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»Donskeren« ndkonnner lmer (I)nsdag og Cörchg. GnsdagS-mdgave. ,,Danskeren« kostet kun 81.5() per Uargang. 

Nr. W. Blair, Nebr» O tsdag d. 4. December 1901. 10deAarg. 

Amerika 
Kongkcesfcu igen til Arbcidc. 

Washington, Dec. Z. De For. 
Steuers lovgivende Forfamling er 

igen forsamlet for en ny Sæfons Ar- 
bejde den 57., og for forste Gang un- 

der Prcesident Rossevelt. 
En merk hpjttdelig Aabning nf Kon- 

gressen hat sjckldent fundet Steh. 
Store Starer fcerdedeg tidlig Paa Da 
gen i de tongressionelle Holler; Sena- 
tor:Afdelingen var faa pyntet med 
Blomster, at det mere gav Jndtryt af 
at verre en Blomsterudstilling, end en 

kerveerdig Forsatnlingssal for Natio- 
nens pverste Lovgivere-. 

Efter Andagten. der lededes af den 
blinde Kapellan, ber de nye Nebraska- 
Senatorer introducerede, og deres 
Navne registrerede, hvorefter de af- 
lagde den sædvanlige Ed. 

Efter at hver Senator havde faaet 
anvist sin Plads, toges ftrats fat paa 
Arbejdet, Behandlingen af de mange 
»Bill5«, ver foreligner til Overvejelsr. 
Blandt andre otntales et Lovforsiag 
of Sen. Wurm-UT Mich» der gaat 
nd paa at faa alle Anartister ud af 
Landen og Forbud med Jndvnndrin 
gen nf faadonne Personen 

s I It 

Underhuset organiserede sig ligeles 
des i Lober af Degen. Speaker Hen- 
derson blev svoret ind af General 
Ding, der beerer det cerveerdige Navn 
af »Husets Fadens hvorefter han spre- 
lagde Eden for de nye Medlemmer. 
De sædvanlige Komiker-, der stulde 
under-rette Præsidenten og Senatet 
orn, at »Huset« var ferdig til at be- 
gynde Arbejdet, btev udneevnte, hvors 
efter Medlecnmerne sit deres bestemte 
Scedek anviste ved Lodtrætning. 

Henved 8000 Lovforsiesg er indgiv- 
ne til Underhusets Forhandling. 

—- ----— «.- —. 

Zammeustod of to Baade. 

.«-0 dknknedr. 

Sau Franrisco, Cal» Dc:. l. —- 

To Fatgebaabe, ,,San Rafnel« og 
,,«3-ansalito«, tollideredei Gaar Ef- 
tekmiddag Al. 6.50. »San Rafael« 
sank oieblitkelig, og det antages, at 
over 50 Mennestek gis tilbunds med 
Stibet. Te siefte onr Kvinder og 
Born. 

»San Nafae1« foklob ’Frisco-Siden 
as Bugten Al. UJJO med henved 300 

Bat-sagenr, de sieste Rvindek og Born- 
Der var en usædvnnlig tyt Taagr. 
Halvvejs mellem Byen og Mantos- 
Øen hortes en Dampet pibe, tilfynes 
labende paa Bagbotds Beug. »Son 
Rassel« sagtnede Faden og vetglede 
Signaler med det andet Stib. Det 
andet Slib maa have misforstaaet 
Signaletne fto »So-I Rafael«; for det 
stødte pluvselig med Agterenden paa 
»Seit Rafael« omtrent midtstibs og 
kaufte Siden. En vild Panik opstod, 
og der hetstede den storste Forvirring 
paa begge Sider. Redningsbæltkk 
blev losnet og uddelt til de mesi sinkt- 
slagne, medens Befcetningen paa ,,San 
Rassel« stytte de til Baavcnc » Sau 
saleto« lagde sig ved -iden as det syn- 
kende Skib og fit et Pat Liner onl- 

botb, saa Stil-me laa bundet samtnen. 
Pludsetig strsmmede alle ombord paa 
»San Rafael« over til den Side og 
tcempede fom vilde Dyr for at komme 
sprit. Befætningen paa »Sanselito« 
formaaede ikke at betolige de start- 
slagne Folk. Menge sprang i For- 
vildelse ovetbord. De fleste var bragt 
ombotd i »Sanselito«, da »San Ra- 
fael« pludselig sank. Baade blev sat 
ad, og mange blev holet op og reddet. 
Men »Sanselito« var felv stadet og 
maatte nu spge Hann. Det for vild 
i Taagen og blev to Timer fenere fun- 
det as en Stabebaoo 

———«—O O- 

se yet-rede Ls Gksppe i im Time-. 
sum Mit-del et ltgt War-new Intu- 

Wlas of Tus- symp mod denne frygtelige 
os fertige Syst-out Noor den bruges grun- 
vtst os i Side, vil den hell-rede et Titsptbe i 
es ctmey os for des-Mosis quk La Wozu-, 
sit sen Mariae-is hintre. Iris Ist oc soc. 

Om Ptæfident Rock-edeln l 

Ved Aabningen af den lodgivendel 
Fotlamlinas Sæson og i sit fstste Do- 
tument til denne Fotsamling, stal 
Prassident Roosevelt for sprste Gang 
i Vitteliaheden ovettage Ledelsen as 
den stoke amerikansle Nation. Det et 

et stort Ansvat, og Ptaesidenten indset 
dette i fuldeste Maal. Ptæsidentdæt- 
diaheden i dette Land et den vanstelig- 
lte Stilling nogen Mond tan indtage; 
thi itte alene et Ptæsidenten Leder as 
et FolL med mete Magt end nogset 

»Kongetige ellet steifem-man men 

han et tillige Leder of sit sætlige poli- 
tiste Parti. 

Dette dobbelte Anspat blioer en 

tung Bntde, lom medfstet mangfol- 
:dige tnudtede SpstgsmaaL det hdet 
»Das-( indsindet fig, og hvet Gang tm- 
;vet Ovetvejelse og Takt, SpstgsmaaL 
;t)vot Regsetingens og Pattiets Jn- 
Jteregfet fnneg at lollidete, og hvoe det 

tdetfor blivet dobbelt vanstelig fot en 

Mand, der vil ftemme begges Inter- 
essen at bedcege fig. 

Jmidlcttid hat Mk. Roofevelt een 

Gang for alle taget sit Standpunkt 
het, idet han hævdet, at Regetingen 

»gaat fremfot Pattiet, Nationen frem- 
Ifot politisl Oderlegenhed. 

Man paastaat, at Mk. Novsevelts 
Getning besvcetliggøres detved. at 
man alttd udiltaatlig vil sammenligne 
bam med Ptcrsident McKinley. 

Denne var en mild og taalmodig 
Mand med fin Takt og fin Forstaaelte 
of Mennestefjælen Han dar en Me- 
ltet i at tunne saa Arbejdet udføt:, 
Planet til at aaa igennem og altid 
noaet net, som han onstede det, uden 
bog at syneg i mindste Grad domis 
netende og uden at ftsde andre. Som 

«saadan hat han aldtig hast sin Läge i 
det hvide Hug. 

Detfot et det tnap ndt helt rette-;- 
diat at sammenligne de to Mændx fot 
man vil vanskelig lunne sinde to hin- 

anden saa ulig i Katattet og ydre Op- 
Htæden 
! Mk. Roosevelt et lige til, taler tent 

iud, ofte altfot meget, et hurtig til at 
bestemme sig og Handlingen folget 
ittatg detpaa et heller itte meget 

jtilbøjelig til at boje sig for gamle, 
jovetlevetede Vedtægtet, et de end not 

Hatt ætvcetdige —- et en Hader af 
themmelighedsfuldhedet og »politis! 
jDisttetion«, og tan itte for noget 
ZHenfyn fotstille sig, og et saa energist, 
Hat det et vansieligt for ham at oente 
log i Taalmodighed lytte til den »anden 
tSide af Sagen«. Han hat ogsaa sine 
tegne Jdeet i mange Ting da stjulet 
tdem aldtig, hvot anstiwelige de end 
tan vcete fot gamle tndflndelsesrige 
Politilete, saa ofte totnmet han ufot- 
vatende til at ttæde saadanne better 
paa Tasetne, hvot han slet itte havde 
noget saadant i Sinde, og hvot han 
som oftest itle hat den mindfte Anelfe 
otn, at nogen stulde lunne blivi for- 
nottmet 

Aal-net Døtcn. 
l 

Tyndt og usundt Blod aabner DI- 
ren for alle Stags Sygdomme, me- 
dens en seist, traftig Blodcirlulation 

wer den stckrieste Fæsthing, der kcm op- 

Ikeisesx ki- Bevakkise as Heu-»dem Mk. 
Rice Eaton, Climax, Tex» sttiver un- 

der Date den 8de Februar 1901 et 
Btev, der belyfek dette: »Jeg var 
ran elendig af, hvad Lagerne laldte 
almindelig Svcrikelse eller tyndt Blod. 
Jeg sif en Flaer »Kutiko« of Deres 
Lotalagent her og degyndte at blive 
bedre Male-. En Flaste til, og jeg 
var aldeles heldredet. Jeg tror itte, 
at der sindes nogen Medicin, der over- 

gnak Deres »Am-iso« i de Sygdom- 
me, for hvilte den et anbefaleL Til 
Slutning vil jeg bemerke, at Deres 
Agent her »Oui« Sideö«, som di kal- 
det hom, et en artig og oprigtig 
Mand. Han et over otti Am gammel 
og et selv et ledende Bedis paa Bret- 
dien of »Musik«- 

Dr. Petets ,,Kutiko« kan ikte er- 

holdes paa Apotetet, da den feiges di- 
rekte til Fokbrugetne gennem specielle 
Agentek eller, hvot ingen saadanne 
findes, fka Fabrikanten, Dr. Peter 
Fahrney, 112-—-114«So. Hoyne Asde» 
Chicago, Jll. 

.»Dt..ksssssd-HT1-sisx 
Kinefekne mod Udelul- 

te l se g l o v e n. Pittsburg, Dec.1. 
——- Kineserne i Pittgburg og Omegn 
hat befluttet sig til at tæmpe til det 
yderste for at forhindre en Gentagelse 

"af den for dem stcebnesvangre Udelut- 

telseglotx Que We Quong af San 
’Fkancisco, der kepmsenterer en mag- 
»tig Forening of Kinesere, taldte »The 
; Six Companics«, ledede et Mist-h hvori 
lover 400 Kinesete var til Siede. 

Der blev af en fremragende KinefeH 
lovet 820.000 fta hans Disttitt til atz 

lundetftstte Sagen, og i en næt Frem- 
tid vil der blive holdt Mode over all 
med lignende Formaal fot Ofe. l 

Brand-te sit Batn. SiouxT 
City, Ja» Nov. JO. —— Mrs. J. Fted 
Meyerg svobte sit 5 Maaneder gamle 
Born ind i et uldent Treppe og lagde 
det ind i Ovnen, der itte var ket vorm, 
og git saa ud af Sturm da hun eftet 
en halv Times Forlsb vendte tilbnge, 
var Stuen fuld af Rog, og ud fra 
Ovnen tom en btckndt Lugt. Jldm, 
der havde vætet omtrent gaaet ud, var 

blugset op og varmet Ovnen. Bat- 
net var dsd og de fmnn Lemmer 
brændt til Kul. 

Fem btændte til dpde. Al- 
toona, Pa» Dec. l. —- Fem Personen 
en Moder og hendeg fem Born blev 
bkwndt til dpde ved Gioyn, tke Mil 
notd for Altoona. Faderen slap med 
Livet, men er nieget forbrændt. 

Mr5. Bart on Børnene var gsaaede 
til Ro; Moderen havde ladet Lampen 
staa og brænde i Koltenet, da Carl 
Butt, tendes Mand, endnu itte hat« 
kommen hiern. Han tom senere og 
situede Lampen tangere ned, da dek» 
endnu vär et Medlem af huset dorte, 
en Mand, som atbejdede sent paa Nat-» 
ten. ; 

Hvorledeg det saa et gaaet til med’ 
Jldspaasættelsen tan itte med Be-» 
stemthed siges. Mes. Burt vaagnede 
om Ratten og fandt Stuen fuld of 
Rog. Hun kaldte sin Mand, der hur- 
tig tom i Klæderne, der ogfaa blev an- 

tændte; men han flullede dem ved at 
rulle sig i Sneen. Han ssgte Hjælp 
hos Naboetne; men da de autom, var 
det forsent. Hufet nedbrckndte til 
Grunden, og de fottullede Legemek af 
de fein indebrckndte var nldeles ukens 
delige. 

Ae lutes-e en Fort-lett- i m Das 
Rom Lan-Use Istonmgnlnlne Billet Nin-Inn 
tekete tithaqeleverek Magens-, hole dette kausl staat 
sen. MIV Groves Nnvnetttkf et vaa hver Æikss LM 

En Drengftyber sin Fa- 
der. Greenfield, Jnd., Dec. 1. -— 

Robert Glafgcoch 70 Aar gatmneL en 

velkendt Former, blev studt og fatlig 
saaket as fm 17-aatige Son. Tren- 
gen blev arresteret. 

Han for-klaren at Faderen tom hjem 
i drukten Tilstanb og begyndte at siaa 
og mishandle ham og Familieng« ov- 
tige Medlemmer, og efter at have ban- 
ket Sonnen med et Kosteskaft assyrede 
denne en Revolvek efter den gamle 
Mand, sor, som han fagde, at stmkte 
ha1n. Kuglen gis imidlertid gennem 
den ene Lunge, og der er iktc stort 
Haab om at redde hans Liv. 

Drengen et ude af sig setv af Sorg 
og paastaar haardnattet, han havde 
itte i Sinde at komme sin gamle Fa- 
der. 

Den gamle Mond er Fader til Wil- 
liam H. Glasscsoch, Supetintendent af 
de offentlige Skolek i Blvominqton, 
Jnd. 

— 

It hell-rede en Fokkiötelie i keu Dag. 
·Brug Wanser While Wim- »s Tuk 

symp. det bedste boftemiddcl pua For-dem 
W og 50 Gent-T 

To Born tager Gift. Syd- 
byville, Jll» Dec. J. — Den 11-aatige 
Dotter og 7-aarige Sen af Mrs. 
Barton, var af Msoderen bleven ladt 
tilbage i Hufei. De fandt san i en 
Skusse nogsle hvide Piller og blev 
enige otn at ,,turde tage hvek en«. Da 
Modeten com hjem, laa Bernene i de 
heftigste Krampetrcekninger. Pillerne 
var nemlig Gift. Der er ille meget 
haab om at kedde deres Liv. 
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D ø b g fa l b. Chr. Brobersens 
Huftru, Helene Margrethe, fra Racine,’ 
afgik forleben veb Døben i Hjeminet 
hos sin Dritten Mes. Morse, i en ell- 
der as 58 Aar. Hun eftetlader en for- 
genbe Ægtefælle, 4 Sonne-: og en Dat- 
tek. Pastor Gotte fungerede veb Bis- 
gravelsen, der fanbt Steb fra Bethe- 
nia Kirken 

Tabt Søggmaai. Mrg. Tho- 
rn Risager fra Racine, der sagspgte 
Sporvognsselstabet for Pf )()()() Sta- 
beserstatning, tabte sin Sag i Krebs- 
re-tten, ibet Dommer Fish afgav ben 
Renbelse, at Altar itte havbe bevist, 
at hun havbe taget Stabe som en Fol- 
ge of Uforsigtigheb fra Spotvognsseli 
ftabetg Side. Mrs. Risager gjorbe i 
Fig. »F. A.« geendean at hun lom til 
Stabe den 10. Juli 1900, ba hun vilbe 
bestige en Sporvogn paa Sixth Str· 
Hun havbe tun ben ene Fob paa Trup- 
petrinene, ba Vognen fattes i Gang, 
og hun blev tun forhinbket fra at falbe 
paa ben stenbrolagte Gabe veb at en 

af be andre Passagerer greb fat paa 
henbe. Hun tilfpjebeg imiblertib en 

Læsion i Ryggem ber nøbte henbe tit 
at holbe Sengen i lang Tib og hat 
gjort henbe nbygtig til sit Arbejbe, 
ibet hnn ftabig maa gaa veb Hjcklp af 
en Firyktr. Defensors Abvokat fast- 
holbt imiblettib at Mks. Risager in: 
gen Stabe havbe taget, men tun var 
bleven forstrcrttet, eftetfoni hun nogle 
faa Maoneber i Forvejen var blean 
tastet nf en Sporvogn i Chicago og 
havbe forslnaet fig, men opgav Krav 
paa Stabegerftatning, ba Selstabet 
betalte henbe en mindre Sum Penns. 
Dammes Fifh menite heller stie, at 
Attor havbe bevist, at hun koni til 
Stabe veb sit Falb paa Sixth Str» og 
afviste Klagen, hvotmeb Sagen aus«-.- 

gelig hat Ende- 

T ø D g f a l d. Jørgen Leim-, en 

as Racineks ckldste og mest betendte 
danste Borgere, ascit sortige Fiedng 
ved Toren ester siere Aal-S Stunde-ZU 
Han esteilaper Hustru og 4 Born, en 

Søn oxi J: Dotie. Jorgen Lamp tom 

som ungt Menneste til Racine i 1866 
og arbejdebe i iimiige Aar som Hinl- 
inand i en af de berværende Bognsas 
btiter, inbtil han i Firserne blev svci 
gelig og mantte opziioe sysist Atbejde. 
J be senere Aar eriiærede han fig des- 
aarsng sont Landagent og gjorde som 
saadan betybelig Forreining i sin Tib· 
Oan hat tilliørt Emans Kitten i alle 
be Aar tian hat both her, var Kirkesor- 
Inand i slcre Terminer og indehavde 
adstillige andre Tillidgposter. Begkn 
velsen sinin Steh sm ismaug stirten 
under sior Tettagklfe. Pastok Jensen 
talte smin i Hjemmet som i Kirten 
og Linde særliki Vasgt pim Dct branisii 
Liv iisdørw havde ssrt samt den Juriq 
heb, Wurme-d tun arbejdede for Kir- 
keng Liebste ,,"5. A.« 

H n n P o u I se n, en gammel 
Racinebcser, inen soin i de sidste 30 Aar 
hat boet i Renosha, Døoe Qnsdag As: 
ten i sorrige llqe i en Vllder as 72 Aal-. 
Han ist«-ladet Hustrn ozi en Tritten 

ffkn ToziulytkciL Im 
Sionr City meddcicz til ,,Dansti«ren«: 

»Paa det østgaacnbe Tog, der stødte 
samtnen ined Einiqranttoget ved Se- 
neka, Mich» var der 55 donste Passa- 
gererx alle It paa Vejen til Danmari 
sra Sionr City, Iowa. Den enevvar 
»Contmctor« tshrisi Jensen; de 2 an 

dre var stvinbein nenilig Mrg. Rice og 
MisLs Motiv Wilson. De to sorsts 
nckvnte slap lielt nstadte fra den Hirn 
fnlde llli)tte, meng Miss Marie Wil- 
son blev kamt i Øiet as et Stytte splin-- 
tret Tøinmer. Der næreg bog Haab 
om, at Synet tan teddes. Fra Mr. 
Jenseit tom der Brev til Sioux City 
oin lllntten: som man tan tænte sig 
var det ham nmnliqi at bestrive deiine. 
Han havde der niødt det kckdselssnldei 
ste Syn i hele sit Liv. 

sTANdscs Hilf 
Kurs-is sit-ist voll a S pr. Illus- non 

—Notsvotwydmw 
lasse- lttsimkm ist-« Ins-w t) s- lsm Icou 
IIUAIMI wir-onli- ellsr Isr. ost. us ask 

i Psüvtccr.ksscc rat-r 
liess-m sue-nun com sum bei-te SI- 

tssuesh XII-i Ink, ltlto Ins stillt-keins knickt-is tut-- singt-Wiss Daniel-ist« spuqu 
Inseln-leih st. Von-I VII-. still-rasches, 
UØWi me .- IIO III-sey u- 
nt sah str- »Musik«-. smm im 

Jakob A. Riig holdt i Flp 
»Nordlyset« i Søndagg i Carnegie 
Hall, New York, et Foredrag, hvis 
Emne oor ,,«Theodore Roosevelt«. 
Som betendt er Mr. Riig en intim 
Ven as Præsidenten J al den Tid 
Roosevelt var Polititominigsær og ar- 

bejdede paa at san New Yorts mest 
uhumste Rvarterer og Daarligheder 
ryddet as Vejen, var Riig Roosevelis 

Bejviser; thi Riig tendte hver Plet, 
hvor der var Ugler i Mosen Der et 

lnckppe en Mand i New York, der os- 
jtere hat set Roosevelt i Harnisk under 
’den Kamp, han den Gang sørte for at 
naa, hvad han ansaa for rigtigt, end 
Jakob A. Riis. »J; al sin Vielfin- 
l)ed,« sagde Riig i sit Foredrag, »har 
Roosevelt aldrig spurgt: Er des 
readelith men: Er det Ret? —- Ei 
lytleligt Land, dette ,sotn efter Tabei 
as en McKinley hat en Roosevelt til at 
tagte hans Plads.« Foredraget gav et 
overordentlig livligt Billede af New 
Yortg sorhenvcerende Politikornmis- 
sckr, og Taleren lønnedes ogsaa med 
stærtt Bisald. Hufet var ßdksuldt 

lsn Jordomvandrer. Den 
danste Jordoinvadrer, Ot. Sehr-der, 
var i Flg. »Nordlyset« sorleden i 
Pertb Amboy og lyoldt to Foredrag, 
Dei ene paa Dunst, dei andet paa En- 
gelsl ved Hjælp as en Toll. ,,J Lok- 
daqc«,« strioer ,,Perth Amboy Julie- 
blad«, »san« Hi. Schrøder Petth 
Amboy On vort äiontor Farvel, efter 
at bang Hirnder var siruet samtnen og 
Nitxilen til .s)as.1ndjernene hetmetist 
indlagt i en forseglet zionvolut og 
sendt til dliedattionen as et ledende 
Blud i Laiisiiigburg, N. Y» hvortil 
,,(Stlobetrott:ren« stcevnede soc at holde 
et Foredrag for Landsmænd.« J et 
Bren, offentliggjort i »P. A. Folkbl.«, 
takter Or. Schrødet Perch Danstere 
og Vlinjxitanere for udvist Gestsrihed 
og undertegnek sig ».M Betnstorsf- 
Sehr-Ich Record Breaking Tour 
Aronnd the World Handcussed«. 

T ø D —:- s a l D. Jene Anderer, en 

BR misin Dunst Mund i Perth Am- 
bot), LU. st» er afgauet vers Døden of 
thx«:-«:E«:. Hatt havde tmet i Perth 
thut-»Hu c 13 Xslnr og var Fokmand i; 
Text-J »Um Fabrik-m W as hatte-J 
Born book fkm Tage forud for Fade- 
rcn us stunan Luxus-one oq tmn efterla-» 
der siq sortxcsen tsnktn 3 Bot-It Hatt 
Var m i Znensk Dunste strebte Afholdt 
oq ttgttet «.I«’1111D. 

Filipenser oq ,,BlacL-i 
heim-h« er Furesiqnalek Tag Rockyt 
Mottntttin Text-, oq du kan siqe Fakvel 
til habt-umt- Brsvasrliaheder. TIE? CtS.; 
Emer «.)l«."ptcts;-ren. 

Eujkmx It— 

Mu nat-! paa T Urteil-epi- 
ztsr r. Lttawa Vladet ,,T«annebrog«s 
striverr »Der er quefrem Fieber efter 
ffctndintwiske Tjstteftepiqer i Ottatva 
tdtatmdnt i dentte Tib, og bet var son- 

steligt, out tnanqe i det gamle Land, 
sont lwser bette, vilde tmkte deres Kas- 
ferter oq reife vertil. Her findes new-» 
lig Huttdtelssxr ttf gode Pludfer i re-- 

spettuble Hjem til alle Tider of Aaret, 
ligsesom Lamm-n er betete nu, end den 
nogen Sinde lmr verset« 

3100 Belötmtnq sei-Mo » ; 
Del!e2«titrs«.t«t1·sics otlousntu no- te nun ku even-CI 

Ists-sc ect sitt atmms s-» ttuztiet cuqdonh sum Lunen- 
tkabm ck hier«-d i Stand ttl in tut-n- l alle dian Eta- 
dtkk,i1g bist et stumm Ist-IM- Uuturrh curi- ek d» 
kaute unt-enge Zetmcbehssnudosh kugeftunten tim- brr. Da Raum « «- kuutnluttcmet spat-one fa: 
Irrt den en knnttitntmml Behandltnm ththa ca 
tdurkh Ums-« mqu um« nirka bitt«kte"psc Blei-et sc 
zlsmbtntssntet Zumka tiltntetnm dem-d Coqdomsz 
nun-J Aaking sg stu« tiutientm Stykkh sed at armes-s 
It.»sn1sttmonenogltstkltse Hatt-km It wes sit Athen-k- 
tlmmelmt iaa means Tit-to til dets elbnbenbe statt. 
at tenttmbek et hinkt-rede Dollnkt fot dvektjtlfulde, boon henneMsdtmn tkte bevtrtu Delbtedeltr. Skttv 
Itter kttss oq L(tdnctzbc)kh. tilskktv I 

sc -l. CHFJNLIJY C CO. Tote-sei 
I- rrt-law ho« Apotheke-» 

« a 

Ile Fumtly Pius ek de o Me. 

II sksmitusvek, sin are um«-s holhkwot 
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Widste Nyis 
Præsidentens But-sind 

Washington, Dei-. Jl. Dei er 

mange Aar siden, at en Praesidentg 
Budstab er bleven paahørt ined en saa 
minutiøs Opmærisomhed sont Tilfæls 
det var i Dag med Præfident Rooseg 
velts Jomfru-Budstab. 

Ordftyrer Hendersson samtnenlaldte 
Hufet Kl. 12 og efter de sædvanlige 
Konnte-Balg, meddelte Bingham, at 
den særlige Komite saminen med Se- 
natstomiteen haivde udført sin Pligt, 
og at Prcesidenten nu vilde sætte sia i 
Fotbindelfe med Ting·ene. 

Major Ptuden Var Herald for Prak- 
sidentens Budstab, fom blev overgivet 
til Henderson, og denne brød da Seg- 
let og lod det oplceses. 

Eftek Omtalen af, at der trængtes 
til Lodgivning angaaende Anarkis- 
men, og at denne Sag udkrævede Kon- 
gressens visesie Tanter, horteg der 
nogen Bifaldgmumlen 

Denne steg til klar Bifaldghyldeft, 
da Budstabet omtalte, at det ameri- 
lanste Folt er langsiomt til Gengcel: 
delse, men naar Gengældselsen endelig 
iommer brasnder den sont en formten- 
de Isid. 

Præsidenteng Budstab indeholder 
folgende Punkten 

Hyldest til Ptæsident McRinleys 
Minde; Erklcering om, at Anatlister 
oa andre Deinogoger har liaelig Del 
i Ansdatet for Forbrndelsen. Anor- 
ligmen maa rammeg. 

Foderale Domstole stal behandle 
Sage-: over saadanne, fom øve Atten- 
tat mod Prcesideniet og deres lovliae 
Efterfølgere. 

Cftervisning as Landetg Velstandk 
laar. 

Udtaleljb angaaende Notwendig- 
hed af ossenlig Kontrol med store Ka- 
pital-Samlinger —- og Inellemftatsli- 
ge Handelsselflaber. El Handels-mi- 
nisteriuni anoefaleg oprettet. 

Kinesist Jndvandring bøt forb1)des. 
Ardejdet stal besiyttes mod Konkur- 

rence fta Fængsl-erne. Arbeiderneg 
Kaar stal soges bedrede. 

De nu gceldende Jndvandringglove 
er utilftedsstillende· 

Gensidigheds-Trattater med frem- 
mede Handeslsmagter under Besinttel 
sestoldlovens Mærle. 

Handelsflaadens Oplomst under m) 
Lovgi-vnsing. 

Guld-Møntfoden beholdeg. Slat 
ter nedsættes til det blvt for Rege- 
ringens Forelle nødvendigse. 

Den mslllemftatsgliase Handelgtom 
mission flal have støtre Magi. 

Der ventes Hjeinmestnre for Ruba, 
inden Kongresfen adjournerer. 

Forholdene for Filippinerne. Lod- 
givnina deroin tiltrcrnases. 

En isthmisi Kanal bør Mittages- 
Traktaten med England bar fjærnei 
Anstødsstenen 

Fastholden of Monroe:Doktrinen. 
En starrt Flaade er notwendig 
Heeren er for Tiden stor not. Ud: 

dannelsc af Mcend og Officerer skas 
højnes. Landedcernet stal bringes i 
Oderensstemmelfe med den cea-«lo.-ke 
Herr- 

Jndianet SpørggmaaL Sinnes 
Fredning og Oderrislinger. Den frie 
Landpost-Tjeneste har vist fig at vcere 

heldia oa flal derfor ndvides. 

Tit Prof. Otto. Foredraq i Blair 
’lan man sitre sig numererede Pladfer 
i Hallers Drugsstore efter Fredag Es 
termiddag Kl. 1. 

Sumpfes- pofteu ou mode-wer 
Fort-tollen 

Les xativeiiktmmonin Ine- Pillrr kuns- s·i· »Fort-- 
tells via end-In. Inqendislhksdcie insethsialins M 

Eiendomme til Sala. 
Laster De at lobe en god Farin, da aflasg 

os et Bei-g h r i vort hauste Stimme-m De 
vil ikke icttkvde det. Priien paa Fami- et 

its 020 til 040 pr. Acke. Sskiv til mig es 
leg vil beivate end-set Forespsrgfeh 

Erd-visit 
Zehn n Jst-knieen 

West Den-nott, P. O» sit. 
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