overpræsident Vogt modtog den 
l. ds. Brev fra Metopolitan Gute- 

ti) Kompagni, der striver at det hat 
ovevgivet Sagen til dets Sagfører 
i Ch’icago, der vil ovettage Danva 
Brodersaimlfunds Fordringet paa 
Kompagniet Saglføreren meddelek, 
at han arbejder i fuld Forstaaelfe 
med United States Fideliity sc 
Guakantn Co» at der efter asl Sand- 
synlighed vil blive tr.uffen en til- 

fredsstillende Ordnina ined Efkild- 
sens Familie, hvorefter lwer Cent 
a- llnderballancen vil blioe dcekkci. 

Selvsplgelig er der en Masngde 
Sku«mleke, der er ude for at lave 
Stumlerier. En af disfe facht-et- 
ter blandt andet den Paastand, at 

Estildsen havde anbraat ret Leth- 
delisge Sammet i Olive Mining Co. 
Vi set oJ imidlertid i Stand til at 

oplysse, at Estildsen alt i alt hat an- 

bragt i dette Foretagende 500 Dol- 
latB. 

—En dansi Bartender, Niels 
Jensen, blev fsorrige Sondag iflg. 
»D. d. P.« islde tilredt i et Statis- 
maal, fom fandt Sted i Saloonen 
paa Hjørnet af 21. og Cuming Str. 
Omaha —- det sainsme Lokale, hvor 
Nieis Lavstm sok 9 Mäanedek si- 
den blev dræbt af 4 Banditet. 
Jenseit-var ilke iimspliceret i Sie-gö- 

msaalet fra first ass; men det var, da 
han optkaadte fom Mægler, at han 
uhelsdigvis ramtes af en Mut-sten, 
og modiog Læssioner. der muligvis 
lan have de aikvotligste Folger. Fire 

Mund tom ind i sLokalet ved 3-4.Ti-- 
den, og fammen med en Del til- 
stedevcerende Kaste, udfpandt der sig 
en heftig Diskussion Dei ensdte 

med, at et iPar af Mændene gik nd 
bag Bygningen for a.t ccfgssre Sa- 
gen smed Næverne. Jensen fulgte 
e«fter for at berolige de osphidfede Ge- 
miytter, men han blev iplusdfelig rckmt 
i Hovedet af en Sten, og faldt be- 

vidistløs om. Han blev sttaks bragt 
til Hospitalet, hvor en Operation 
blev foretaget. Dei var umuligt at 

konsstatere, hvem der ka-stede Ste- 
nen, og Poliitiet er paa Jagt eftek 
flere af Slagsbtødrene, som stden 
bar pgjort sig usynlige. 

Dei bør noteres, at avenfortalte 
flete i Fovbindelse med Saloonfon 
retning, og at det oveniksbet var 

vaa en Sondag, da Saloonen 
holdtes aabcn mod Ldivens Forbud 

-.-0-.-—-— 

Ruser Sages Millionen 

iFra New York meddeles under 
12. ds.:—MrS. Russell Sage ud- 
talte siq i Gaar .om, hvtorledes shun 
vil a«nvende de 100,000,000 Dollars, 
hendes Mund efterlod sugg. Penqene 
vil blive anvendt til Velgsøcenhed, 
men ikke paa den Maade, Carnegie 
osg Rtockefeller Praktiserer. Husn vil 
give til de fattige, oprette et Hjem 
for gamle Lærere og et Fond for 
Uddannelse asf unge Mænd til den 
vræstelige Gerning. Hun vil hiel- 
pe fyge og trcengende, men ik-ke Tig- 
gere. Hun ivil intet give til Kir- 
terne, uden naar det sgcelder at ind- 
fri en Pantegæld som en værdiq 
Mesnigbed ikke er i Stand til at be- 

tale. Heller ikke vil hun give woget 
til sSckoler og Universiteter uden i 

saerlige Tilfældk 

Titus, En Korsets Fælle. 

En Fortælling fra Kristi Tid 

If F. M. Kingsley, 295 Sider, indb. 

Shirtingssbind Pris 70c. Dennc 

Bog er særlig ansbefalet af flete as 
oort Samsfunds Præster, deriblandt 

Psastor Harald Jensen, vor Utah 
Missioncer. 
Danish Luth. Publ. haust-. 

Blair. Nebr. 

Eingriff-Dunst Ort-bog 
For de, som ønster at tilegne sig 

den akkurate engelsie Udtale as en- 

gelsie Od, da er Ulveftadö Engelsf- 
Danst Otdbog langt den bedfte, ved 

at den angivet den« bestemte Udtale 

af ethvert engeglst Ord med at btuge 
danste Bogstaver og ved dem angive 
den bestetnte Lyd, som stal brugcs 
ved Benævnelsen of engelste Ord. —- 

Tillige er dcr fuldstcendig Fortlaring 
civer Meningen af ethveri engeka 
Ord, fom er angivet. 

Denne Bog er absolut den bed- 

ste for Nykommere hetiil Landet og 

anbefales frem for nogen enden- 

Bogen er paa 730 Sidek, trykt 
med letlæselige Typer, og er næften 
2 Tommer tyL 

Prisen et 82.50, ftit tilfendt· 
DAleH PUBL HOU8F. 

txt-»R. »Erne. 

Skaudinavifk Kogcbog. 
Det maa it« glemmes at vi sal- 

ger en god Kogebog, udarbejdet for- 
standinavist Husholdning i Amerika. 
Den er meget praktist og not vætd 
at eje. Man kan vel not faa Mad 
tre Gange om Dagen uden en Roge- 
bog; men Moden kunde maaste blkve 
lidt bsdke ved Hjælp af den. Dei 
var not værd at ptsve. 

Danish Qui-h. Publ. Deus-« 
Matt,M. 


