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Ahonnements-Vilkaat: 
1 Aar i be For. Stater og Canada. .82.00 

6Maanedcr.«............ ........ 1.0(s 

3 Maauedek ...... ... ......... 0.60 

jAar LI anmart og hvilketfomhelst Sted 

illdlandet........ ....... ......Q2.50 

s- Betalingen erlægges fotlkudgois. 

Pcngc man holst sondes l «lleslsteked" Ist-» 

»so-m dlmusy ()k(lek" ellek «Postal Not-A Ado- 

ul Note-H’· » klet billig-te Mlcldel for Peoketoksev 

seiest sg tulclkommcm sinken-; Gcbyt Inn- 8 Cu. 

Fuldstændtg Adresse: 
Stiernem 

Damiette-, 9·pk«».« 

Ins-l og DAMAGEle 
-4 Dannebrog k- 

llnion helle loyal-W 
anmm akgaar tra l)ann0br0-;; 
ustz (’-0(lS- og Paimsgektug 2.20 Zum-« 

fest 
« « 7.l0 « 

-4«8t. Paul-p— 
Inion Miste Mal-um 

Tuqun iifgaar kra St» Paul- 

Til DANNBBR00. BOBLUS og LOUP ClTY: 

No. V? Umla— og lwsstgcktog 0.30 Akten 

Tll GliAND ISLAND: 

No. R; Umla- Og Post-agitka 2.30 Bitt-· 

Tll ELBA. S(’()'1’IAl NORTII Lock og ORD: 

No. sk- (-’o(ls- og Pssssgenog. 8.05 l·’onn. 

M Alle Tog medudget kassagercr. 

lurlluglon l- llisz lllm law-aus« 
Tuqono usuiiar kra St« Paul- 

()st: Pew(mtog. 9.33 l«’0r1n.; Godgtog, 2.50 Entn. 

Veslt ——« 5.21 Ekth ———- 12.(5 -— 

M Alle Tog tneclmgck Pisa-zugetan 

MA RKEl)s-Tll)ENDF-. 

Im de vealideliqste so bkdsie Ruder-. 

6hieago, d. 22.December. 
Hocdemaekedet varchgyndelsen livligt, 

men allefkuldesiklgc, og inden Il. 11 var 

Handelen incrsteu gaaet iStaa. Feontant, 

91F;Jm!1uat-,912;Maj, S1.00. 
Majsnmrkedct var megct ildetilpas hele 

Tagen. Jugenvilde hobe. Kontant, 52; 
Januar-» ätz; Maj, IZZCDZZL 

Havrcn holdtStand bedre end noget andet. 

Konto-m 4lifgo41j;Ja11., 41z ;Ma1443(cj)45. 
Vng Cis. singst Hørskp 81.12. 

Omaha, d. PL. December. 
meatmsmarkedct 5E10c laveke. God Urs- 

Ikkspøtgfel paa Frevel-T Stude, 82.50((Y4.t45; 
Mer, 81.25(ä:-2..30; Stockets og Feederm 
82.1.3«-,2.5«3. 

Evinepriseme lidt bedrc desidstcPa1-Tage, 
meu Wiennemsnitsptiscn — 8393814 — er 5e 

lavereend sidftc Ilge. Te tilfortc Sin et 

xjderst daarlige. 

Tanncbrog, d. 9. December. 
Hoedc 65 Ets. Mai-z MAX-TO NOT 

Haut-e 35 Utsx 
Sv11182.00«3)2.40. 
Æg 25 Nö- Smør 15(-220(5ts. 

Handels-Runda 
Forretningsomfanget er vedblivende sinkt, 

wen Tilliden er svkkkket en Del, det mcerkcs 

sydsligb Aarfagetnc synes atværeZ 1) En 

Torestaaendc betydningsswid Finanslovgtw 
Umg- hvis Virkninger man ikke paa For- 
haand san stimme; L) talrige Falitter og 
stbkre Vanikeligheder ved Pengemdkassctingz 
Z) en mindre glædelig Stilling inogle as de 

Fstre Industrien Skjønt Reuter paaPenge 
m hastig Vkug et lav, og Forsyningen til- 
stræfkeligi Bostou og«U"h-Ladelphia, er der 

VVZ Mangel paa de flesteStedek Landet over. 

EN« saa almindctiq Klage over sterbende og 

UVITIkge Jndbetaxingey som der for Tiden ty- 
VID hat man næstcn aldtig for kjendt. Frem- 
MC kahold Iver ikke nogen forstyrrende 
JlOflydelfe nu. 

Web HERer til Uds og Jndføkscl hat 
SUUUSM nu forandret sig til Gunst for os. 

Uhspcslen er nu betydelig ftøere end Jndførs 
Ums Og et 8 pCt. stjkre end paa samme Tid 

Idste Aar. Denne Forsgelse er vel at mcekke 

Zsrwuld og Proviant, Kornudførfel spiller 
Insel Rolle, Spekulautemc hat sprget forat 
i«M·pl-ohibitokiske Prisen derpaa, og Udlan 

kkt Ueber ikkr. J Syden gaar Hand-ten lin- 

FIki tlær i New ereans, hvor Bonatti-Zud- 
Iptslen er enorm. J Memphis er den rig:- 
FMWk floh men mere haabefuld iLittle Rock, 
IBcdting i Montgomery og god iNashville. 

Dem mindre Tiuiv i Jackionviae, og i At- 

lamshllt Bomulden ophobet Iig umaadeligt. 
MM vZeuge et tuappe alle Vegne. St. Louis 
hat Foldere Bein hvilket begunstiger nl For- 

MUFUIL men i Kansas City er Helligdagsfor- 
mmngeu under det faedvanlige. J Denver 

Fk Fokreming blot mandelig, i Salt LakeCtty 

Wkdtsng og maavetig i Omahm Tpmmek 
stadlg l Minneapolis og Melprifen stigende. 
J Sk- Paul et bedke Tillid, og Jndbetaliu- 
VII NO disse Egne er nogenlunde gove. 

J CMags- er Pengc saft, men regelmcessige 
thretninget er forsynede, og Tilliden ttl den 
mumesik Fremtid et ged, Cleveland har 
W, Handel; Cincinnati. er meget rolig i 

kashandelem Pittgburg noterer daatligete 
Handel med fotarbejdet Jern og Glas, og 
Vtsiemer ek lavere. J Bpsion et Affcetningen 
den Uld og Leder bedie. 

DU) dedsfvtretningen moerkec Birmin- 
W Uf VI sidste Fallitek og Stkammelieni 

Endelslacm. llagtet».fkaliko er nede ved 3 
ms spk fstste Gan 1 flere Aar-, er der dog 

Yldkgogskytter paa plag. Handeleu med 
Metsier hat været bebte. 

Fallnernes Antal var 404 imod 863 forttge Use 
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Jndlandet. 

Indiana-Ochsen raser endnu med 
satnme Voldsomhed i Aviserne. Paa 
selve Stuepladsen er tagen Forandriug 
Rygtet om Sitting Bulls Drob har dog 
nu betræstet sig. Bande han og hans 
Sjn ,,Ckow Foot« blev dmbt, da Jn- 
dtimserpolitiet sorssgte at arrestere ham 
som Ophavsmanden til Urolighederne. 

Jldcpaadh Kristi Kitte, det pro- 
testantisbepiskopale Kirkesamfunds Kirke 
paa Fisth Ave., New York, N. Y» neb- 
bkændte Onsdags Astes. Jlden uddrød 
kokt ester Kirken havde været syldt med 

Menneskek, sum havde overveeret en Uds 

stilling as et nyt Maleri, det« kaldtes 

i,,Et nyt Jdealhoved at Kristus.« Bille- 
det vurderedes til 850,000 og Bygningen 

!tic 8100,ooo. 

Ulykfer. Nogle Brandborere, der 

arbejdede paa en Vrønd ved Casey, O , 

siodte nsorvarende paa en Oljekilde. 
Med srygtelig Kraft brød Gassen ag 
Oljen frecn og overskyllede Apparatet og 
Mandskabet. Gassen antamdtes fra 

Fyrstedet, og to asArbeiderne blev inden 

de kunde slippe bort sra Siedet, sor- 
brændte i den Grad, at de ikke kan leve. 

Apparatet og alt, hvad der stod i For- 
bindelse med Branden, blev hurtigt op- 

slugt as Luekne, og Oljen og Gassen 
bmnder endnu ester Haanden det stkønu ; 
mer srein as Hullet. 

Sydeus Judvaudttnq. En 

Jndvandringskonferense sor Sydstaterne 
hat nylig havt en Sammenkomst iAshe- 
vtlle, N. Carolina Man beslttttede at 

avertere Syden paa det starke-ste. Dette, 
inente man, vilde bedst vpnaas ved at 

arrangere en overordeutlig Udstilling ved 

Verdensndstillingen i Chicago og ligele- 
des ved at sende Jembanrtog syldte med 

Sydeus Produkter over hele Norden, 
Besten og Osten. J dette Øjeined sor- 

langes en Pengebevilgning paa 825,000 
sta enhver as Sydeus Stufen 

Ei stock Sejlsktb. El flagsmyk- 
let Yankee-Skid, der fik desgantle Stip- 
pesre til spileØjnene op,indsandt sig sorle- 
den i New Yotks Bugt· ,,Det var dog 
en morderlig Stude!« udbwd den ene 

Utk, idet han sorbauset «detragtede den 

store Kjeempe, der com strygcnde nied si- 
ne «lI,0()0 Kvadrat-Yard Seil, hvilket 
er den største Sejlmængde noget Furt-i 
i hele Verden sofer. Siedet heddek 
,,Shenandoah«, og der er kun et Sktb i 

Bei-dem der overgaar det i Støkrelsez 
det er en Femmastek asStaal sbygget paa 

Clyde for et stansk Selskab. ,,Shen- 
andoah« er bygget paa et Værsti Maine, 
det her site Muster, og dens Næer og 

Stanzer sidde hsjere end paa noget andet 

Fast-L Det sster dobbelt »Man-seit, 
Bramsejl, Bovenbramsejl og Skyskrabe- 
re. Säbets Drægtighed er 5000 Tons, 

seller meoe end mange as de state Godss 

dampere. Det er 325 Fod langt, 49 

Fod bkedt og 29 Fod dybt. Dct bygget 
er Egetræ. 

i 

Den stsrste Faun i serv-m 
Den stsrste probuserende Faun iVerden 

stal efter Sigende ligge i det fydøsilige 
Dis-me af Louisiana. Den stmkker sig 
over hundrede Mil i Nord og Syd og 
25 Mil iØst og Vest, og indehocder 
1,500,000 Ams. Denne umaadelige 
Strækning, fom ejes af Kapitalister fra 
Norden, er inddelt i hensigtsmæssige Af- 
delinger eller Stationer, hver sine 6 

Mil i Firkant. Alene Jndhegningen 
hat kostet 850,000. Landet cgner stg 
bebst for Avling of Ris, Saiten 
Bomuld og Majs. Al Plsjning og 
Kultivering udfms ved Dampquft; 
der er ikke en enesie thkhest paa hele 
Fermen. Paa Formen grosser 10,000 
Stkr. Koæg. 36 Mil af Southern Pa- 
cifics Banelegeme ligger inben betteOn1- 

kaude, og 3 Dampete tilhsrende Ejetne 
befarer Landets Flodvande, qf hvilke 
der er en seilbar Stmkning paa ca. 300 

Mil. Dei can man kalde en Demgem- 
i stor Stil. 

Cultekunftnerm Sucei iNuu 

York tilendsmusp Iin 454 Dom-s Faste- 
Lordags Mens, on. fcnp lnsende tm M, 
skjsnt han our um- cst hængendts Hans tun· 

nett at im ke f ·-inm den fihste TI 

Hatt bwd Fasten mcd Nydrcfm n- lkvt 

prepakeretKokosnøh Da hau begyndtc 
Fasten vejede han UTX Pb., nu veiek 
han 1042 Po. l..«m-1« Fasten druk han 
21 Quart alkalifk Vand, H Quart Co- 
tonvand forndcsn et ringt Koanmm of 

hans Elirir, fom Kemitere siger ikke in- 

deholder Næringckstoi. Det anseg for 
at være en mlig Faste. 

Cn Imys Kicnchse opnaaet 
Lied Bpm Nede c Wichita, Kansas, 
haode en Jury forgikeves Ida-set samlet i 
24 Time-r for afajore hvoroidt Pigen 
Nellie Mayers var ssuldig i dct paa» 
John You forøvede Nov-nord. Dom- 
mmsn erklckrede nu, at ban vildc have 
Juryests Kjendetfe inden imste Momen. 
Og hvad han hat-de at giøre nor, sc han 

snmme Nat Kl Z inNod Pustor Hat-Ilion 
i Jurylrskalet Ptsæften pnolscgyndte 
ftmks en Ghibstfencste, og Juki-Inmitte- 
ne tog Del i Sunqcm Hnn atmend-e 

derncest en Time von et Foredmg over 

Siælens Udodclighsd og med m Von til 

Stutning overlod hcm Juryen til sig 
sein« Do Nettm nwsttstnrgm nahte- 

des, bekjendtgjotde Shekissen, atJu1y- 
en var blau-n enig om Kjeudelsnn 
»Sky1dig«. En of Jukymasndene for- 
talte at man alleredc ved farste Afstetm 
tring ester Gudstjemsten cui-des om ben- 
ue Kjendclse. Defensot agter at appe- 
lere Sagen oq paabsxswabcr sig mild-r- 
lig Jndblantien fm Donnuerens og 
Sherissens Side. 

Opiunts-Forbruget. Ton-tol- 
lektør Phelpg i Sau Francisco, hat va- 

ret i Forhør hosz den af Kongresscn neb- 

satte Jnunigrotionskomitc og gav nogle 
statistiske Oplygninger tut-d Hensyn til 

Bkugen af Opium i dette Land. Hast 
vidnede, at der i Tidsmmmct mellctu 

Juli 1888 og November 1890 med et 

ruudt Tal var indsprt 17(I,000 Ptmd 
for Nøgniug tillavet Opium, hvorpaa 
Tolden beiløb sig til ca. 81,700,000. J 
sammc Tidgrum var derindført 176,000 
Pund raa Opium, og deguden meute 

han, at Hawdelen faa meget som det, 
der gil gjennem Toldbodcrne, bleo ind- 

smuglet. Opiumsrøgning blco mere og 
mere almindelig, hvor den før var 

utjendt, ja cdnog Born ljave lagt sig til 
denne anne, Phelps sagde, at han- 
vilde tillade sig at foreilaa, at Jndsørsel 
af tillavct Armuth sont bruges af Re- 
gece, absolut bukde focbydeå Hatt 
kuude ogsas .bevidne, at der indsprtes 
en betydelig Mangde Kitieseke og Kitte- 

setinder tvert imod Lovens Bud. 
( 

Uvelr rasede i Onsdags over Egnens 
langss den atlattiste Kyst, navnlig i New. 

Brich New Jersey og Maryland. HeleT 
Daget faldt Regneni forstjellige Kran- 
titeter, fra enkelte Draaber til Isende 
Statme Uvejret var almindeligt ialle 

de Istesfor Mississippien beliggeadeStq- 
ter, og sicrleStokme huserede langs heleE 
Kyststkckningen fes Boston til Charlesz 
town. Bindens Stykke i New YorkEityi 
var 42 Mil i Timen; paa Block Jälandi 
var den 50 Mil. J og otntringHavnenI 
oparbejdede Binden en forfiekdelig SI-! 
gang, og felv paa de proiaiske Fettge- 
baadstuee blev Folk fssyge. Jngen 
Baad, der paa nagen Maade kunbe heu- 
ge ved sin Fortsjning vovede sig ud ide- 
S-. J Elizabeth, N. J» blev Gover- 
ne oversvsmmede og cheldekne inwend- 
lede til fyldteVandbeholdere, og ienkelte 

Tilfalde lob Vandet iad i Stueetagen. 
Et Par gamle btsstfældige Stenbygnim 
get ramlede samtnen iGrus. Stamm- 
ten »WilliamEmet-fon" stødte paaGkunb 
veb New Jersey-Kysien. Besen-singen 
(5 Mand) blev reddet afRedningSmandH 
siebet. Oppe ved Old Man’g Bay,: 
Növa Scotia, sank Sconnetten »Erneu- 
na«; trettect andre Fartsjer lsb pqa 
Grund, men blev attee teukne If. 

Iowa. 
-— Mkd Washington Anderfon, over 

90 Am- gannnel, blev i Fredags imde- 
stct i Dnbnqne. Den gamlc Dames 
Slægininqe paaslna at hnn var en Re- 

pmsfenmnt af Geo. Washingtons Fa- 
milje. 

El Syndikat af lolale Kapitalister 
i Cedar Napids har opkjsbt de respektl- 
ve Kotnpugniek Eiendosnsketten til Spor- 
veien i Cednr Rapidscb Marien-Bauen- 
De ny Eiere agte at benykte Elektricitet 
i Siedet for Heste som Drin-kraft 

— Statsiekretckrer hat i denne Tid 
havt uhyre travlt i Anledning af den i 

sidste lsvglvendeForsamlingvedlagne An- 
ti Crustlov. Under denne Lov stemples 
enhver Satntnenrottelse i den Hensigtat 
fothoje Pkiien paa Livsfornødentheder 
som en bedragerisl Handling, og for 
dens Overlmdelse er der fastfat folgende 
Straf: Vødcr fra 8500 til 82000 og et 

Aarts Indespkerking i Conntvfcengslet. 
Nu pnnlcmgrr samme Lov Statens Se- 
ktetcrr at Iilfende hocr Kotpomkion i 
Skalen en striktlig Forespørgselhvorvidt 
de holder sig dennc Loo efte1«rettelig. 
Oel-es Snar lknl giøreg nnder Ed. Hen- 
ved tun-o af diese Breue blev udfendte 
i Juli Maaned, og til Dato er over 

JZalodelen deraf endnu ubesvarede. 
23 f(-1««1ndkede Spørgsmaalene sagte-! 
des at de·itle lau anses for gjceldende,’ 
051 loin tilbage nnkrket ,,ndtcnlled for«, 
og 1991 fourede slet llle. Mod disfe 
Rolere vil der nn af Statsptoknmtoren 
blioe anlagt Sag for at tvinge dem til 
at innre. En Del af dem fkal dog vkere 

Korporationer, sont nuikle langer elli- 
stcre, og etAntal Kirkefmnfnnd er ogsaa 

»indbefalte«de. 

Nebraska. 
— CountysKasferer Korth har stinkt- 

let 8:H,000 fra Pierce Co. Hast bleo 

forlcden nnppet i Norfolt’. 
— Saloonkecper J. R. Yount i Fre- 

mout er dienen nmikteret 8100 for at 

have folgt Brwndeoin om Sondagem 
—- Kommandanten for Soldatekhjcm- 

met i Grund Island betjendtgjsr at An- 

stalten nu er gansie ovcisfyldt og ikke i 
Stand til at aptage nye Auf-geke. 

—- J York citknleres i denne Tid et 

Bønstrift til Gut-enorm om Bett-tad- 
ning of Warten Ciangh, der hat hensid- 
dct 14 Aar i Tugthufet focn dImt for 

inodcrmord, men om hvis Brodke der 

stodig hat herstet en Del Tvivl. 
—- En Sag, sont hat soævet for Net- 

ten i 10Aar, blev den 10dc ds. endelig 
afgjort af Forbundsrettrn. Den angik 
10,000 Acreg Land i Cuming County, 
som værdscettes ti18200,000, og fortes 
af Henty T. Clark mod John J. Blair 
af Blaitstowu i New Jersey. Ciark 
vandt. 

—- Arbejdet paa Bomuldsmveriet i 

Kearney gjsk god Fremgang. Udgkav- 
ningerne er igodGung, og paa den egen- 
iige Konstruktion stal der snort tages fat. 
M. C. Cummings fra Holyoke, Mass» 
hat Kontrakten paa ArbejdeL Natio- 

dyerne hat hidtil taget sig et billigt Grin 
pati Kearneys Bekostning i Anledningaf 
den saa meget omtalte ,,Uldmslle«, des 

stedfe synteg at viere faa met-, og bog saa 
fjcern3 men ntt ladet dct til at stulle bli- 
ve Alt-or- 

—— County-Naadeti Dodge County 
hat i den senere Tid havt en »Expert«i 
Arbejde paa Kasse-terms Regnskaber, 
og det er Hensigten at han stul gjennem- 
gaa hele Regnstabet fra Begyndelfe til 
Ende. Eiter de Beviser at domme, der 

fremkomme under denne Udluftncng, 
man det have vatet nogle rigtige Mod- 
eigner, der hat fsrt Pennen iKasserens 
Kontor i Dakota City. Er Kasseket 
Ness et 810,403 i Underdallanse,og Fei- 
len synes at ligge i fejlagtig Stimmen- 

tcelling of Tals-akku- ErKasferer Wil- 
kinion var 88,285,92i Underballanse, 
men hatt betalte straks og sit sin Zwitte- 

ring. 
— Hoilken Bord der kan tillcegges 

det Vidneforhty der i de sidste fett Da- 

ge har gaaet sor sig i Lincoln angaaende 
de pnaankede Valgbedragekier,- er vans 

stelig at gjætte. Nevublikansle og de- 

inokratisle Dagbladc beslrlver dct hele 
som en Farre; men vi havde trenkt at 

slulle san lidt linderretning gienneinAls 
liansens Organ; inen dette Blad ind- 
skrcenler sig i dets sidste Numer til en 

lon Satire over lloa. Ed. Rtsewater 
fordi han lob dort, da han stulde freut 
som Vidne, ellers er Contesten lkle 
ncevnt med et Ord. Det Vidneudsagn, 
dei- hidtil er srenilonnnet, synes isslge 
Dagbladenes Referat itle at antyde no- 

gen ,,Vulldozing« eller grovt Bedragekl 
paa selve Valgdagen. Selv Vidner sor 
Poiverö sorllarer at de ikle saa noget 
ulovligt Jndgreb iOinaha. Selv Pro- 
hibitionisterne havde ikke benmrlet noget 
værre end at en suld Mond slnlde have 
sagt, at han ,,l)nngrede cster at soa Tand 
i en Prohibitionis «. Det mest interesq 
sante Trcrk vcd denne iovrigt kjedelige’ 
Afsasre var, at Nedattor Hitchcock oplyste 
at Redaktor Rosewater havde sluttet sig 
til »Bankers and Vnsineso Mens’ Asso- 
ciation« sor at faa Fingre i Kaissedeholds 
ningen Jovrigt hat« Foreningens Ve- 
styrelse indronnnet at den var stiftet sor 
at besejre Prol)idition, og at deng Fond 
udgjorde 850,000, as liville 820,000 
blev ndbetalt til dem, som reiste omkring 
i Staten og organiserede Foreninger. 

— Statens Farinerallianses Aarsmss 
de asholdtes forrige Tirödags i Lineoln 
under enorm Tilslutning. Der vor nee- 

sten 900 Delegater til Stede, og det var 

Foll, hvis Ansigter robede Jntelligecitg. 
Om Formiddagen holdtPrcesident Pom- 
ers denaarlige Tale. Det var en klar 

og tyndig Adresse, gjennemtmngt as 
patriotiske Tanter og en ret Fremstilling 
as Farinernes Kran. Han paolagde ind- 

traengende Alllansen Nvdoendigheden as 
at sortsætte Organisationen as nye For- 
eninger. Han soreslog at Alliansen 
skulde ans-ge Legislaturen om at spran- 
dre Statslovene saaledes at Ovrettelsen 
af giensldige Formerassurcinsesoreninger 
blev mulige. Med Hensyn til Som-gä- 
ntaalet oin en stellev Sammenslutning 
med de Ivrige Jndustrisoreningeri Lan- 
det, da menteTaleren, at en saadan Plan 
for Ojebliktet vilde viere vanstelig at 

giennemsore. Sluttelig anbesalede han, 
at Alliansen slulde komme de nødlidende 
Standsbwdre i det vestlige Nebraska til 

Hiælp ved et Bidrag nd af Kassen. —- 

Ved Vestyrelsesvalget blev Powero gieri- 
valgt Preesident, H. G. Stewart sra 
Hitchcock Co» Vice-Prcesident; Sein- 

taer-Kasserer, J. M. Thompson fra Lan- 
caster Co., Lecturer, O. Hull sra Lan- 
caster Co. Som eksekutiv Koniite valg- 
tes J. Burrows sra Lancaster Co. 
(Fmd.); Allen Noot sra Donglas Co., 
H. V. Mc Gaw sra Adams Co., B. F. 
Allen fra Cass Co. — Alliansen dedic- 

gede 02500 til de nodlidendei Besten. 
— Dagbladene dringet en Del krydrede 
Fremstillinger as en heftig Scene, der 
stulde have soregaaet mellem Joy Bur- 
rows, Formanden i Eksekntiv-Udvalget, 
og Er Senator Van Wvck. Dette erdog 
not for en Del grebet ud as Lasten. 
Vistnol var der nogen Rivnig mellem 
de to som Resultat as den bitre FIlelse, 
der opstod da sidstnceonte bleo lcest ud as 
Partiet, da han loketterede med Neva- 
blikanerne, men ester paalidelige Tilste- 
deværendes Forkluring slal der ikke were 

sorefaldet noget utildorltgt i denneAnled- 

ni«ng. varigt er Burrows den Mand, 
som Alliansens Modstandere er mere paa 
Nakken end nogen anden, vel as den 

Grund, at hun er saa slagscerdig i sin 
Optrceden. 

Fra Wafhingtou. 

Kunst-essen vil seit-e Hain- 
dctt. Det blivek ikke mutigt at faa et 

not-um i Kongresien i denne Uge. .En Bel Medlemmek er allerede reiste hjem 
for at holde Jul, og de svrige tagt af 
Steh iDag. Der blivek ingen Arbede- 
siyrke til Stede igien fsr den ftkste Man- 
dag i bet nye Aar. 
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The ums-No stul keimt-u cikculhtlou Ihlos 
this Ist-Inst lis- Immml sama : Uio numerou- syst 
Mantu- llcmws of Nishi-stim. Wyomile Ins Coks 
kmm malte- lt - sapnkluk schont-Ins motUmu III 
Ums-o who must to Mag molk malt-os- bokots as 
Nun-Umriss- public. 
lutes of stiwktlsing nwlv known on Ippllcstsos 
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Sanktioneeede Lebt-rauh 
Prasldenten har nndersktevet Loven am 

Disciplineng Opretholdelle blandt Tols- 
ecnbedsnnkndene ; Folsllaget am at denn-n- 
dige Nationaldanken l Butte, Montana, 
til at forandee dene- Beligqenhed, 
ligeledes Fallecresolutionen paabydende 
Jndeesninisteriet at ossenllggipre dets 
Kjendelser angaacnde Landtages-. 

«Tvaugslpveu«, ellek den natio- 
nale Valgloo, vat alter til Behandllnq l 
Fredags. Senator Stewart fm Nevadö 
talte iniod Forslaget. Han glk nd der- 
lra, atForspget paa destiennemfskelfe 
vllde bllve sticebnefvanger for deggeRsset 
i Syden. Han var en Ven af den far- 
vede Mand, og derlor havde han heller 
llke Sind til at han slnlde fcette stc le 

paa Spil for at tjassnpe en politilklkatnp 
for hasn (Stenmrt)· Han var l lize 
Maade en Ven af den holde Mand, og 
snftede at holde slg fra enhoer Handllng 
ellerVedtægt, der knnde hdc den holde 
Mand en Undslyldning for at forfslge 
den fotfvakdlaf Nase sont Kottgressen 
hat stjasntet Valgrettem Hvad man end 

gior for Balghisndlingens Besiyttellei 
Sydeu, faa nyster det intet, nndtagen 
det tosntner fkivilllgt im feer Folketders 
nede. Stnl Ncgercn beslyttes ved Magi, 
er det enSclvfslae,at Mun- Masu anlaq 
nIaa anoendes til hnns sljjcndes Odems- 
gelse, hotlket jo tned andre Ord betoder 
de hvideg Tmlgjokelie og eventuelle Up- 

tyddelfe. Anvendelfen af den enn Wnat 
maatte til stdst endet Uns-) « 

.: .1 

af de iotte eller de holde-. Ost-m ».- » »- 

.Mllitcernmgten, der skulae .:,j · skx O 

sLuoen, bnrde den alt-ein ins-It » « 

lLlllilitnsmcagt vilde den um« r k. 4 

Bogftav, og of den Anna us .-« he- 
ler itte oedtageo. Senatois » unty ne 

at de fokeflaaede Suoetuismu nnde d loe 

mærkede, og dekeg Still-Our sit-soc man 

ikke tviole onl. Eim- hanH Use-sung var 

Striget at Natiopmkngutagen nilde 
blande sig i Sydeus-« tosnsnnnsvle Afi Her 

netop den Kraft, der holen ,,--- w ue 

Sydeu« ganende. Og det Hauc, nun 
dette Skrig vilde vise itg us utue uden 

Grund oilde det bltoe muntng langer at 
holde dec fallde Syden solida. 

Regt-ringen tout Muts-up- 
quuec. J part-tout usw «-.t us gur- 
metuututtseu Ituteue Uottuusctmr ottt 

Wettgetutttt Im U. O. Okuttuutmct statt 
LattorjeuuoutvIIttet"heo, yttt Onwut sc- 
tttstv Otuuvioto tu Gunst-uns tout-ate- 
tet et soc-stag, orr rstct yimv Umigtoects 
de tusutoe ou satte immequ t stand 
ttt ut at utitrossuuc gottew Mangel 
paa et qudt Cutututtousuuuutt. Ese- 
ttutorett gtm Ietu t zuvqu « untere 
Urrtusttutug us Juectt t »Amt«-« Post 
sagt-e at Buno wt tm set-ice us ist«-te 
Untat uI OtckrtyetY og at oet « vorder- 

af ttt at yde nur de putzt-, otts otyøoes 
ttt zortetutttgovtsug. you tue-tu »Mutt, 
at yoltct t sm Petyco vitoe yauc mere 

Ctlltd ttl et zittunssorslag, det- 10 using- 
tettgt er ttymooeub og tttsget ysctugguw 
ende iattttttenttgnet mep or gut-m our- 
hold, uaar Land hteo tat imu um«-»m- 
get til Stkkerhed. Meinen out I Vorsta- 
get fastittt til 2 pCt., ttten den kunde je 
used Ttoen revufekes sont Etfakingett 
tttaatte atttyde. Den of sccgjettngen 
fortangte lave Reute paa des-ne Art 
Laun, vilde ikte blive nagen Maulestok 
for Renten paa Laast iFokkettttttgsbkug, 
denne Rente besten-into activ af vetts 
Brugsoærdi. »Den Former, fottt hat 
den bedste Sikkeryrh kalt laqtte ttl eget 

.Vrttg, euer til Bntg af andre, der er 

jviusge til at betale hant en tilfnsdsstillem 
de Reute. Bank-ten laanek ttu Wage 
af Negjcttngen tun-IM, og unttwnr 

jdeut ttl inadanne Meinst-, so.« M ist«-et 

»den Man hat-de betkyldtzornugct sur 

;ot viere ett Glengnnger af den Thit- sont 

)blev vedtttget i Atgcsntitta, ums M var 

Ficke sandt, sugdkSenatoren, de tmk btrv 
Ytte fatttsttenligttede, ntett der tm tntes til 

Falles mellcttt dem- At sammt-»Wu- 
Forteelicrnc i den Rsp Jst-! und des-s 
fem tttillioner Mennefltr nteo oort Land 

Imeb dets oplyste 62,0("s, -ut«, et dct sam- 
’Ine fom at ictsncttenli·3,»«l -n uxsetsekhaeftig 
Bank-re Methoder »so Vorbildern-O 
Tit Sltttning sagve hat-, at Kjæcneputtk- 
tet i hele Sagen er den, at da Regjeritts 
gett hat faaet grundlovhjemlet Magt til 
at udsiede Penge, er bet ogiaa den- 
Pligt at anstaffe dem ibet Koanttttty 
stm Folkets Velfækd fotbter. Iorflagkt 
bceo da heut-ist til Finansubvttlgeh 


