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Panama staunten den for- 
dclagtigstc. 
---- 

Washington, Jan. 7. —- Det er 

oft-e blseven spurgt, i hvilte Henseender 
Panama Kanalen er at foretrække 
fremfor Ricaragua Kanalew 
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Der gives en Del flete Samntenlig- 
ninger. men digse et nogle»af de be- 

tydeligfte Fordele, Panama vil have 
over Nimmqu de er tngne fra bsen til. 
Underspgelse affenbte Ranal Kom- 

mission-'s- support 
Nu maa der bog tach i Bettagt- 

ning, at be to franste Kompaqnier 
hat fuldsprk to Femtedelc af lldgkav- 
Ringen, og Fotholdene er mere kendte, 
der er mindre Gæming i de Tal, man 

giver for Panamag Ver-kommende 
Fkiansimcrndene hat odelagt saa man- 

ge Millioner paa dette Foretagende, at 

de nu« endelig med Bestemthed kan give 
Tal og Farbe-m der fvarer til Birke- 

ligheden. 
Ganste anderledes forholder det sig 

med Nicaragua Projekt-eh Man an- 

tager her, men Lan intet nogenlunbe 
paalidseligt Overstag give. Om Pa- 
nama siges med Bestemthed: Vi ver-, 
at Panama kan byggeg for den nævnte 

Sum; men om Nicaragua hedder det: 

Bi t r o r. 
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En anben versentlig Forstel mellemg 
de to Vandveje er De to Sper, fom 
Kanalen ital acnnetnstære Bohio 
Søen Uaa Panama er et stille, dybt 
Band Vesejlinqen af den vil innen 
Vanfkeliaheder frembnde. Nicaraana 
Seien derimod er et nf de fiore 
Sporggmnalgtegn paa den anden 

Routr. Vandvejen gennem Seen er 

75 Mil lang· Sin Regel antnges 
der, at denne Afstand vil være smult 
Bande for Stibene, inen dei er en 

Fejltagelfe, tun de 42 Mil kan taldeg 

sitre, medens 29 Mil af Sejladsen maa 

foregaa i en Annal, gravet paa Bun- 
den af Spen, da Vandftanden ellerg 

er altfor lav for Naviaation. 
Desuden er denne So hjemsøgt af 

farlige Rastevinde, ligesom Passat- 
vinden blckfer i en rei Vinkel til Stibgs- 
tutsen 

En anken Vansielighed ved Nimm- 

gua Ruten er de mange Auweh der 

i hsj Grad farligaør Sejladsen og 
mangfoldiggør UJZuligheberne for 
Ulyktegtilfælde. 

I« n eneste Fordel denne Rouie sy- 
ne t have er dens nære Beliggenhed 
t’ Forenede Stand 

— -·O- 

Konnt Forilagct for Hufen 

Washington, Jan. 7. ---— For an- 

den Gang Log Hufet Hepbutnseanak 
fokslaget frem i Dag. Sidstc Gang 
gis det gennem uden ret megen Dis- 
kussion, men Der er en ny Afgørelse 
at træsse angaaende det franste Kom- 
pagni Selstsabs Tilbud otn at saelge 
ud til en Pris, som af Malta-Kom- 
missionen anses for rimelig og som 
den dersor anbefaler Kongtesfen at 

modtage. 
Medeas hufet samstemmet i at en 

Kanal bør tonstrueres, er der Uenig- 
hed med Henfyn til Maaden og Siedet, 
idet Nicaragua og Pananm hver for 
sig has sine Tilhængem met-eng an- 

dre mener, at Foretagendet butde vcere 

privat. 
Omkring disse tre Punkter samlet 

Diskussionerne sig, og imidletttd faar 
man fes-T vente og se, hvad de vise 
iMcnd bellutier. 

Jernbnncsammcnftød i cu 

Tnuncl. 

New York, Jan. 8. —- To lotale 
Passagertoae tollidmde i New York 

lCetral Tunnel underneden Pakt Ave. 
J det dydeste Mørte blev 15 ulytkelige 
Mcknd og Kvindek tvæstede ellet stol- 
dxrie tildøde. Dobbelt saa mange sit 

lslemme Besiadigelfet, 12 af dem er 
Ei Livsfare. 

Sanunenstødei styldes en Monds-; 
nassten utrolige Ligegyldighed, nemligl 
Frant Wiss-they Jugeniørcn paa det 
ene Tug; til Trods for alle Signaler 
tørte han sit Lotomotiv lige lutt ind 
i den dagerste Vogn af det andet Tog, 
der dar lige foran ham. 

Mange New York Borgere slylder 
doa Stylden paa den tcette Røg og 
Damp fra Lotomotivet, som fylder 
Timnellen og ncefien stjuler Signa- 
letne. Havde man haft Elettricitet 
som Drivltaft, i Stedet for Damp, 
vildc Ulytten itle viere stet, mener de. 

Mangie frseniragende Forretningss 
met-nd var med paa Toget, da det just 
var paa den Tid, de gil til deres Kon- 
torer. De ulyttelige var aldeles hiel- 
deløfe i det Bælgmørte, der herstede i 
Tunnellen, alle Lys var sinktede, og 
det uigennemtrængclige Mørke gjotde 
Rædselen endnu ftørre. Oftene blev 
lpearavede i Ruiniernie, lauft mellem 
Dampledlen og Vognens Sider, tom 
ind under Hjulense eller blev stoldet til-s 
døde af Dampem der hdcesends trcrnates 
fig ud af de itubrudte Cylindete vg- 
Damprør. Raab og Stria om Hiælpl 
lød fra denne tædselsfulde Seene —- 

Pasfagerekne i de forreste Vogne vildc 
ilse til Hjaelp, men, blev dreven tilbage 
as den stoldende Damp, — de fleste af 
dein styrteke forfcrrdede mod Udgaw 
gen af Tminellen. 

Jmidlertid tom Hjælp ovenfra. 
Zammenftødets Btag var bleven 

hørt mange Bloctg dorte, og Falt; 
strammede til. Lager og Folt med 
Ambulancet tog fat paa de endnu le- 
vende og bat dem til de noekmeste Ho- 
pitalcr. De mest medtagne bl.v haa- 

ten til d: nerrnieste Hufe. 
Mis. A. F. Homard led ubesttive- 

lige Pinslen Hun var ligefrem stut- 
ten fast til Jorden af et splintret Scr- 
de. Hun raabte eftek Hjcklp, og tre 
Mænd prøvede med Økser at faa heu- 
de los-· Da brød pludselig Dampen 
fra en Cylinder los lige i Ansigtet paa 
dem. De tre Mænd flygtede for at 
frelse deres Liv, men den ulyttelige 
itvinde blev tilbag-e. Da man fandt 
hende, var hun dad, men Ansigtet var 

faa fotbrcrudt, at det itte met-e lia- 
nedie et MennefleansigL 

Snnnncusmrtuing bringe Tod 
til Miucarbcjdcrc. 

Nirwana-, Mich» Jan. 7. ——- Fra 
s; til 17 Minearbchere ligger irr-nag- 
lcde adstilligse Hundrede Fod under 
Jorden i Regt-ums Minen uden syn 
dcrlig Udsigt til nogen Sinde at se 
Bogens-H Lys igen. 

isn Sanunenstyrtning as Minens 
ydre Vægge medførte Jordlag af flere 
hundred-: Fodg Tuttelch der tmnlcdc 
ned i Musen, og for man kan icenle 
sig at faa orbejdet qennem alt dette, 
maa de indelutkede være døde af Man- 
gel pcm Luft. 

Lytkeligvis fiele Sammensiredet i 
Middaggjimem da de flefte Arbejdere 
havde forlndt Mitten, ellerg havde det 
sandsynligie Antal of foruiytkede dre- 
rkt 150 i Siedet for 17 eller mindre 
end det. 

En sior Stute Mænd iog øjebliike- 
lig fat paa Udgravningen; men til 
Trodg for, ai der arbejdes uafbrudt, 
vil dct vare længe, før man kcm naa 

de ulylleligr. « 

Dominic Bast, som opholdt sig i 
Gruben, da Ulyllen stete, blev gravet 
ud straks efter Sttedei. Han fortwi- 
ler·saaledeö om Ulykkem 

»Vi sad omkring Pumpen, pac. 
Banden af Gruben, da pludselig, uden 
mindste Advatsel Tusinder Tons af 
Jord styrtede nedpaa os. Jeg erin- 
drer intet mete, fsr jeg horte Lyden 
saf Spader og Fvllenes Mad. Jeg 
var i et ravende Motte, og mine F-- 
lelser tan ikle bestrides. 

Minuiier fynteg helse Aar for mig. 
Da de naaede mig, var jeg 75 Fod 
fra det Sied, jeg fad, da Ulyklen stete. 
Hvorledes je g er bleven flyttet den Af- 
ftand, er Inig unniligt at fortlare 

Dc lllfllldc Tlllg. 
Ei MyHerium opklaret. 

La Crogse, Jan —- Hvad der mau- 

ste vil opllare en Regeringsdetettivs 
mystisle Forfvinden herfra for over 
tyve Aar siden, lom for Dagen fode- 
den da Arbejdere, der var Ved at rive 
det gamle International Hotel i By- 
eng Engros-Distrikt neb, fandt Men- 
ncsteben mellctn Bygningens forste og 
and-en Einge. 

J 1880 tom en af Regieringsens Op- 
dagiere hertil for at ivcerlfætte en Un- 
dersøgelse angaaende et ulovligt Vicen- 
devinsbrænderi. Han tog ind paa Jn- 
tetnatinnal HoteL Han forsvandt 
ganste Mut-selig, og der fandtes ingen 
Ledetraad, der lunde laste Lys over 
Sagen. Alt muligt blev gjort for at 
opdaae, hvad der var blevet af ham, 
men efter lang Tidg Segen opgav Po- 
litiet Sag-m 

Man havde en Mistanke om, at han 
var blersen myrdet, og nu da Skelettet 
er funbet lige ved bei Vcerelse, han 
beboede i Hotellet, tror Autoriteterne 
sillert, at han er blcvcn ryddset af Dej- 
en paa den Mande. 

ValgiNewYork. New York, 
Jan. H. —- Montague Lesgler, Re- 
publitaner, blev i Gaar valgt til Kon- 
Fressen i syvendc Distritt som Efter- 
folg-er til Nicholas Muller, Demokrat, 
Ver hnr taget EAfskelx Han besejredc 
Perty Belmont, den tegulære demo-» 
krattile Kandidat, med 394 Siemmers 
Ovservcegi, idet Udfaldct af Stemmes 
qivningcn var folgend-e: Lefsler 7,677, 
Belmont 7,283, Ward, Socialvemos 
krat,107,Lindinger,uafhængig De 
Inolrat, 195, Bennett, Gr. N: w York 
Demokrat,182. 

Havnnas Borgmeftek su- 
spc n de re t. Havana, Jan. R. ——- 

Tivilguvernør Nunez hat-, -eftet Ordtc 
If General Wood, fuspenderet Havai 
nng Botgtnefier Gener, medens der 
Jnstilles Underføgelser af Klug-er mod 
Hain for Forspmmelse af Embedg- 
Iligter. Klagerne cr fremfat af 23 
Jf Byraadets 28 Medlemmet. 

M cksi i n l-:1) D a q Helena, 
Mont» Jan. O. —-- Guvernør Toolc 
dar i Henbold til Gunernør Naftfizs 
Forflag udstcdi en Protlanmtim, 
Ewoxi han opfordrer Etat-eng Stole- 
dørn oq Vefolfningen i Almindelixi 
äed til at befragte Mcsiinleyg Fors- 
selgbaq, den 29de Januar, somEFsri 
Dag- 

P o l i t i l a m p. Zionstnbel Haus 
Timtnc blev skubi og dødelig sauret i 
Onmha, Nebr» af John Zfiolfar, for 
Emcm hatt stulde fokknnde en Ehrv- 
ning. 

4:dobbelt Bryllup. Ware 
Heid, Kans» Jan. U. — De 4 Søstre 
Bektha, Lucy, Anna og Rate Shim- 
man holdt Bryllup i Gaar i der-cis 
Forældres Hug. Brudeng Bruder, 
Pastor John Chapman, forrettsxde Vi- 
eiserne. 

J det hvide Hug. Washing- 
ton, D. C» Jan. 9. —--— En hel Del 
Arbejderlebere spiste i Dag Frokoft 
txt-ed Prwfidenten, Landbrugszminiftcr 
Wilson og Attorney General Einer 

Arbejderledernse var Sargent fra 
Brotherhood of Locomotive Firmen; 
Clark for Order of Railway Con- 
buctors5 Motrissey for Brotherhood 
of Railway Ttsainmem H· B. Per- 
ham, fta Order of Railroad Belegm- 
phers og Youngson fra Order of Lo- 

Mtive EngimerL 

Ovad vilde De fynes om Deus 
Ast-mund, hvcks han folgt-e Dem 
Sand i Steden for Sinken Hvad me- 
ner De om en Apoteker, som tilbydek 
Dem en Stedfortræder for Madison 
Mel-keine Eos Rocky Mountain Tea. 

Farnham Fa Sumpf-Im 

Hundredaarig Liege To- 
peta, Kan» Jan. 8. —- Dr. John P. 
Mond, den ældste praktifserende Læge 
i Viert-en, fejredse forlseden sin 1.0()d«e 

iFødsselsdag i Coffeyville, Kan. Dr. 
!Wood er født i Dublin, Jrland. Han 
hat boet i Kansas i 40 Aar. Hatt 
tjente som Sold-at i den mexikanste 
Zirig og Borgetkrigen og hat vceret gifi 
tre Gang-e. Dr. Wood gaar uden 
Stol, lceser uden Briller og fover sundt 
som et Barn. Man kan se ham til 
hver Dag paa Coffseyvilles Gab-er gø- 
kende sin Runde til Patienterne. 

En historisk Droste. Wan- 
iau, Jan. 8. -— En Lseieftcxld her i By- 
en er neiop kommen i Besiddelse af 
en historist Drofke. Den blev foun- 
bejdet i 1866 og blev tilkendt førfte 
Preemie ved Pariserudfiillingen i 
1861 J 1869 kørte GsenJal U. S. 
Grant i den i Washington, a han rei- 
ste til Raditoliset for at aflckgge Em- 
bedsseden som Prcesident. 

Sohlen-Sagen Washington, 
D. E» Jan. 8. — Hensigten med- Ad- 
miral Schleys Beng i det hvide Hus 
var at bebe Præsidenten om at iage 
under Overvejelse Admiralens Appel 
om Undertendelse af Flaademinister 
Longs Afgørelse. 

HMken Prcesident eläxt Admirasl 
Schley vilde meddele noget om Sam- 
menkomsten Admiralen hande, som 
for meddelt, bagefter en Hionfercnce 
:1:ed sine Sagførere, og den ledende 
Mond af disse, Rsayner, hat oplyst, at 

Schien vix appcllere ti! Præsidcntm 
Præsidenten hat meddielt Folk, fom 

bar dæret hos ham at Admiral 

Schleyg Appel, for at fjserne al Tale 
cxn Partiskhed, er lagt i Attorney Ge- 
neral Knox«s Heendexz Knox stal nu 

dfgørie om Schlsey hat Rset i, at der 

foregik Uregelmæssigheder ved Sagens 
Forhnndling rsed Reiten. 

Sjtcddede. Atlantic, City» N. 
C» Jan. tit. — tkt Telegram hertil i 

Dan beretter, at te 9 Mand, som nd- 

ajordc Befætningen paa Fister-Dainp- 
banden Sparta, der sank ud for Han- 
ncn her den Ists-en Januar, er indbraat 
til AlaierLs, La» med en Dampbaad, 
fom havde reddet dem. 

P l t) n d r i n a. Cincinnati, O» 
Jan. st. --— Pcnkiestabet i Pofttontoket 
i (Jreeitsbura, Jud-» XII-To sprænat I 

Rat og SICH-W i Friiiitkrter stjaalet. 

S y a o a fr : m m e d. Clticaao, » 

Jan. ti. Erster «j.ttct5artl)n, 17 
Aar gammeL vitde itte folge med sine 
Jota-take til Pacific Finstern De flyt- 
tede fra et smutt Hjem i St. Paul for 
at komm-: til Seattle, men Edward 

git til thicago. Da han ikte havde 
manae Peiiae spat-e han Vlrbejde og 
faiidt det oasaa snart paa set htonton 
Jan besinnt-te Arbejdet Rutaargdaa, 
fast besluttet paa at gøre sin L1)kt-:, 
Ewig en and Villie oa tro Akt-Mc tun-— 
De hjaslch Vertil. 

Lørdaa blev hatt sya af Lunaebes 
tceiidelse. Sygdommen aiiiij dir-- 

Hiernsem og han blev aldetes vanvit- 

tig, oa er faklia spa. Han hat inaen 
Bekendte i Bt)en. oa hidtil hat det ver- 

ret umulig at faa hanc« Forældres 
Adresse. 

En Toarøver opdag-:t. —- 

Cheyenne, Wyo» Jan. W. —- J Cas- 

per er der blrven ndtaaen Artestordre 
mod Harvey Currat), den ensefte til- 

bagevckrsende af ten beryatsede Gutm- 
Bande, fom røvede Union Pacific To- 
get ved Wilcox L. Juni 1899 og 
dræbte Sherif Hazm Curry er ble- 
ven fundet i Tennessees Biergegne. 

J- n d s t i l l i n g. Washington, 
D· C., Jan 9. —- Senator Knute Nel- 
fons Forflag til Lov om Oprettelfe af 
et Regeringsdepartement under Navn 
af Handelsdepartementset med en Mi- 
nister som Chef er af Senatets Han- 
delskomite indstillet til Vedtagelse. 

Bevist Uskyldighed. Jes- 
ferson, Ja» Jan. 10. — John Nord- 
strøm, som i 5 Aar hat haft Mistanke 
for Mord hvilende piaa sig, er nu be- 
friet for denne. Han boede denne 
Gang ved Omaha og havde i sit Brpd 
Motten Johnson. Denne forfvandt 
pludfelig —- og endstsnt den fvenste 

Konsul lovede 35200 for Oplysninger, 
kunde ingen finde ham. Man ansaa 
ham derfor for myrdet, oq Mistanlen 
fafldt paa Nordstrøm Denn-e blev 
ddg aldrig arrestieret, da man ingen 
Beoiser kund-e finde. 

J Gaar totn C. J. Carlson sra 
Jttaca, Nebr» hertil og identificersede 
fuldstcendig en Mand ved Navn John- 
son, som· den« der havde været antaget 
for myrdet. 

Jahnson og Nordstrøm vil nu nnd- 
degj Omaha om nogle Dage. 

Nordstrøm bor nu Ved Wahoo i 
Nebraska. 

Togrøoer opdaget. Knor- 
ville, ·Tenn., Jan. 10. — En under 

lArrest vcerende Mand, der antages for 
identisk med en as de Røvere, som 
standsede Great Northern Eueres-To- 
get Ved Wagner, Wyo., den :’-3. Juli 
1001, er bleven faktisk genkendt af de 
paagceldende Jernbanemcend, der førte 
Tag-et. 

De slemme Knægte Bus- 
salo, N. Y» Jan. 10. — Kommun- 
stole Nr. 88 har vceret frygtelig hjem- 
søgt af Mus i den senere Tib. Deil 
dar altid Pigerne og Lærerinderne, 
som de smaa Dyr plagsede, mens Bren- 
aene sad med de ustyldigste Ansiater. 
Musene kund-: endoa springe lige op 
as Lærerindens eller as Pigernes 
Lamm-er. 

Man talte om at lutke Stolen, men 

fortnden bkev Eliysteriet opklaret; det 
er de sieinn««e, usinjdigbudseende Bren- 
a-:, fom indiangede Mng og i Timeme 
lod dctn puttc ind i diverse Lommer. 
Trcnaene nat selv naive, de meins-Z at 
de ved denn-e Skrækkens Vej skulde 
kunne fremtvinge Stolens Lutning —- 

og de seld faa en lille etstra Ferke. 

Maskerade Følger. Bir- 
mingham, N. Y, Jan. 10. — Miss 
Alice Rose fra S-edalia, Ohio, blev i 
Gaar, som Folge af en Maskerade- 
Strea aift med Andrsew Park fra Tor- 
vanda, Penn. 

Miss- Rose var i Besøg hos Slcegt- 
ninge ker og med dem paa Maskerade. 
Der tnødteg hun med Part, der antog 
hende for sin Forlovede. Denne stulde 
nemlig Ida-re et lignende Kostums:. 
Miss Rose sorstod snart paa hans 
Ord, at det lyele var en Fejltagelse, 
men hun vilde nu have en Spøg — og 
da han soreslog, at de skulde lade sig 
vie i stostumet, sagde hun ja, —— paa 
Betingelse as, at de itke maatte lade 
Maskerne salde, før efter Vielsen. 

Die tom ind til en Methodistprcest 
ved Siden af, sit ham vætket. Han 
var villia. Men da Vielssen ganste 
højtidelia var knapt til Ende, blev 
Miss Rose bange —- og sagde, at de 
maatte da først have Ægtestabgbeoili 
lina. ,,Aah, den har jeg i Lommen,« 
saade den unge Mand. 

Da faldt hun med et Skrig til Jor- 
den oa bad om at blive befriet fra 
Hymnens Lænke. Den unge Mund 
opdagede nu Fejltagelsen og blev ude 
nf sig selv,af Raseri. 

Der maa nu en lovformlia Stils- 
migse til, inden de hver tan finde den 
rette. Masteraden legede not Maske- 
rade for Alvor den Gang. 

Tvillingbroderen kalder. 
New York, Jan. 10. — John Mor- 
dan døde sorleden i Følge haus- 
Forasldres Udsagn — efter en Vision. 

John, der var 21 Aar gammeL 
mistede for nogle Aar siden sin Tink- 
lingbroder, Joseph, og siden hat han 
itke vceret rigtig i HovedeL J Lor- 
dags rejste han sig pludselig op og nd- 
brød: ,,Alt er rede, Joseph. Jeg vil 
mode dig Kl. 7 i Morgen tidlig.« — 

Og ved den angivne Tid døde han. 
Broderen døde for flere Aar siden i 

famme Time. 

Udbyttet af Miningen as 
ædle Metaller i de Forenede Stater i 
Aar-et 1901 ansliaas af U. S. Mont- 
dirsektør Robert foreløbig ssasaledes: 
Guld 3,880,578 Unser, Vaxrsdi 880,- 
218,800. Sølv 59,653,788 Unser, 
Handelsværdi 835,752,200. Mont- 
vaerdien af Solvet vil paa det ncerme- 

ste vcere 877,000,000. 
—.·...»—-»-. 

It sur-« en For-vierte i m Dac. 
tu beugtva Bromocuinine Billet-. Alepr ioeterqe M eleveeer Sense-ne, hvis dem Mtdvcl sieg- 

IeiL O. »Im-es Ravnemet er vaa bver Æstr. 2.,k 

ssidskszxk 
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Dronuing Alcxaudra. 

Sandringham, Jan. JO. —- Dum- 
ning Alsexandras Helbred er stadig 
utilfredgftillende. Sandsynligvis sksal 
hun fandin muligt forholde sig i No 
lige til Kroningsfesten i Juni. 

Flcrc Soldaten 

London, Jan. 10. — Krigsministe- 
riet hat qjort Opflag om 9306 frivil- 
lige, soin ønfkes til Tjenestie i Syd Ist-i- 
ku i Stedet for hjemfiendte Tropper. 

Bncillc-Opdagclsc. 
Wien, Jan. JU. — ,,Zeitschrift für 

Medicin« meddseler i Dag, at man hat 
opdaget den Bacille, som foraarfager 
Forkøiielser og Kathar. 

Paatrenkt Coalition. 
Colon, Columbia, Jan. 10. — 

Im General Alban er der modtaget 
Bild om, at de fire andre Republiker 
i Mellenmmerika hat faaet Jndbydelse 
fra Præfident Zelaya af Nicaragua 
om at afholde en Fælleskongres, hvis 
Øjemed skal vcere at danne en Coali- 
tion imod Columbia. 

Rigsdngcn satulecs igcn. 
stobenhavm Jan. 10. —- Dsen dan- 

ste tltiggdag samledeg atter i Dag efter 
Julseferism Deng Moder vil sikkert 
give Anledning til knegen Spænding, 
Du man i Bllmindelighed -antager, at 
där nu fkal foretages et afgorende 
Stridt med Hensyn til diet forcslaasede 
Salg af de danfk-vestindiske Øer til 
de Fort-liebe Stater. 

Enkckckcjfcrindcn 
Freisiskridtekviudk 

P-elitigs, Jan. 10. —- Enkiekejserin- 
den har brudt med dsen kinesiske Tra- 
dition, idet hun har gidet Audiens i 
den ,,l)elligste Sal«. Denne masa i 
Folge steiferreglerne aldrig betrædes 
af Ftvindefødder. 

Grund-en til denne Frisindethed er 
imidlertid, at hun vil vide alt, hvad 
kWeist-ten rieb for selv at kunne herste. 

Otcros Valg godkcuch 
IlLafhiugton, D. C, Jan. JO. —- 

Zenatcts Udvalg angaaendk Perri- 
1orierne hat efterat have gettnemgaaet 
Anklagernie mod M. A. Otero i For- 
bindelse med hatt-J Genvalg til Einver- 
nør over New Mexico, eenfikmmigt 
befluttet at anbefalse Valgets Godkeng 
helfe 

Fortjcnsi-mcdaitlic. 
Washington, Jan. 1t). —— Bristow 

fra New York hat fremlagt Forslag i 
Haft-i i Tag um at tilkendegine Helen 
Miller Gould Ziongregscns Tak, og 
tildele hende en Fortjmstmedailliei 
Guid for hendses »fædrelandskærlige 
Hengirselse og rund-e (3jav:11ildbed.« 

General anfton ljjcmmc. 
Sau Francisco, Cal» Jan. 1(). — 

Briqctbeqeneral Funston ankom hertil 
fra Filippinerne i Dag. Hans Hel- 
bredcstilsland vil krwve et flere Manne- 
oisrg stille Qphold her hjemme. 

Fri Poftomdcling. 
Washington, Jan. 10. — Folgende 

Steder i Nebraska vil fra 1. Februar 
faa fri Landpost-Tjeneste: 

Central City i Merrick Co. (Post- 
køver J. L. Dugan og A. S. Laub) og 
Unadsillsa, Otoe Co. (T. W. Arnold og 
O. G. Stoner, Postkøvere). 

Kur for Aktiqu — Warnet's Mute 
Wine of Tat syrup. M ludle Dvstsmw 
oel paa Jorden, helbtedek en Fort-leise you 
cen Dag, hvis der butges i Tivr. Jst oq We. 


