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William Howard Tast. 

New York den -4. Mai-ti- Præsi- 
denI Williain Homard Taft tilbriu- 
Her den første Tag i sit Entbede 
under Omstændigheder, sum over- 

troijke Mennesker tnaaske vil antage 
for et daarligt Varfel, idet Wash- 
ington ev indefluttet i en iorrygende 
Snefwrm Alle Telegraftraade Syd, 
sszi og Vest for Byen er 11.-de, og der 
crbejdes af alle Kræfter paa at faa 
,Fo.rbindelsen med Omveroenen gen- 
eprettet. Pna Telegrafkontorerne 
klar man forberedt, og man hat-de 
.givet Ordre til Refervemandskabet 
em at holde sig rede, men Sneen 
kunde man ika ftandse, og ned maats 

« 

Te Traadene under den tunge Best. 
Tags Morgen var der kun eeti 

eneste i Virkfnmhed mellem New 
York og Washington, og det var en 

lang DiftancesTelefontracd; men- 

iil iidst muntre den give efier for 
Eneens Vægt, og dermed var Hoved- 
imden afskauret aldeles. 

Jkke mindre end 40 Tng sidder 
fust i Sueen paa denne Side af 
Washington, «og Jernlianeselskaber- 
ne kun ifke danne sig nogcn bestemt 
Mening oin, hvor de er sitneret. J 
cet nf Togene befindet sig det ihnen- 

stie dikegiinent fra New York-, Gönner- 
1s.,s.s«r Hughed Effekt, fom sknlde ha- 
lse taget Tel i Pnraden i Dag i 

Washington. 
Enestormen lsnr ifølge en Med- 

delesle til mahn ikte fendt sin Uige 
Bed klliiddagszstid sneedc det endnn 
stasrir, og Zuedriverne dyngede fig 
ee nun ethuert Hjørtie Al Færdfel 
var san godt soin standsei, fordi Ga- 
i2eijne er fulde af Zne ug JE- og gør 
der Inesien ufreinkonuneligt· 

Lin unden zlsieddelelse til Western 
Unien » eleginfkontur foitasller føl 
gende um lemldene i Waihingtonz 

Mem York Etation for det for- 
enede traadløfe Telegrafkompagni 
oprettede Forbindelsen rued Wash- 
ington Tags Feriniddag Kl. 11. 

Telegrafisten Ineddelte, at Snestor- 
nien rnsede end11n, og at der var 
d Tonnner Zuei Gaderne Jfølge 
duine Telegrafists Meddclelsc paa 
dette Tidspunkt fremgaar det, at der 
er nl Zandfynlighed for, at Para- 
dcn vil komme til at besma af de 

Tropper, sum man har ved Haanden 
for Tilfældet. Summe Telegrafist 
meddeler, at Turen af den afgaaende 
og indkommende Præsident vil blive 

ioretuget i lukket Vogn. 
Det enestesPressetelegram fraWash- 

ingtnn lyder iaaledes: 
»En Sneftorm herskeri Wash- 

ington. Paraden vil maaske blive 

aflyit. Taft vil blive indfat i Senats- 
kmnmeret i Siedet for den øftlige 
Forside as Kapitaliet.« 

Traaden knækkede, førend Med- 
delelfen fnldendtes. 

J Tag til. « coiqen bereite-Z bl. a» 

at Prassident Taft pack Grund af 
Stiesiorinen Cflcinde sin Embedsed 
i Senat-Kammeret —- den førfte 

OksefutiikClJef i de sidsle 76 Aar, 
der nur ajort dem-. 

Nadedekorationerne lilsassteizi i Tren- 
1cr, og ul Stadien Inaatte foretages 
inden Tore med Undtugelse af en 

fort Troppesdlievn 

,- o- 

LLaft om Un Formand 
i Embedet. 

Rooscvclt og Taft har vkkrct kcndtc 
og Vcnncr i ljcnvcd 20 Aar. 

Taft ptiscr Roosevclt fom Skabcr af 
cn stor Reformbcvirgclfc 

J Morgen (6. Marts) vil »Col- 
lkersz Weckly« indeholde en Artikel 
af Præsident Taft med Overfkrift 
«Mn Predecesfor«, hvoraf følgende 
er et Uddrag. 

»Mr. Roosevelt og jeg kom til 
Hi kende hinanden, da han var For- 
mand paa Civil Service Commis- 
ston, og jeg var Solicitor General 
i 1890 -— 1892. Vi var begge to 
underordnede Funktionærer i Har- 
rissons Administration Vi boede i 
famme Del af Washington ,han paa 
19. Gade i Nærheden af den bri- 
tiske Ambassade og jeg paa Du Pont 
Circle. Vore Huftruer var godt kendt 
med hinanden, og nogle af vore 

Børn var født omtrent paa samme 

lTid 
i Vi fandt efter nagen Disku··n, 
Hat vi i mærkelig Grad ftemmede 
cverens i vor Anstuelse angaaende 
baade rigtige politifke Jdeer og rig- 
tige politiske Methoden Vi var liqe 
eWe at NUMBER 
spolitifke Refiirmatot der. ier var 

ivillig til at tage Forholdene, som 
de var, som Grundlag for hans 
Handling og arbejde for de bedre 

iTing, som var praktiske, uden at 

opnaa saa meget, fom han ønskede 
at opnaa, han var snarere en Hin- 
dring end en Hjælp for Fremskridt 
og hjalp kun til ,,Boss-« og Ma- 

stinvceldencs Fortsættelse. Dette, tror 

«jeg, hnr vwret det bevægende Prin- 
cip i Roosevelts Karriere. Han har 
troet paa praktisk Fremskridt og it- 

.ke paa Jdealer, der ikke havde 
’i-raktifke Formaal· 

Efter de nævnte to Aar blev jeg 
tscskasftiget sont Tommer og forlod 
Washington, og kun lejlighedsvis 
inodtc jea RoojevelL Af og til tief-I- 
lede vi Brenn, og naar Krifer opstod 
i Danks Liv, sfreo han ikke sjælden 
til mig for at høre min Mening 

»Ein fwrliae Situationen 

Jngen kommer i nærmcre Om- 

gang med Mr. Roosevelt uden at 

jaa den. stasrkeste Affektion for ham 
Haus Sindelag, hans Anlæg og 

ljunss Temperament er sauledes, at 
tian hellt-re Vil Være enig end uenia 
med Illienneskez som han faar med 
at gøre Men dermed skal ikke vcere 

sagt, at han ikke nyder en Ordvek- 

fcl og en Strid efter alle Sportens 
Regier, for det gør han Al- 

drig hat jeg tjent under nogen 
Mund —- og liaaber aldrig at komme 
til at tjene under en anden Mond — 

Tcr var san stierkt loyal imod den 
Sag, vi begge søgte at fremme, og 
saa l)øjtnodig, naar det gjaldt at 

paatage sig det fulde Ansvar for 
sme underordnede, som Theodore 
Roosevelt. 

Jeg hat aldrig tjent under nogen 
anden, der var saa liberal til at pri- 
se dem, der arbejde fammen med 

l)am, og som var saa villig til at 

indrømme dem, der stod sammen 
med ham i Kampen, mere end deres 

Del. Dette hans Karaktertrcek, me- 

ner man, bar knyttet Mennesker til 

lmm med Jernbaand 
Ten almindelige Teori, at Mr. 

Noofevelt er af en overordentlig im- 

pulsiv Natur, er maaske faa vidt 

rigtig, at han besidder en forunder- 
lig Evne til hurtig at opfatte en Sag 

cg se denss himme, og ligefaa en overs 
dasldende Lysr til at tsline færdig 
n: ed det foteliqgende Einne faa hat«- 
txat foIn muligt. 

Aldrig kendte jcg en Mand» des 
zmi san lungt forud med hvad dng 

ffnldc Unrei» og fan huldt fine Be- 
j stenunelfer med Oensyn til, hvad hatt 
Ilmude lovet tat gø1«e, fua prompt, fom 
:MI. Roofevelt 

M aaske jeg fætter ftørre Pris pas» 
kenne Cum-, fnrdi jeg selv manglIII 
den zyølgen af en hurtig Afgør 

! m; Vandling kunde have stadet Ro« 
fcnelts Karriere, havde han ikke ves- 
let more f1i end de flefte Mennesk 
fra den MeningsStolthed, der 
holder dem fm at tilstaa dekeg Fe« 
trin, forandre deres Dom og ski" 
Kursx Jeg har haft med flere PrY 
fidenter at gøre og ikke faa Chefi 
og jeq ved mig inden for Sand ; 
dens Grænfer, naar jeg figer, at j sp« 
aldrig mødte en Mand, der und-· 
kimerigc Forestillingek var saa 
lig til med faa ringe PaastaaligH at forandre fig« -, 

Vide re fortscetter Taft med at v· 
bvori de to er forskellige, men de «- 

Forskelligheder i Smag og Anlss 
bar aldrig hindret dem i at ste sis 
ovens i Regeringsfager. 

« 

Sluttelig omtaler han Roof s 
ftcerke Sympati for Arbejderen 
den fattige Mand, for dem, der 2 

de ftore Vanskeligbedet at ov 

de i Livets Kamp· 

Hearst vinder over 

Oklahoma-Guveruireu Zum return- 
te de beflaglagte Papst-etc 

Guthrie, Okl. den 1. Marts Som 

det vil være vore Læseke bekendt, 

c.nlagde Guvernør Haskell i sin Tid 

Sag imod W. R. Haarst af NFW 
York, fordi denne beskyldte Haskell 
for svigagtige Forhold. Da Sagen 
kcm for Retten, saa Hafkell imidler- 
tid sit Zuit til at lcegge Beslag paa 
oisse Papircr, som, Haskell mente, 
sfnlch indeholde Bagvaskelse, og hvilt 
fc Nnvcrnøreu Vilde hindre fra at 

blivc offentliggjort. 
Af den Rote-sug, sont udspandt sig 

insrovcsr, hur Dearsss Zagfører og 

godo Von M1.. Scott Nc(1c-Raynolds 
of Brocciny II. TI) mmdct en kom- 

plct Sejer over Guvernøron i Sta- 

TVnss Høj ftcrct 
Tommcr Ztmnq som præfiderede 

ooor Rette-n, boldt en længere Tale, 
i hoilton ban klitiserede Grimm-I- 
rrns og Entbedsmwndenes Handling 
i at Iægge Beslog paa ovenomtalte 

Papircr, idet Grundene for Passag- 
læggelsen var altfor ubetydclige. Ved 
Tommen blev Hnskcll tvungen til 
n: tilbagelevcrc Papirer11e. 

Pan Grundlag af en Overens- 

komst vil Papirerne forblive hos 
Retter indtil det bliver afgjort, om 

Sagen skal appelleres til en endnu 

Uøjcre Ret. 

Kontreadmirnl Sperry 
trækker sig tilbage som Fsirer for 

Atlanterhavs-Eskadren. 

Washington den 2. Marts. Kon- 
treadmiral Sperry indgav i Dllg 
Ansøgning om at blive fritaget for 
Posten som Chef for Atlanterhavs- 
Cskadren. 

Kontrmdmiml Lenton Schroeder 
e-: bleven udnævnt i bans Sted.. 

kAdmiml Sperm fik Tilbud om at 

Ilslivcs Prmsidcnt for Ma1«i11ekollegiet, 
vwen fmbud siq denne Æm 

Udrag af CaftS 
Jnaugurationstale 

Linicr brach for hans 
Adminiftmtiou. 

J sin Jnimgumtiunstcle udtaler 
Prwsident Luft Hart, at det vil bli- 
ve hindedminiftrations uigstigfte D--P 
giwc at Udføre de i huns Platform 
iovcdc Reformen Han godkcnder, 

ljvad Rooseuelt bar gjort for at 
«-suindje Kapitalens Lovløsåhed og de 

There Kombinationeks Misbrug af 
«Magten, og erklærer som sin Tro, 
Exc: for at give disfe Reformer Varia- 
»hed er det nødvendigt, ·at der hand- 
-,jles videre af baade den lovgivende 
pg den ndøvende Magt. Senere vil 

an paapege, hvilke Ændringer be- 

øves i Anti-Trust- og snterstate-l 
»« 

ommerce-L oven. j 
« Toldlovene skal revidercs, og ef· i 
J» r han-Z Mening vil Ckstrafessionen 
Iin Kongressen, der ska««fammentræde! 

en 15. Mart-s, vedtage en Lon, deri 

s edsætter Toldsatserne paa Visse’ 
Henstande og rejser dem paa kun 
g a Han favoriseier en gradueret 
"".rvefkat for at mindske Underbalans 

IHan nævner Fakto, som viser 
«·«ivendigheden af store Udgifter, 
Es blot til Heer og «Flaade, men til 

.« skellige andre Regeringsdepartes 

L- o«kortelig, og han paapeger Tran- 

til Love, der scetter den føderale 

melkem United States og Philippis 
nerne, og favoriserer Postsubsidier 
for at fremme Handlen med Syd 
Amerika. 

Han lcegger Vægt paa Vromt Op- 
fyldelse af Løftet om at oprette et 

Post-Sparebank-Syftem 
Nødvendigheden af at fremskyn- 

de Bygningen af Panumakanalen 
fremhæves. i 

Forandring i Landets Penge- ogI 

Banksystem erklærer han for byden- 
de nødveudig, og han Ventcr paa» 
Møntkoinitecns Rappoit. haabendc 
at den vil vise Vejen til en heldig 
Løsning. 

Racespørgsmaalet i Syden be- 

handlcs udførligt. Mr. Tafts Me- 

Iinq er, at Fnren for at blive be- 

lsersfet nf imidende Virlgere er over- 

smaet. Gan unter ikke at udnævne 

Feng til Ernbcder, bvor saadan Ud- 

nævnelse Vilde vwkke Rucefølelsem 
men Beitmsbelse for at opque osq 

c.nerkende Virrdige Medic-innrer af 

i 

i 

i 
I 
l 

Rnccu unbefale8. Han fixier, ban 
Isisnter ikkc at forandre Elektoml- 
szemmerne i Enden, men han haabeiy 
at Sydeus Full skal føle, at denne 
er deresks Requinm og at have en 

Hund politift tM odstand i lwer Stat. 

Prcksidenten udtrykker sin Aner- 

kendelse uf de Love, som er Dedtaqet 
for at beskntte Arbejderne under de- 
res Beskcrftiqelse og et Ønfke otn 

yderligere at beskytte dem. Men han 
modscetter sig bestemt Affkuffelsen as 
»Jnfunction« i Arbejder-Tviftiqbe- 
der. Han ønsker imidlertid Udkast til 
en Lov, som vil forhindre Misser- 

gen af Jnjnnction, og gøre Brugen 
af den, hvor den findes nødvendig, 
rimelig. 

Maxim Gorki 

skal arresteres. 

Til Berlinerbladene meddeles for 
mJlig frei St. Petersborg, at Poli- 
timyndighederne der har udftedt et 

Ilrreftdekret mod Maxim Gorki. 

J et Stikbrev, der følger med Ar- 

1eitdekretet, apaives han-Z Stillinq 
sim Husmasqler fia Nisinii-Novgo- 
Iod —— en Stillinq Gorki. som be- 

kcndt, indtog paa den Tid da lian 

førft optmadte sont Forfnttet 

Iorden rundl. 
London, Z. Markg. —- Fire Doktr- 

menler Incd ’«ajl)jngtmIs Unders 
Iflkift jol gre-: i Oaar vcd Anktion for 
H Llu Ztutket til en Handelznmnd i 
;chttdks11. 
« 

Berlin, 2. Mart-J — Hr. Be- 
bel, Socialisterncsi Leder i Rigs- 
dagen, der alt i nogen Ttd har lidt 
af Nyrcwgdom, befindet sig i en 

fritisk Tilstand. 
O 

St Petersborg, 2. Max-ts. — Ba- 
ron Non Meyendorff, som komman- 
ixerede et Regiment i den rusfiski 
japanske Krig, blev i Gaar drcebt 
af et Vaadeskud, mens han var paa 
sagt. 

Paris, 2. Marks. — Jean Mat- 
!i«3, den Tjencr, som sidste Jul an- 

greb Præfident Fallieres og forsøgte 
at rykke ham i Skce e er bleven 
dømt til 4 Aars Fæäälel og oven 

paa dette fire Aars Landsforvisning. 
. 

Fra Berlin meldes den Z. ds» 
at dct har sneet næsten uden Op- 
hold siden Sondag over Central 
Europa, og det fner fremdeles. Sue- 
en ligger fra 6 Tommer til to Fod 
dyb paa Jorden. 

Land i det vestlige Nebraska, det 
sstlige Colorada, Wyoming, samt 
alle Slags ,,overrislet« Land. Hvot 
som helft De walte Inske at kjbe 

»i- sum De M Land-M 

»Ihr 
,., , 

» 

601—4 N.. II ..L Bldg. ,Oma!1a, Reb. 

Berlin, 2. Martsm — Kejfer Wil- 
belm holdt i Gaar en Tale i For- 
bindelse med Højtideligholdelsen af 
Hundredaarsdagen for Krigsminii 
steriets Grundlceggelse Han priste 
det »prægtige Arbejde, som dette 

Departement hade gjort for Fædre- 
lutldct.« 

y- 

Etreng Vintexx Der faldt Sne 
i Paris næften 1mfbrudt i 48 Timcr 
i Slutuingen af sidste ngh og en 

Vli33urd af ukendt Strenghed her- 
ffede over hele Frankrig. Mange 
Tødsfald 1neldes. Sydfrankrig har 
Jidt under det koldcste Vejr for 
ffcre Aar. 

. 

Dom over flere af Czarens Fjen- 
dor. Fra Kiev, Rusland, 1neldes, at 
en Krigsrct bar dømt 8 Mænd til» 
Tode-u, El til Strafarbcjde og 10 
til Fænqscl i for-skelliq Tidslængde. 
Alle disse Mænd var Medlemmer af 
Moncitccsn for ojcntlig Sikkerhed i 
Lnlnm og af den sociale revolutio- 
nære Organisation Een af dem er 

LMmier Zchsmctt Mchcm af den 

første Duma fra Poltava. Han blev 
sondt til Fæftningen. 

Il- 

Wright uheldig. Pau. Frankrig, 
1. Marks. —— Wilbur Wright og 
Oberst Wives, Eheer for den span- 
fke Hærs »aeri.sftatic« Korps var 

nær kommet galt af Sted i Efter- 
middag, da Roret af Wrigbts Atro- 
Dlan ftødte imod Jorden ocJ lammede 
Maskinen. Ulykken skete, just fom 
de skulde til at flyve. To heldige 
Forsøg med to Passagerer var gjort 
forud. 

. 

Luftskibs Kanon. —- Berlin, 1. 
Marts. —- Frcmtidens Luftskib skal 
forsynes med fmaa Kanoner eller 

Maskingeværer. Flere Autoriteter 
i Sovedkvarterer rundt om i Tyfk- 
lc11d, cksperimenterer i den Retnina, 
og det er saa godt fom afajort, at 

Valoner af Zeppelin Tvpen fkal 
forsvnes Mcd enten fmaa Kammer 
ellcsr Mafkingeværer Futen ved 
Jknddcts Afaang meucr man atz 

have ooervundet ved en ,,Adjust- 
ment«, sum indtil viderc holdes hem- 
1:!elig. 

. 

Tet ftore lldvandrerskib Mauri- 
tmiiu Our attcr sur m) Nekord Det 

pai- sen-de Tannts Rock Tirsdag 
Ezormiddag stl SUT sog hat paa 
dcnue sin Tur sat en Refort of 4 

Danks JO Tincir sog 2 Minuttcr f:«-.: 
» 
New York til Qucenstonui 

I 

Man reiser til ,,the Panhnssdl·e«« 
Sherman Co» Texas for ot s» det 
Ledste billige Land i Verden. De 
maa hellere gaa med. Billig Reise 
Lrer Dim. 

The World Juvestment Co., 
601——4. N.Y.L.Bldg.,Omaha,-Jäcb. 

I 

i 

Beretningeme fya Europa an- 

gnaende Forholdet mellem Serbien 
og OTTO-Ungarn Veksler for hver 
Dag. En Dag ser man truende 
irigsskyer i Horizonten, næfte Dag 

er der de bedfte Udsigter til fredelig 
Afgørelse af Mellemvcerendet Sidste 
Melding af 2. ds. fra Bsrlin Ader 
saaledeB: 

Et specielt Telegram fra Bel- 
grad til ,,Lokal Anzeiger« siger, at 
trods alle Benægtelser af Mobilises 
Iing af serbiske Tropper fortsættes 
den endnu og er heller ikke ind- 
skrænket til to Divisioner. Korre- 
spondenten paaftaar, at han saa 
600 Refervesoldater i Søndags, 
2000 i Mandags og 3000 i Dag, 
som sendtes i Retning af Nish, der 
liggec omkring 150 Mit Sydveftzipr 
Mittel-. 

tog i Afteti i FarvebDemonstratioi 
net-ne for to Toglæs Soldater og 
raubte gentagende baa Krig. Der 
ßoriælles, at hvert Ragiment af 
Garnisonen i Belgrad skal W 
need to Mafkingeværer, som allerede 
er paa Vej fra Krupps Fabrik i 

»Es-sen. 

» Syd Dakota Land har vist fig at 
Euere værdifuldt. Vi har mange 
gnde Anledninger i Syd Dakota. 
Ønsker De godt Land til en billig 
Pris, saa skriv til os. Vi bar 
Land alle Vegne. 

The World Invcftment Co.. 
601—4 N.Y.L.Bldg.,Omab-.I.Neb. 

Rnssiske Embedsmcend Fra St- 

Pctersborg telegrafereå folgende la- 

fksniske Meddelelse til Berlinerbla- 
det ,,Localanz«: 

Ved en Revision i Jntendanturen 
i Moskva er det konstateret, at Re- 
acsringen aarlig er bleven bedraget 
for 10 Millioner Rubler. J det hele 
vil 300 Personer blive tiltalt. 

Det vilde vaere interessant at faa 
oplnst, hvad Udtrykket »aarlig« be- 
tyder, eller hoorlcenge denne Tra- 
iik lmr fundet Sted 

Gratis 

sender vi enhver, der indmelder en 

in, Abonnent, samtidigt indsenden- 
de os Betalingen for et Aar, den 
smukke Sangbog »Danmark«, inde- 

holdeude 72 af vore kønneste danka 
Sange med Roder, indbnnden med 
et vajende Dannebrog Vaa Bindet. 

Enhver kan fkaffe os ceu ny Abou- 
uent og derved faa denne smukke 
Præmie. 

Danifh Luth. Publ. Haufe, 
Racine, Wis. 

Dampskibsnotitfer. 

,,·83ellig «Olav« ankom til Chri- 
stiansfand den 28. Febr. Alt veL 
Ekibet vil atter affejle derfra den 
III-L Marts sog ventes da til New 
Sjcrk den 23. f. Md. 

LErbødigst 
A. E. Jobnfon K- Co. 


