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Stjcrncn 
ndkomnxcr hun- stdag 

Ti.:i«.iclnog, Nebraska 

Pensi- delnss0n. Utlfxivun 
—- 

Ahonncmcnthilkaar: 
1 Aar i de Rock-Zenker ....... Hilf-(- 
ii IJZaneder ....................... 0 TI 

3 jlcaancdcr ...................... 0,50 
1 Inn- nl Tanmark og Sie-sing ...... 2,W 

;,e—·.--sLTcti1liugi-n etlerggcs ioijkndsviT 

Folgende MarkevssBeremluger 
ums ugentth og etc paalldetigH 

I- 

Chleago Nat-kehrt 

Hort-c ............................... 80 

Born ................................. 48 

Inn 32 

Vi.- 59 

rcucndc Sinn ................ S3.()I(«»5.:)0 
Koikg ............. 

« 
............ i Z.50 G4.75 

Einer ............................. TO 

Jndlandct. 
WWW 

Spredte Ruhebet. 

Wem-gi- Larson er ndnccvnt iil Inwie- 
stcr i Racinc. 

—- J Wanst-ihn Couniy, Wiss» vil i 

detie Fomar blioe udsat150,000,,Bi«ook 
T1«out«. 

—- Wafhingioik Prassidcnt Clem- 

land fejrcde i Sondags i al Stilhcd sin 
Zide Fodsclgdag. 

— Hojrstcrct fældkdc i Mnndags Dom 
om Bellsz Telefon-Paient. Vcll fik· sin 
Enekct anerkjendt. 

—- Horacc L: Round-I, Sen af afdodc 
Negjeiinggbogtrylkcr S. P. Roiiiid6, er 

indlngi paa SindgsygesAsylct i Einem-: 
nati. 

—- Fra Eau Clarie Wis» ski·ivc6, at» 
den i dennc Sirfon er fcrldet 140 Milli- 

oncr Fod Tønnner og bragi ned til Blacks 
Nivein Vi«eddcr. 

— Den aariigc Nappoil sni Einigrm 
tiongkoinmigsionen i New Yoik angiuer« 
Antullct af de Eniigranter, sont blei- 

landsat der i dortige Aal-, til 450,d’45. 
—- Swr Forbitrclse hcksker i Beloii, 

Wis» iod en Familie, som nægtede at 

spge Læge for deres fyge Var-i, efier sont 
de paastod, at dct stiildc blive helbredct 
ved del-es Blut-im inen Barnet dpde. 

—- Sundhcdskoinmissioncn i Sau 

Francisco hat nu officielt erklæret, at 

Ftoopcepidemien er out-c. Sidixn Novkxnc 

berMaaned har virrct 473 Tilfælde og 
51 Dødsfald. 

— Arbejdet paa den ny Kanal niellcm 

Muskegon, Wind Lake og For Niver vil 

begnndc incd det forstez man haaber der 

vcd at indvinde 15,000 Altes Suniplaud 
i Rai-nie ng Wankesha Co., Wiss. 

—- Fle1·c Skandinaocr iDiiliiil), meo 

C. O. Niclfon i Spidsen, arbcjdc paa 
at san byggct en Wobei-Fabrik, der skal 
kunne sysiclfætic 100 Arbcjdere. Der 
er allcrede irgnc1850,000. 

— Udføiselsen af Peter Coopers Min- 

destoitc i New York ci· blcven ovcrdiagct 
til Kunst-usw S;. Giiudciig, der be- 

gyndrc sin Kunstnerbane iCooperH Jn- 
stiink. Mindestnmkct skal loslc onna-m 

83:;,000. 
— Ex Sc.iator Tabok i Colorsado, 

iom ejer Bultcreminen i Narheden af 
Photin-, Ari» modiogi Tirsdags Un- 

derreining oin, at to af hans Bad fra 
Minen er Inyisdct i Nærheden af Niggek 
og røvet for 87000 i Splvbai·ei«. Hau 
udlovcr 81000 for Mordelcns Paagri- 
Mit og 81000 for Tilbagebringelsen af 
Sslvet. 

—- Man frygtcr for at ct andetQprsr 
vil bryde ud blandt Halvindianerne i det 

Unrdvcstlige Canada og Jndiancrne sich 
alialc lydcligt om et kommende lldbi"1cd. 

Jivlgcdcictninger skalHnndrcder af dem 
vaise Hungcrsdddcn non-. Kommissar 
Rccd hat« faact llnderreining oni, at paa 

en Tiicjcruaiion alrnc er iiscdivc dpdc af. 
Hunger i Bintcrcng Lob. 

—— Vidcrc lliidisi«is)i«.slsc1« nf Behand-; 
WSVU as Strafiangcr i Arkansas iNasrill 
hschi of Cocn Hiu godkgjm-, at disk «- 

UdeVUI de sorfcridrligsic lsirnsoinhcdcrs 
Ixioc denn. Vogicrcn Scoit pidskcdc i cn 

Tisat TO af dun, indiil Blodct rnndt ncd 
Ud Mich Nny Fangcinc havdc maattet» 
gaatndcn Lko hclc Vinicrcn og cn blcv 

Eil-Wir koldblodig inyrdct efter Befaling ! 

i dm flygtcdc Vogtcr Gafioi«d. 

vaf Ell Cyklon gik i Tomdags over! 
non oniiiscnt cn Mil sandcnfor Fi;l: 

käm-» N- ?)., og gjorde incgen Skadc. 
m()«1I-«·nn-i«l)ng blco bctydcligt ødelagt, 

agst tcvct af og Fauna-eng Kone 
Wams fäarcL En 9 Aar gainmcl Sjn 
PZMZ iUd iLaden og dcnne blev løftet 
oIt OP i Luften og koin ned langt borte 
W dri«Sted, hvor den havde staaet og 

s PMB Mk flep Drengen med ubety- 
enge Beskadigelser. 

— Dampskibet ,,Oceanic« ankam til 

»San Francieo fra Hang Kang og Yoko- 
lhama. seinesiske Tluisie bekurste Eiter- 
retningernc oin de sorgelige Jordskjælv i 
Provindsetne Yun Nah og Se-Chaen. 
Mange Bher blev pdelagt og over 

20,000 Mennesker di·æbt. De sidste 
JEstertetninger ein den gnle Flods Oder- 
Isvjnnnelseis anslaa Antnllet as dein, saat 
eint-ein til 100,000 og de, sein tnistede 
!alt, hvad de ejede til 2,000,000. 

— Stor Sensation er der iLonisssille 
Ken., vedOpdagelsenaf at Statskasscrer 
Janies W. Tate er flygtet og hat estei«- 
lade sig en Deffeit af 8400,000. Han 
var den inest kjendte og anseede Demo- 
krat i Statenz han haode met-et Kachsec 
reri 22 Aar og var altid valgt nden 
Modstand. Hans Lan udgjotde 823,500 
og han maattc stille 8800,000 Bands- 
At have draget hans Ærlighed i Tvivl 
for en Uge siden, vilde neu-et den graue- 
ste Formel-must niod enhner Deinoltat i 
Staten. 

— En marke Natin«-Revolnlion ind- 
teasi Tatsdags paa M. Qesfs Faun i; 
Cosseh ,Co., Tennessee. Familien be- 
maetkede ct hnlt Bnlder lig et Jordskjaslv 
og i sin Forsmdelse lob Falle-ne nd as 
Hasen Ester at have gjenuunden Fai- 
ningen opdagede Mr. Oeff nogle faa 
hundrede Fods Asstand sta Huset, at en 

Miengde store Klippeblokke nat-e blevne 
ilnsp:«eengte og knnste. Dette Brei-I var 

ikke as nagen Menneslehaand, og det 
kan knn antages at man her haude sor 
sig et Opbrud af underjordiske Natur- 

krceflcr. 
—- W. H. og J. D. Gray i Mai-y- 

land paastaa at have opfundet et Uhr- 
værk, sont kan holde sig i Bevtegelse for 
slere Aar efter cen Gang at vcei e trnlket 

op. Melanistnen hac- ingen Pendnl og 
er aldeles lydløs; hele Slag- og Gang- 
værketbestaak as seksj Hjnl og blot een 

Hauedfjeder. Opsindcrne, der nhlig har 
udtagct Palent paa Opsindelsen, teuer 

nied at skabe en Onivteltning i Uhrsadri- 
kationen, idetde paastaa at viere iStand 
til at stembringe et Uhr, der kan fabri- 
keres meget billigere end selv de beljend- 
te W to do y-Uhrc. 

—En ny ,,Trnst«' dann-des den 7. 

Mai-ts, idet 30 Papirinalleejere havde 
Mode i Chieago i og blev enige sm en 

Plan til at saa bedre Priscr sor Papir. 
H. E. Mead fra Dahin-i, Ohio, gjorde 
Tilbnd o-n at kjabe alt Papie, som de 

fabrikercde, hviss de vilde stille den upd- 
vendige Sikllerhed for, at de ikke vil seel- 
ge lilnogensndem Hans Tilbnd blev 
imiolettid sei-Pastet, og der blev nedsat 
en Kaniite paa 7 Mand, som skal have 
Magttilat standse Mølletne, naar de 

sindcr det nodvendigt, for at sathindie 
Overprodnklion. 

—- Eugen Spotts sta New York for- 
lod denne ByiTorgdags for ove« wem 

Franeiseo at rejse til Australien. Han 
havde nied sig 36 Hater eller Kann-er, 
soni er inoceulerede tned en dedelig sinnt- 
som Harcsygdoim Han reiser efter Op- 
sordritxg fra FørslesninUteren iNy Syd 
Wales iHaab om at vcrre istand til at 

ndrydde Dozente, sont er blevet en for- 
melig Landeplage og for hin-:- lldrhddelse 
Regieringen har ndlooet en Velnnning 
1f8250,000. Milliencr as dens, som 
tu adelægge·Fat-tnemeis Mai-kei, shsiocr 
"ig fm site St1)lter, sonti 18-47blevind 

iørt fia England. 
—llnder et Tot-densejr i Onadagg : 

log Lhnet ned under et voldsoint Tor- 
)enb1·ag i Kapitoliet i Washington, og 
set meerkedeö starkest i Senatets Lukan-, 
svor alle Senalorer soer op, nien straket 
ester indtog sine Siedet-. J det Locale, Z 

svor Højesteret holdt sine Moder, sprang 
iaade Dammere, Adookater og Anditp- 
rer til Den-ene, wen vendte tilbage til : 

ine Pladse, da den sørsie Frygt var o- 

IerstaaeL J den Flei, hvor Rein-resea- 
anthnset er, saa man store blaa Jld- 
Zugler fare tnndt i Lasten, ag nogle «as 
Redleminerne troede, at Taget stulde 
ialde neb. En Heft som stod ndenfor 
ilev kastet til Jorden. 
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St r i te n — Situationen et- fal- 

»tisk uforaudt·et. Det eneste nor af nos-l 
«gcn Betydning er, at Sporsiifturnc paa- 
C. B. F- Q. i dm chsigt at ljjælpc 
»Tl)e BrothcthooM ogsaa hat nedlagt 
Arbeit-eh dette slete i Lordags. Dct 
hat« natuiliguici ikle starre Jndflydctfc 
udcnfor Chicago, hvor et Par hundrede 
af dcsme Slags Arbcjdere etc ist-NEM- 
gcdc, der hat det havt den Virkuing at 

alFtsagt-Tcafik er standfct. Der tach 

om, at Kompagnict vil fotsage at op- 
naa Forlig med Mcrndcnc. El andet 
Træk i Forbindclse med Striken er, at 

,Chicago äs- Rock ngand hat giuct cftcr 
for Lokomotiuførernes Anmodning og 
tmgtct at tiansportete C. B. ti- QIX 
Z—t·agtgods. Dctte Skridt hat« natur- 

ligvis gioct Auledning til en reMig 
chde mellem de to incrgtige Korporatio- 
ue1«, hvilken gaar for sig iDommchrcw 
hams Net. 

—- Hearik Bergh, Grundlcrggcr og 
Fortnaud for Fort-ringen til Dyrcncs 
Beskyttclsc, der nn har Afdclinger over 

alt i dc For Statcr, døde fortige Mau- 

dag i New York i eu Alder af 65 Aar- 
Afduch Liv hats i stort Maul væcct viet 
til Dyrcncs Beskyttelsc. Hang Mast-Ug- 
hed til de umcelendr hat« giuet sig mauge 
smukke Udflag, og han- Virksonched i 
den Neuling er det not vætd at mindes. 
J 1866, ejier at han var kommet tilba-s 
ge fra St. Petersborg, hvor hatt hat-de 
vætsct Selretcer hov det der væteude ante- 

ritauske Gcsattdtskab, stiftede han For- 
cningcn, til huilten hans Nat-u stcdse 
vilutrrc knyttct. J Begyndclscn gjotdc 
man Neu- ad hanc, ktitifercde, spottede 
og lo ad ham, mcn han bleu ufottwdettt 
ved med sit At·bejde. Det lyltcocs ham 
attsaa Ner YOKFS lougiocude Farinat- 
liug til at vcdtage Leuc, i Holge yuilte 
Futeniugens Embcdszimænd fik cu Man- 
dighed nogct lig en Politibetjcttts, idct 
de sit Lov til at arrestere alle, der mis- 
haudledc Dyrcne, euten det uu skcte ved 
at over·læ-Jse, vcd at pryglc elier ved at 

sulte dem. J New York sik hatt opfprt 
Dritkefontcencr paa forstjellige Steder i 
Bye.t, ·saa vel for Hcste fom for Hund-. 
Berng indstrwnkede sig dog ikte :il blot 
at tage sig af de umælende. Ogsaa 
Birnene havde hatt Omforg for, ogFo1-- 
cuiagcits Embcdsmcend hat- ofte rareste- 
ret omcejsendc Skuespillerc og Gjøglet·e, 
der lod Born udføce saadauue Kunststyb 
lex-, som maatte antageg at væise stadeli- 
ge for dckes Helbrcd og Udvikling. 

(»Dannem’rtc«.) 
D 

Ugens Nyhedcr fra 
Udlandet 

Storbritannien —- Dronuiug 
Viktoria er afrejst fra Windfor iilPorts- 
mouth og dcifra til Italien, hvor hun 
vilopholde sig i tre Uger; hun ledsage- 
des-i af Priu«6 og Priudsche Baiienbcm. 

H olla nd — Den socialistiske Le- 
der Nicuweuhaus er valgt til Medlem af 
Parlamentctz detke er sprste Gang en 

Socialist er bleven valt til Mcdlem af 
ParlamentcL 

B i r m a h —- Jfølge Efkcrretningcr J 
im Ncmgoon cr Bycn Myiugyani, cu « 

Jigtig Militærpoft i dct sure Bimmh al- 
Iclrxi odclagt of en «Jldeb1«and, socn man 

mmgcr er paasat. 15,000 Mcnncskcr 
chv huouilde og en icmmidclig Ma- igdc 
ital-ti, Hader og andcn Ejendom blcv o- 

)clngt. 
Bulgarien. — Ministerraadctk 

Jar bcsluttct itle at svare paa Pauens 
Zkrivclsc, hvori han ciklcrrcr Prinds 
Jcrdinandsz Stilling uloolig. Animu- 
1ition sendes til Troppeine langsGrcrnd 
en. Finantsminisleren meddelte, at 

Itegjeringen ilke haodc til chsigt at pro 
Elamere Bulgariens Uafhængighed. Lau- 
set vilde forholdc sig loyalt ligcoverfor 
Europa. 

Nu s l an d. —- Uagtet den tilsynela- 
Iende fredelige Tingcnes Tilstand fort- 
eetter Russland med sin militære Virt- 
omhedz man ved ikke, om Treppe-nas- 

ferne i Polen er blcven fort-geh Inen 

Stabsossirererne i Warschan hat flaaet i 
liadig Forbindelfe med Kisi«kssiiiittistc1·eti i 
St. Petersburg, og General Garn-lo, 
sont er Chef for Trapperne i WarichauH 
hat været i St. Peter·szbui·g, hvor han? 
har ljavt Kanserenrer nicd Kejserdsnnnetg 
hajeste militeere Esnbedgsncend. 

Spanicn.— Der indleber stadig 
Eftcrretninger am siar Nod blandt Be- 
falkningen i Landdistrikterne paa Grund 
af det lolde Vele Mange Bander er 

otnkannnet i Sueen, og Kreatnrer og 
Faar er begravne i Snefanerne. Mildt 
Vejr har foraarsaaget sdeliegende Quer- 
svennnelfer i Ebro- og Tajodalene. —- 

Oocrsounnnelse af Flodcn Oder har nnd 
vendiggiort Flytning af Kanonerne i 
For-lerne oed Kiistrin ag alle Fabriker 
blev lnllct. Heilige Stiesiorme vedoai 
rei Tydskland og har standsetalJernba- 
netrasik. Quersvacnnielserne i Ungarn 
vedblive og tiltage. En M.rngde Pyg- 
ninger er edelagt og mange Mennestcr 
og Kreaturer druknet. 

Portugal. —- Under cn Forestil- 
ling i »BauquetTheatre« i Oporto for- 
rige Tii·sdag Aftes indtraf en Gesells- 
plosion, hvorved Bygningen kom iBrand 
ag nedbrcendte ganske. En vild Pnnik 
opstod. De billigere Pladse var optaget 
haoedsagelig af raa Personer, sum kaufte 
sde svagere Personen da de styrtede til 
Darcne. De brngte sineHasnder og Ven, 
og under fiygteligse Slag banede de sig 
Vej ud. Piger, Kvinder og Born blev 
formelig nedflagtede. Alle Skuespillerk 
ne reddede sig gicnnetn en Bagdar; Inen 

dercs lilreder blev pdelagt. Der er Ine- 

gen For-biti«elfe Inad Authoriteterne, da 
Artitelteri lang Tid haube erllceret Vyg 
ningen for uforfvarlig. 119 Lig lkal 
vcrre fnndne. 

Ø stetig —- ern i Donau bmkter 
op; i Galizien og Ungarn er der uhyte 
Oversopnnnelfer og i Lentbergdistriktet 
er mange Landgbyer IdelagL To hun- 
drcde Hase ek bortfkallet i Szoitinar, ög 
flere af Gaderne iPesth staa under Vand. 
— Overjvannnelser anretter megen Ska- 
dci Kroatien; i Chaba er Ligliste.ne 
skylledc op paa Kirkegaarden og driver 
rundt anikring. En stor Dei af Byen 
Gram staar under Band. Neu Lautn- 
iner ag sei-z andre Landsbyer er averfoøni 
met. Rejsningen af Floden Laborcza 
hac- giort niegen Stadt. Tilstanden i de 
aucrspønnnede Distrilter i Ungarn er for 
fiel-delig· Digerne ved Beleg er faldt 
ned ag Byen er dpdsdømtz 50 Hnse er 

alleredc siyrtet samtnen. Jsgang har 
gjort niegen Skade i Danaplin, og i set 
anikringliggenoe Distrikt har man niistet 
store Beholdninger af Korn og Fedetnid- 
ler. 

Tydfkla nd — ExGuvernerJohn 
T. Haffmand fra New York dsde Ler- 
Iagg Morges i Wiesbadcn. — Kejser 
Frederick har averdraget Kenntnisle 
Wilhelm Fuldntagt til i visfe Rat-Jan- 
Liggender at handle paa sin Faders Vog- 
ie uden speeicl Tilladelse· Dette gjer 
)en nnge Wilhelm paa en Maade med- 
Ielagtig i Negjeringen og gjørcs natur- 

igvis for saa hurtig fom Inuligt at gjair 
Iatnbckjendt mcd de Essig-en sont sanos 
Ilnligvis om Dei TiI vi. lonnne til a: 

mahoilc hanl. —- Prindsen nf Waleg 
mode under sit Ophold i Berlin en 

tormende Seene nnd den .«..-.·»«· Kron- 

nsindsx da hnn irrtlrfattr dcnne for 
sang Opsarsscl niod hanci Forscldre og 
prcielt par han sorbifset ouer den rna 

Behandling han uiste sin Moder-, hour 
suer hun bitkrrlig haode beklagst sig til 
kam under hansz Ophold i San Nenn-. 

ironprindscn snndt sig ikkc med Relig- 
)ed i Onkclcns Tiltale og suarede tem- 

nelig barflt; hatt hat ved alle Lejligl)e- 
lcr lagt sin Uuilje og Foragt for Dagen 
or sin Moders engelske Slægtnmge. 
E 

Reddecelier fra Washington. 

Merke Udsig ter. — Hufet ind- 

ager en ejendommelig Stilling angaa- 
nde Toldfptrggmaaleh Der er Urosigti 

til, at Hufet kommer til at bartodsle de 
nieste to Maanederd kostbare Tid paa 
denne Sag, der er al lldsigt til at dette 

Spilfergteri oel og ltjkkelig oil sen-es til 
Ende nden itogeiisomhelst Forstnrrelse as 
dennn gjeeldende Taldlov, der er ingcn 
Udsigt for Reform. Dem er den al- 

mindelig herskende Mening i Washing- 
ton-Krebse. Nn stal oi for-klare, your- 
ledes Spillet skal di«iocd. Der oil iaar 
blioe tre Looforstag angaa cnde Toiden. 
Dei forste, sont allerede hat« verret oms 

teilt her iBladet, er dct For-flag, sont 
er forsattet as Flertallet (Oemotrater- 
ne)i Wnys and Montis«ildnalget; No. 
2 bliver den, som lidualgetci zlltindrctal 
(Repnblikanerne) har isindc at prapares 
re naar de faar gjort sig betjendt mrd 

hvilken Kant Binden biirsee fra; No. n 

er et Forslag, sont gamlc Sinn Ran- 

dall, Dentoiraterncts ,,.-Iortfa.1i·« hat« 
opkogt. Her hat« vi sna det Stof, som 
Repræsentanthnset fix-. nn og indtil 
Midten as Maj Maaned skal haniee Ti- 
den ihsel paa. SQg hrtorlech need man, 
at denne Tid skal brnges til inzen Ant- 
te?—— jo nu skal ui fdrklare, —- dcn er 

regnet nd saaledcg, at den hele Forestih 
ling kan krybe nd ad satnme Vej sont 
den gaar ind ad, i Koitgreasen bruger 
man itte at brcende Broernc efter sig. 
Her er Programet: Forst kommce det 

demokratiske Flertals Bill frem for Be- 
handling. Nepnblikanerne og Ida-wall- 
Demolraterne oil da staa samtnen, og 
for at forkoakle Forslagteg Ehe-trei- bli- 
ver der fra den Side forestaaet cn Uml- 

lighed af Tillasg. Jmidlertid er tiiepubs 
litanerne fasrdige med at tief-le Pulse-In 
og naar den deniotratiske Bill soreslaag 
fsrt tilAistemning, da oil Reden-litt- 
nerne foreslaa deres Bill som Substitnn 
Sandsynligois bliver denne steint ned, 
da alle Demokrater og Randallister vil 

stemme imod den. Neste Akt bliuek, at 

Randall introdncerer paa See-ten sin 
»Bill«, og denne vil blive begtaoet un- 

der Besten af de forenede Repudlikane- 
res og Told - Reform - Demokrat-ers 
Stemmer. Derncest bliner Mit-samm- 
gen foretagen over a)aoedforslaget, 
»Cleoelands Bill«, sont den agsaa kal- 

de5, og det antages at Randallmændene 
og Nepnblikanerne her troligt vil staa 
hverandre bi og slaa Looforslaget tned 
15 a 20 St. M.ijoritet. Paa denne 

Maade vil man opnaa det glimrende 
Resultat efter at have gjort »sit bedste«, 
at ingensocnhelft Lan angaaende Colaen 
bliver vedtagen 

Bestyttelse for ameri sanfte 
Hje r ner. —- Spjrgsmaalet am en 

international Copyright- Loo bliocr soi 
Tiden agiteret med star Jakrndigyem 
Hidtil har Forlæggerne af de billige Ud 

gaver stillet sig imod For-fliegen for-di 
de under den ttnurrecide lovløse Zilstand 
hat oæret i Stand til at optrytke her i 
Landet Kopier af vardifulde udenlanoste 
Vierter uden at veere forpligteoe til at 

deie Fortjeueste med zorsaiterem Sam- 
me Skjædue oedcrfarcs naturligoisz a- 

merikanfke litereere Prodnttcr i minn- 

det, og amerikanslc Hierncr malte paa« 
Beskyttelse. Nu er det imidieruo innen-« 
des at bevæge Forlæggcrne af de billige 
Udgavcr til at medoirle i Agitationcn, 
san nn uirte dc ailc i broderlig EnighcoJ 
Og den Tid er maaste ikke fje1«n, da ois 
itle langer faar vor Sitsiliespezire for! 
Zi. Ei For-sing tiitigiencic du writing- 
tc Loogivning er af Senat-Hist lioiulg 
iuoskiiicc m Magen-. 

Ba ngi oni las ngc ! — Sude-II ers 
Mr. Ztoaslager fra Indiana dienen no- 

mineret somSparks Eftersplger i Land- 
Tepartementet. Lige siden Sparta Af- 
trckdelse hat« Stockflager fungerct sein 
Inidlertidig Konunissær,og man har un- 

drrt sig over at Udnirvnelsen iike er sket 
for. 

Senatets Koniite for Territorierne er 

bleoen enig om at indstille til Vedtagelse 
et -Forflag, sont for nogen Tid siden 
bleu indleveret af Scnator Vorhees fra 
Indiana om at optage Montana i Uni- 
onen paa satnme Betingelse som de an- 
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dre Stamm Det eneste besonderlige ved 
Forslaget er den stdste Paragras, sont 
bestentntcr, at Territotietd Konstitution, 
naar den et- vedtaget, san indeholde et 
absolut Fiiibnd ntod Polyganti og poly- 
gantistiskc Forcttittger. «Der» synesogs 
san at onst-e rt Arrangement am, at den 
sydlige Halt-del as Dakota, Montana 
og Washington Tettitotsicr skal optages 
sont Stater og under den Forudsætning 
oil en hcl Dcl Detnokratcr stentnte sxr 
alle tre Fotslag. Dakotaloven, sont 
ntan antagtts uil komme op sarst i Sena- 
tet, haaber ntan, vil blioc vedtaget, og 
Lovene sor Washington og Montana nil 
komme op saa snaist am ntnlig. Der ee 

en ntegct stceek Bevægelse i Nepktesens 
tanthuset, sont ledes asMcShane, for 
at det sydlige Dakota skal indlemmee og 
Inan paastaar, at mittdst 12 Demokrater 
og alle Nep«tblit’anere vil stetnnte sat- 
Vakers Forslag, som er sor Deling as 
Terkitot«ict, Orgitnisering as den nord- 
ligc Halt-del sont Tettitorinm og Ind- 
lentntelscn as den sydlige Dcl som Stat. 
Hvis diste U Detnokratcr stetnnter see 
»Im-flach blinkt det vedtaget i Kon- 
greascno beggc Einst-, nten Lotsen vil ikke 
trkede san tidlig i sit-ast, at Dakota kan 
deltage i det sorestnaende Pt«æsidctttoalg. 

F c d t e t — J sei-s lange Uger hat« 
begge Kantrets Kontitrer sor Lattdviese- 
scnet syslet med Undeksngelser sar at 
komme til Knndskab o.n, huorledet det 
egentlig gaar til at laue Kunstsedt. Et 
Forslag otn at beskattc Kunstsedt ligger 
nemlig soc Kongressen, og Kontitcets 
matt jo ntt satte sig lidt ind i Sastt sor 
at den kan vide, lsvad dett skal tale ons. 

Mange Lobbyister paa begge Sider as 
Fedtct har holdt sig mer til de list 
ntianndelsesværdige Komitctnedletnntet·. 
Kunstscdt-Lobbyistcrne var høslcrsxde Hei-- 
ter, Komiker-, sont ad ridenskabelig 
Bcs beuistc,at alntindeligt natttklig Spi- 
nesedt er tnent, hootintod .tknttstsedtet, 
som tildelg bestaar at Oksetalg og Vom- 
uldssricOl1e, er snndt, nasse-the og ch- 
sntagestde. Diese only-te Menneskek 
hat udsoldct est Mit-, sont vilde have 
giort en bedre Sag Wirt-, ozt oet er vit- 
telig i en via Grad lnkkedisz dent at de- 
oise, at omeno oe er fk.iloige i at ttloiks 
ke en Sktsnsncttblandisig,det« udgiveo sor, 
hvad dkt itke ei-, saa er de Falk, sont 
fremstille Natursedt, ikte start bevrez 
thi de benytte dertil Oele as Soinet, 
sont er utene og vcetncnelige. 

Cletus Spreekles. —Denbe- 
rantte Suktetkonge sra Calisotnia, 
Cletus Spreckles, var sotledett Viotte 
for Husets Udvalg over Fabriksvæsenet, 
hvor hatt »talte Sitkkek« ltenge oz ssdt. 
Hatt sorktatcde hclc sit petssontige zor- 

ihold til Sack«-Produktionen og Sat- 
»,kek-Rensningett. Hatt ksettote intet vi- 

sdere til Suttek-,,Trttstet« i New York, 
knn det, at han var bleaen indbttot til 
at slutte sig til, mea dette hat-de han 
paa dct besteinteste asslaaet. Hatt vtlde 
tttt sclo bagge et Rassinadeti i Osten og 
uentede, at ,,Trusteet« oiloc hatn tillios. 

Asdpd Haseste retsdonttner. 
—- Mcdlent as For. Statecs Hsjestereh 
Tonner Martisott Rittnich Watte-, døde 
Istedagg Morgen cstkr ett llgeo Syst-- 
Ughi-o Hang Latier ozs Zon var non-- 

om«endt-, nten Mic« Waise opholnt sig 
i Calisornicik Lizct oil War satt til 
Tolcda, Ohio, smatilixth Ost-m, your 
dct skal beginne-T Asdode var hast ag- 
tct sor sitt retskasne trat-after og sitt-ibi- 
stc Beganelse. Wain Udnæonelse 
sont Hascstcrctsoontntck skcte under 
Grantg Aontittistratiott. Watte var Re- 
pnblikancr dog jagen sitt-it Partintand, 
han hat-te tin-tatest til den uashiengige 
Gruppe. 

Siottr-t)iesei«oationensAnb- 
tt i ng. —- zotslagct ont at fratage Jn- 
diancrne Siottt«-Resrt«valiottett pg stille 
den aa bcn sor Sctling blev i Lsrdags 
vedtaget i Huset, og der er god Udsig 

til, at Scnatet vil selge Eksemplet. 
Dette er en Sag as overataade Vigtigs 
hed for Nebraska og Dakota. 


