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Skilsmisseikongre5. 
Jalies Stilsmisse-Lov- 
aivning for alle Stateri 

llionen tilsigtes. 

O«knndtrækieneien nyLov. 

J Denne Uge holdes der en ejen- 
dommelig Kongkes i Washington. 
Dei er en Stilsmisse-Kongtes. Alte 
Unionens States paa tre ncer er te- 

pxafenteredr. Det er Kongtessens 
Maa! at opnaa Loerensftemmelse i 
Lovgivningen angaaende Ægteftabs- 
siilsmisfe over hele Landen 

Kongresfen aabnedes af Pennfyi- 
vanias Gewandt-, Pennypackek, der 
i Henhold til en Bestutning af Sta- 
tens lovgivende Forfamling havde 
umsteckt Jndlmdetsen til Moden Pen- 
nyvacter faade i sin Aabningstale: 

,.Qvlssning af Ægteskabefs Baand 
er bleven saa almindelig en Sag 
her i Landet, at mange allerede be- 

traqxer det som en Ting. der væktek 

einae Ltntale oa endnu mindre Mod- 
stand fra Samfundets Side. Der 
gives flere Stilömisfek i De For- 
enede Statek end i noget andet Land 
f Verden, Japan undtagen. 

..En Fotfatier, som hat sat fäa 
til Opgave at anders-ge Forholdet, 
erstand-, at der ved Foltetællingen i. 
15900 var 189,914 frastilte Personer 
i Te Forenede States. Alene i 1908 
blev der bevilget henved '70,f)(90l 
Skiiismisser. Antallet as CHORUS-» 
ser, i For-hold til indgaat I Ægteij 
sfakier ftigek for hvert Aar. Vi kan 
itte andet end befragte en saadau 
Degeneration i Moral og et faadanH 
Tab af det. der giver en Nation dens( 
Simse, med den axvoejiafte Opmckrks« 
sombed. ( 

i 

pirundtrckkkeneicn ! 

Etiigmissclou 
l 

Tm as Etålihmigsedkc-itz1:esjcn’ 
kksiletke kliesniuticnz swmite unt-e 
s:.s.«1 sehn-Mc Urinciper som tsåtund 

!-:.: for en ZEisHmigfeipvqirsninxx» 
leis-Eis man tundc Denke, at akje Et: 
m JEW slutte fig: 

l. Tek er ingen Etemninq i Nu 

Eis-neu for Vedtaqelse af federal-! 
Links-Her ungaacnde Llsgtestab oqs 
Ekiiemisz 4 

LI-. Te indensot en Etat geldenoeJ 
Besieknnselfer for Stilsmisse galderJ 
krm Statens egne Borgerr. Dem« 
uäde illive Dpdgstødet til de saakaldle 
Zkijirnisfc Rislcnien ! 

53. Vers-am en Person foger Stichl 
artig-sc i en Etat, hvor han ikte er« 
Vorzjen bot han behandleg efter’ 
kseqlenxc for Stilsmigfe i hanc— Um» 

Hjetxxfmt eller i hanö Hjemlanky hvi5» 
bar et lldlasnding. « 

-I. Der bøk ved Lov faftfætteg et( 

laanst mutigt Qphold indenfok enl 
E-ta:, for nagen Person gives Ret 
til Ued Statt-IS Domstole at soge· 
km Stilsmisfr. ( 5. En Kvinde, fom uden egen· 
Stnld hat lidt Overlaft af fm Ægth 
falle, bpr have Adgang til at spge 
»Sevakation fta Bord og Seng,» 
uden at dermed selve Ægteslabet 
müsses- En faadan Adgang, der eisk- 
steter indenfok enlelte Statu, bot 
udsttæktes til dem alle. 

S. Kommser vil ikke anbefalc, It 

de enkelte Statet ved falles Lovl 
fastsastmz hvad der sial verre gods 
Grund for Stiltmisfe cllet Separa-l 
tiow Entelte af disfe Grunde bsr 

bog, i Ovekensstrmmelfe med Tan- 

keqangen vlandt alle Ainekikanekc,i 
got-es galdende indenfok samter 
States. 

7. Blandt disfe er: For natt 

Stegtsiab mellem Æqtefcelleme, hvkls 
ket» bit gtte Ægtcstabet ugyldigt 
aller-de fraI Stiftelfen af. Dei san-m 
bsr gælde ·Sindifygdom bot den 
ene Pati, fein den sahen ille sendi- 
tilz Ost-Ich hoc-km den ene Pakt- 

bevæges under lognagtige og svigagss 
stige Foresfillingerz Ægteskaber ind- 
Igaaede ved Tvang, og Ægteslab need 
en Person« der alerede sør har en 

Ægtemage i Live. 
8. Blandt Grunde, der er ind- 

«traadt ester Ægtesiabets Jndgaaelse, 
Iog som bør kunne medsøre dettes Op- 
Hosning paa Begæring as den ene 

FVarL ncevnes: Den ene Ægtescelles 

iDomsældelse for en grov Forbrydelse; 
;aentagen oq voldsom Mishandling; 
LRømning og srivilligt Fravær i» 
lmindst to Aar-; stadig DrullenskabÅ 

9. Gode Grunde sor Separatkanl 
sra Bord og Seng bar vate: Ure 
IM, Mishandiing, Desektim Sanss- 
vadom oa Drukkenstab. 

! 
Kommissar Gatsield siget Nes. 

J J Sagen mod Kødtrusten hat 
zPackerne i lcengere Tid betaabt ssg 
Paa, at Jnterstate Commerce Cons- 

missions Undetspgelses Kommissar, 
Jameg R. Garsield, havde lovet dem, 
at de Oplysninger, han heutede ud 

as der-es Bogen itke stulde blive 
btugt inrod dem i Retten. Denne 
Paastand hak næsten været modtaget 
scim korrekt. Der hat meet strevet 
en hel Del derom, og der hat var-et 
tastet Skygge paa Gatsield, som on( 

han itke havde været tro i sin Un- 
dersøgelsesgerning. 

Saa i Tirsdags og Dusdags toku 
Gar-Neid srem sor Reiten sont Bidne, 
oa i korte og bestemte Svar paa 
Sporasmaal fra Forenede Statterö 
Attorney Morrisvn i Jmmunitetss 
Sagen nceatede han bestemt at have 
lovet at befragte de Oplysninger. 
han bavde saaet sra ,,Parketne« 
som ,.cansidentias«. 

Ligeledeg nægter Garsiesd at hat«-: 
truet Var-lerne med, at des kunde 
llive sordret as dem, at de skulde 
skadsatste deres Meddelelser under Ed, 
da paastaar, at han ikke ledte dem 
til at tro, at hans Departement 
rsikde bemnreli:l)c!de, bvad det havde 
udsimde2, sor JustitsdepartementeL 
km dette stutde søge at faa Beviser, 
lsvorpaa de kunde sage Packernr. Gar- 
field nantede bestem, hvad siere af 
Repræsentanterne for Kodkrusten hats 
de Paastaaet. 

Tirsdag ncrgtede Garsield, at han 
nagen Sinde havde lovet Packerne 
,,Jmmunim« CSiktekhed mod For 
splgelse, grundet paa de af dem ham 
meddelte Oplysninger), at han nagen 
Sinde ved Trusel tvang dem til at 

aive ham Oplysninger, at han nagen 
Sinde havde sagt noget om Ed, oa 
at han nogen Sinde havde lover 
bemmeiigholdelse i Forhold til de 

Oplysninger, han bavde modsageL 
--— Dermed synes Garsields Forhold 
i denne Sag at vcere stated og 
Packerne maa sinde sig i at blivc 
Genstand sor Retssotsslgelsr. 

Castro vil flaqu 

Venezuelag kttegering hat afsluttxk 
sme Krigsforberedelfen Samtlige 
Havnebyer er sat i Fotsvarsstand. 
Stute Mænadek of Ammunition an- 

kom i forrige Uge. Præsident Castro 
forsitret, at han vil gste Modstand 
til det yderste, dcksom Frantkig get 
Alvor af sine Ttusier. 

Samtlige udenlandsie Konsum- 
Diplomater og andre lldlændingrr 
bar saaet ssarpt Paabud om itke at 

gaa ombord paa noget Skib i vene- 

zuelansie Havne uden spkft at have 
indhentet Regetingens Tilladexse 
des-M 

Pkæsidentfkiftet i Franktig. 
Element Annand Fallieres over- 

tog i Sandags sine Pligtek som Re- 
publiken Frankkiges Præsident, me- 

dens tidligere Prcsident Emile Lou- 
bet trat sig tilbage til Privatlivet 
for paa sine sidste Dage at spge Hvilr. 

Haaber paa en fredelig 
Afgørelse. 

John Mitchell 
afslaak Nomination stiH 

Rongressen 

Der hat i den fenere Tid vcetett 
strevet en hel Del i flere Blade oni 

en ny Kulftriir. Et stort Landmsde 
af Repreefentanter for Knlarbejdem 
holdtes i Jndianapolis, Ind» aq dekfrc ftteveg den 1 Febr» at 300, 
000 Kulgravere, dels i Haardkulsi 
dels i Blødtulg Gruberne vilde ned 
lægge Arbejdet den 1. April. Men 
da vi saa Datoen, tænkte vi, det- 
haster itte med at bekette om denI 
Stkitez thi i Lobet af to Maaneder 
lan dek sie niange Forandringet. Bi« 
troede slet ikke, der vilde blive no-« 
gen Strike Spcendingen havde Tid« 
at slappeg. Og faadan er det gaaei 

United Mineworterg af Amerita 
trcevede Lønsforhpjelse, hvilket Krav 
Grubeejerne bestemt ncegtede at im- 
detomme. Sau beredte Arbejderne sia 
paa Kamp. Foreningen lagde en eis- 
tka Slat af 81 om Ugen paa sine 
Medlemmet, og denne Forholdsregel 
vilde indtil 1. April bringe 86,500, 
000 i Fellegtasfem og Foreningen 
havde i Forvejen en lige saa stor 
szum i Kassen, faa den tunde be 

gnnde Lampen nied 813,000,000 i 
Lommen. « 

Forholdet var spcendt fra begge 
Enden men som sagt, der var Tidz 
not til, at Spcendinqen tunde flavss 
pes, og nn bereites der fta New 
York, at en fredelig Afgetelse er; 
net for Haanden. Der ftaak Ist-e 
nieget tilbage, for en Falleskomite 
tan ten-de samtnen for at afgpte Mel- 
lemvcerendet. Præsident John Mit-z 
cliell ftulde en Tut til Vittsbntg i 
denne Uge, og man ventede ham til-! 
bage til New York Torsdag Mor-« 
acti, hvor man san veniede at faa 
et Mode af Fællesloniiieen Tor-Jst 
dag Eftermiddag eller Fredazsk ! 

Minearlsejderne haalser at und-z 
aaa Brud ined Ein-ne De vil af-« 
fma fra httavet om Lonsforliojelst 
da faadant Fttav -vilde stille dei-: 

over-for Valget mellem Underkasteifej 
under Eierneg Vetinaelser ellerStrite 
Men i Siedet for at stille Fordrinaers 
ixil de fremkonnne nied en Ratte. 

Filager for Eierne til Overtzsejelsei 
Disfe Klaget er formede faaledes, at 
de tlart antnder, hvnd der i hoert 
Tilfcelde bot got-es for at bedre For- 
lzoldenr. ! 

Unionens Vlneitendelse og en 8 
Timers Aktiejdsdag vil blive de fcr 
nemste Spørgömaal til fforhcmdlintyl 
csa neest eftek disse lommek Lønninas 
cpsrgsmaalet s 

Mr. Mitchell fagde ved samme» 
Lejlighed, at der pr. Telegraf fras 
hanö Hjemegn i Jllinois var til-; 
lsudt ham Romination til Kongress 
ten paa den demvltatisie Valglifte, 
men han havde asslaaet Tilbudet. 

Ckowe lIslavt under Kaution. ,I 
J Tirsdags Eftermiddags blev 

Pat Ctowe udladt af Jailen i Sonn- 
(il Bluffs under 81,500 Kaution. 
John Crowe, Ellen W. Crowe, Hans 
Etat-sen og Joseph Nansel under-» 
strev hans »bonds«. Videre Forbøk ie 
hans Sag er udsat til i Markg, og 
blivek det« maaske længere, Hans 
Advokat ftygter for, at den ophidsedek 
Stemning i Omaha mod Juryen dek, 
som fkikendte Crowe, vil indvirke 
Paa Stemningen i Council Blitsss. 
saa de ikke for Tiden san finde en 

upartist Jurn der. ——-- Flere af Juw- 
mandene i Omaha hat faaet Vatsel 
om at forlade Bnen, --—— saa ftckrk 
er Ophidfelfen imod dem. -— Cronse 
opholder sig for Tiden hos sin Bro- 
der Joha. 

Lovlsøhed i Chicago. 
Der har i længere Tid veret kla- 

get over Lovløshed og Forbrydelfer 
i Omaha. J Gaar fortæller »Chi. 
Res. Her.« om en endnu værre Til- 
ftnnd i Chicago. Fra Aarets Be- 
gyndelse til 20 Februar, i mindre 
end fyv Uger, er der til Politiet be- 
tettet om 5 Kvindemord, 10 Mord 
of Mcend, brutalt Overfald og 
Plnndring af 38 Kvinder, Overfald 
og Plyndring af 40 Mænd, 27 Ind- 
brudgtyverier, 8 Opløb og 7 Slags- 
maal med alvorlige Folger. 

Flere af disfe Forbrndelser er stete 
ved holtle Dag, og Politiet syneg 
enten intet at tunne gøre for at stand- 
se fanden Lovløshed, eller vgfaa det 
ta’r det med Ro. Fotbrhderne for- 
spinder sporløst. Det er itke lcengere 
siden end i Tirsdags, da Mrs. Jst- 
tephine Loomis blev overfalden i 
Vuena Parl i Martningem Et andet 
Tilfszklde fortælles derom fra i Lørs 
days. Rayxnond Robins blev over- 

faldet ved lys Dag i en tcet bebe-et 
kOel af Byen. Bollerne bankede hom, 
til lan mistede Bevidstheden. De trig 
detesTid til det, tilsvneladende sitre poa 
at undxsna Paagribelse. Mayor Dun- 
ne forfilrer, at Politiet gør sit Bed- 
sfe; spænder enhver Nærve for at 

fange oq arkestere Forbryderne, siger 
ban, men Politistnrken er for lille i 
Forhold til Situationen. Dei samme 
mener Politichef Collinö. Andre me— 

ner, at Lovene er for flappe overfor 
Forbrndere. 

McCalls Ded. 

.,Onmt)a Dailn Nemg«5 betendte 
wde Linie lød i Mundung saaledes: 
,.McCall er død, Zenntor Mitchell er 

kod, Alexander er døende — man 

,(struft« virtelin lonner sink« Ja, 
san man man spornt-, on Smret liq- 
aer dog liqe for. Det namle tendtc 
Ord, ,,!’17rlinl)ed Dnrer lnsnnst«, gi 
per det. 

Det er en almindelig MeninkL at 
tic chklislidelfer, llndersoneltmse 
made tnod Mitwelt og Mc Salt hat 
tnedfvrt, Jar væket medvirtende ti.l 
here-J fnare Dad. 

Ztørftenarten nf McCalliZ Fortune 
er Inedqanet til Dcettelfe af det san 
tnldte Hmnincn Fond. Onn mnattie 

endon pantfcette sit Hng for at staffe 
de vxsdvendine Penne tilde-le 

Vlnndt de andre Folger af Agsus 
tnnce Underssgelfen tun nævnesz: J. 
W. Alexander er nu et Vrnn baade 
i tenemlizq on nandeliq Henfeendx 
Jameg f) Hnde lmr fundct det tlogcst 
at sortrcktke til Paris, on Richard 
cg Robert H. McCurdn stnar i Be 

krreb med at gøre det samme. Dom- 
7ner Andrew Fieldg holder« siq sijulx 
ct eller andet Sied, on Louis The-- 
bat-It, Mcfsurdys Svigerspn, vi? 

fnart reife til Paris for at bosætte 
sin- 

andnlyske i Duluth. 

Den stote Peavey Elevator i Du- 
luth, Minn» med en Kapacitet of 
1,50(),000 Bushels, er brændt til 
Grunden tilligemed 350,000 Bufhels 
Korn. Det famlede Ejendomstab er 

en Million Dollars. To Mennesie:, 
Arbejdere i Elevatoren, omtom i 

Branden. 

Bygningen laa et godt Stytte frn 
»Hydkant« Distriktet; Brandfolkene 
maatte hugge sig gennem tre Fod 
Js paa den indre Hahn, for de fck 
Band. Peavey Concrete Elevatot, den 
støtste af sit Stags i Verden, stod 
nær ved den anden, og en Tid troede 
man, at denne ogsaa vilde brendez 
men det Materiale, den er bygget af, 
reddede den, og den blev tun ubetyde- 
ttg bestadigeL Den brændte Elevator 
var en af de ftørste i Landet. Tabet 
er fuldt dætket ved Asfutancr. 

Det engelske Parlament-S 
Aabning. 

Kong Edwakd udkaster 
Tanken okn ny Lovgivning 
for Jrland og Transvaai. 

Chamberlain melder sig 
tilKamp. 

J Mandags aabnede Kong Ed- 
ward det andet Parlement under 

hang Regeringstid 
J sin Trontale refererede Kongen 

til det venlige Forhold, Landet stod 
i til andre Nationen og ndtrykte sin 
Glcede over, at en ,,hcederlig Fred« 
mellem Russland og Japan var kom- 
nien i Stand ved Pkcefidenten as 
De Fotenede Staters Hjælp. Ved 
Siden deraf udtalte han Haabet um« 

at Konferenfen i Algeciras maatte 

bidrage sit til Fredens Bevarelse mel- 
lem Nationerne. 

Med Henfyn til Jrland sagde 
Ilonqent »Mine Ministre hat under 

Dvervejelse en Plan for at forbedre 
og indsøre Bespakelse i Regerings- 
fustemet for Jrland og for at gøre 
Jollet kendt tned Ledelsen af Af- 
færerne i Jrland. Det er mit On- 
ste, at Landetg Regering, paa Basis 
of de bestaaende ordenære Lode, stal, 
saa lanat Omftændighederne tillader, 
føreeä i en Aand, der tager Heusyn 
til det iksle Folls Ønsier og Følel- 
fer«. Altsaa en meget garderet Ud-» 
talelfe oni at imødetomme Jrerne. 

Med Hensnn til Trangvaal ndtalth Klangm, at Jdeen oni en tnidlertidi1 
ierrcesentativ Regerinq for Trans« 
vanl var opgivet, oa at en ny Kost-s 
nitntion oilde blive udarliejdet saa’ 
fnart som muligL » 

Beqne de onitalte Henftillinaer eth 
zenngen tritiseredes i »the hause of 
Lords«, nien vi ftal ellers lun aøre 
opiirærtsoni pan den tendte Joseph 
lsliantlserlains Lptrcrden Da Unda- 
hnset anbnede fin Zession for Forret 
hin-t, taki lian Anledninnen til i en 

Evartale at trilisere Slteaerinqen. 
Den flulde taan fia i Vare for, at 
denLi lelajcritet i Hasel var langi 
sløere end dens Majoritet i Landen 
Oppositionen bavde unitrent det 
lmlve Land baq sin. Med Hensnn til 

linnferenfen i Alaeciras udtalte 
Elyamberlain at ban haabede, at 

England der vilde vcrre i Stand til 

frennne Franlrins Interessen tlii 
det var i Overensstemnielse nied hele 
Landelg Ønsle Han tlaqede over 

Mangel paa Tndelighed i Udtalel- 
ferne um TransvnaL og Tanlen on( 

Home Rule for Jrland vilde mode- 
Fraftiq Modstand, ande han. 

Sag mod Mchtdy. 
Der er i New Yorls Suprenie 

lsoukt begnndt Sag imod Richard A. 
Tlftctsutdn tidligere Formand for 
Mutual Life Assurance Kompagni, 
Robert H. McCurdy, tidligere »gute- 
ral managet,, for samme Kompagni, 
Charles H. Ranniond og Louis A. 

Thebaud, Generalagenter for Kom- 

pagniet. 
Sagen er anlagt imod dem for 

at faa dem til at til at tilbagebetale 
de Penge, de tilvendt sig ved »ober- 
charge«. 

Ulykker. 
Fra Tunnel Hill, Pa. bekettes un- 

der 20. ds» at site Mennester er 

brændt ihjel der i en Jldl-B, som 
praktist talt Idelagde den hele Lands- 
k-y. Fire »stoees'« og flere Hase neb- 
brwndte. Medlemmerne af en Fami- 
lie reddede Livet ved at springe fra 
2den Etagr. 

Summe Dag meldeö der fra Wal- 
lenburg, Colo, om en Mlne Emplo- 
ston, hvorved tretten Mennester satte 
Livet til. 

Rockefeller i Europa ? 

Hvor Oliemagnaten John D. 
Rockefeller opholder sig, hat jo i 

lcengere Tid været en Hemmelighed. 
Nu bereites det fra London, at 
man flete Steder paa Fastlandet i 

Europa hat set Roclefeller i For- 
tlcedning. 

Ct franfk Blad erklærer, at han 
Iejfer i Schweig under et paataget 
Nahm Amerikanere i Montroux, 
Schtveitz, siger, at de har set ham der, 
ledfaget af 2 Detektiver. Andre Beut- 
ninger vil vide, at Rockefelier er paa 
Vej til Brazilien. 

Pure Food Bill’en vedtaget 
i Sen-net. 

Denne Lovs Venner vandt efter 
en fleraarig Kamp i Onsdags en 

Seit, som overgik deres egen For- 
Ventning. Med Undtagelfe af fire 
fBailey fra Texas, Baron fra Geor- 

»gia, Foster fra Louisiana og Tillman 
«fra S. Carolina) stemte alle Sena- 
torerne for Heyburns »Pure Food 
Bill«. Loven gaar nu over til Be- 
handling i Repræfentanthuset, og der 
er mivlsomt, om den kommer til Be- 
handling der i indeværende Session. 

Denne Lov er, som selve Navnet 
angiver, reitet imod al Forfalsininq 
af Fødevarer, fom gaar i Handlen, 
enten det saa er direkte Fodevarer, 
eller det er Likører og Mediciner. 
Der fkal føres Tilsvn og Kontrol 
med Fabrikationen af alle denmder 
cwrende Handelsvarer. 

Penge-Fifkeki. 
Fika Damen O. fortcelles folgenm 
Ca. 200 Masnd on Drenge gis i 

Tirgdaqg Morges nd i Miamifloden 
i Band til Halfcn for at fiske Sølv 
on (sknldniønter, som var kostet i 

Moden fra BrneIL 

tjsn Nenerdreng var den første, der 

opdanede Monterne i Flodem Han 
vae sm Hat og finc Lommer tned 
Guld- og Solvpenqe Mandag Ef- 
termiddkm Nyhcdcn fpredies, og flere 
fknldc forføne sin Luka J det hele 
Ianef fial der være fundei fiere Hun- 
drede Dolkarg. Man mener, det er m 

Inv, der grebet af Skrcek eller San- 
hiiiiabedsncm, bar kostet Wen-Jene fra 
fiq i Floden 

Betctningen om Job 
og thing lsjenvordigheder syneH reelle 
not for dem, sum lidcr de Pinsler, 
ja Toriurer, der folget med Rheuma:- 
iisme en Sngdoni, sont gør en 

isftittet Vaade til Vlrbejde oq Form-j- 
ilt·e, on praktift taget forhindrer en 

fra at omgaag med fine Medmenne- 
ster, at gaa i Kirken og at udføre 
sine dagliqe Pligter. Mere Trost 
og bedre Hicelp kan tilbndes disse, 
end Job blev given af sine Trosterr. 

Der ek faa Tilfælde af Rheuma- 
tigme, som er virkelig uhelbredelige. 
Dr. Peter’«g Rutito helbreder Rhea- 
matigme ved at fjerne Urinfyren fra 
Moder Den læger de fvage Led og 
Musiler ved at gengive Livsvkesken 
Liv og Renhed, siyrkende og befas- 
stende hele Systemet. Det er et 

Preparat, som er totalt forstelliqt 
fm alle andre Medicinek og blev op- 

daget for over hundrede Aar siden 
af en gammel tyst-schweit3ist Lage. 
Da den er sammensat af udelukkenfe 

vegetabilsie Bestanddele, et den abd- 

lut usiadelig og kan gives et list-« 

Born faavel som en Possen med 

fnldstcendig Sikkethed. Den et ikte 

en Apothekermedicin, men kan erhol- 
des af specielle Agenter eller direkte 

fta Fabrikanterne, Dr. Peter Fahr- 
ney Fa Svns Co» 112—-118 Sp. 

Hoyne Ave» Chicago, Jll. »s» 


