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Handelsministefsz 
anbefaler THE-; «rm. 

tg 
Andre Aubefoliager fta Wofh « U· 

Washington, 12. Dec. — Handels- 
og Arbejdsminister Nagels Newport- 
foin offentliggjordes i Dag, indehols 
der to meget vigtige Anbefalinger« 
Den første er en Udvikling og Uds 

videlse of KorporationsiBnreauet 
fault-des at del knn udrette for hele 
Landet, hocid det nu gør i visse Til- 

ffælde Minister Nagels Forilag i 
den tlietning henftiller en Virlsonis 
ded, til lwilken Ledelsen af alle »in- 
terstate« Florpomtioner og del-es Til- 
stand sknl rkmporteres. rlcødocstsdinliei 
den as at met-ne otn Forretninggljenls 
meliqheder nncrlendes on oil Ilive 

iagttaget Ministeren gar opmasrks 
fotn paa, at Nationens lommercielle 
og financielle Liv er nationaliferet, 
oa nn er det i sin Orden oqfaa at 

nationnlisere dets Korporationslio 
En anden vigtig Anbefaling i 

Ministerens Rapport er en Inere oms 

faltende og effektiv Lovgivning for 
Hffkaffelfen af HvidesSlavesTraffiks 
ken. Medens de gældende Love for- 
byder Jndfsrelfen af Kvindet i umos 

ralif Hensigt, saa gives der ingen 
Lon, som forbyder Befotdringen of 
dem fka en Stot til en anden inden 
for Landets Gewinst-. Minister-en si- 
ger. at man maa forstoa, at den hele 
GoldeSlavesTmfsit et en organi- 
ieret og en udviklet Forretning, og 
it striktere Lovgivning er nsdvens 
dig ffor at icette de federale Autori- 
detet i Stand M med Held at be- 
kæmpe Trafillen. 

General Clurence R. Edwards, 
cheer for Jnsular-Bureauet, anbe- 
faler i sin Aarsrapport til Krigsmis 
nisteren, at der gives Portoricaners 
ne Berges-at 

Om dette geres ved en Akt, der 
uden videre Omftcendigheder givek 
alle Borgeke i Porto Nico Borgeri 
ret, ellek ved en Akt, der giver dem 
Unledning til straks ved en simpel 
Jagttagelie individuelt at lege Bor- 
qerret, er en Sag of mindre Betyds 
nim, sont Kongresfen lan usw-re- 
mener Generalen. 

»Det er at hande, at Borgerfkabsi 
Iedillina til Portorikanerne man bli- 
ve betragtet fom en simpel Reism- 
dighedsakt on qivet paa anben og li- 
gefrem Maode«, slutter Bin-engve- 
sen. 

Øens Handel er i ftadigt Tiltas 

gende lldførfelen for det Fifkalaar, 
foni ’iae er slnttet, onrderes til over 

830,0()(),()00 on Jndførselen til over 

82(;,()0(),000. 
Jndførselen fra U. S. beløb sig til 

over 82:3,»s»0,0()0. 

Paa Drukkcnikabens 
Konte. 

Eu dscudc slvindc antiaqcr fin 
Stifme 

Lochr- Jowa, 12. Dec. Wiss-. 

Dem-v Muth-m fom blcv skudt den 2. 

Dec» antagelig af sin Stifføm un- 

der et Dmnkerslagsmaa!, dødc Dags 
Morgen i Gusse Wentherley Horai-, 
bvortil hun blev fsrt efter at bun var 

bltsoen Its-M 
J jin Erklærjng paa Dødsleiet 

anklagede bun jin Stiffsm GuyMak- 
ley, wr at Have skudt heade. Baade- 
han vg hans Fader er ask-merkt 

Skydningen fandt Sted i Nærheden 
af Missour; V:slev, miaivektg pas 
Grund af, at Mrs. Marley haode 
protefteret imod liqu Dritteri. 

he your own Evens-mutter- 
Lossonit in entfloh sinnig Orts-Muß 
mal Jeden-nim- st the Kasse-«- hinlie- 
Tuitmsing com-so Wklw to (Miss) M- 
Cmsn an. Princlpal for Partioulukh 

Walz. Turm-t- Mdsx, Pmmont«Nobr· 

Det hvide SlaveriH 
Strenge Forholdiregler.imod 

Ttafikkem 

Chicago, 11. Dec. — U. S. Di- 
striktsadvokat Sims, der menes at 
vcere den førfte faderale Advokat, der 
hat reist en Bevægelse imod »Den 
hvide Slave-«Traffik, ertlærcdc 
Guar, at hele dcnne nedrige Forreti 
ning vil fkm Ende, dcrfotn det For- 
slag, Kongresnmnd Mann af Illi- 
nois bar ndarbcjdet, bliver vcdtagct 

Forjlakicst dein-nimm at ssniiner 

Person, som trunksportcrcr ekle-r lich-l- 
per til at trmisriportms en sminde i 

umomlfk Hensiat ital Hatt-I skyldia 
til en Mulkt af PFWW cllcr 5 Aar-Z 

Tugtlins cllcr beuge Dele. Endoa 
oiiliver Person, der Lob-er Billet for 
en swindc,soin traiisksportrws i mum- 

to chsigt ftal anfec; skyldig i Lo- 
vcng Ovcrtrasdelse. Forslaget bo- 

ftemmer dobbelt Straf i Tilfckldc, 
lmor Piqcr under 18 Aar transpor- 
teres. 

En anden Klausul i Forfloget be- 
ftemmer, at ,,Nefort«s-Værtcr, un- 

der en 82,000 Mulkt eller 2 Aan 
Fængfelsstraf cllek beuge Dele, fkal 
undekrette Jtnntigrations-Embedssi mændene, faa fnart en fremmed Pi- 
ge bringeö til dens- Huse. i 

Det figes, at Præftdent Taft synes’ 
godt om dette Forscag oq vil ftstte 
det. 

Conan Doylopaa 
Opdagelfesrejse. 

»Sherlock Holmes«s Fader begi- 
ver sig om kort Tid ud poa en long 
Opdagelsesrejse, skrives der den 27. 

Nov. 
Førft vil han tilbringe fire Maa- 

ncder ? Kongoftatem hvis Barberi 
han energisk hat paatalt hjemme i 

England. 
Derefter vil han paa Reise toter 

iqennem Afrika til Zanzibar. 
Ogsaa den engelfke Straffekoloni 

Caycnne vil han aflasgge et Bei-g 
for at ftudere de Departeredes elen- 

dige Lkvevilkaar 
Og endeljg vil hon tilsNewsGuis 

nea, der isndnu aabner fiore Mulicp 
lieber for nye Opdagclfer. 

Linn-J Huiim følmsp nich liani 

Stat og Kirke i Fr-:nkrig. 
Teinttksrettmumcret begnndtc den 

Bli. Nov. V.lnmdli1men of Kultus- 

miniitoriotsz Budget MinisterpnvsiH 
den-i Vrmnd lussvnrech forilelligcAip 
nich pxm Laut-n om leskillklje mel- 

zlem Stai og Kitkke og erklasnsdch nt 

Rom-ringen Vilde gcnnomføre Loncnj 
siim sfomäsomt sont muligi san vors 

oucrbisiiist om, at den fmnsic Zaun- 

»vittiahe«d til sidst viwc soij Mk deu! 
kfatolikik Abbe Gnuronde erkürt-ode» 
Iat lwiss Flatolilkemo sknldo verlwa 

stellt-m di: its to Smnnittiqliedisr, maaj 
de dø for dort-s Tm ; 

Wider Mødct kom dct til ist Sinn-; 
mc1.7«tod Mllem de Dopiitcredc Leroy 
Venulieu U Kcraguoxæ Det lykkes 
des deres Setusidanter at bilægge 
Striden i Mindeliqheo 

Abdul Homid dømt 
i Berlin 

Blandt de m: me Proceser fom 
mer Abdul HamidsAf sænelsc strom- 
mede ino poc. EfsiSultanem er fol- 
gende et Par Etsemplen 

Ekzseuinnkn e: bleven dsmt til 
at betaie 61,042 Matt til Maleren 
Milmer og dennes 5 Medhjælpere, 
der var kontraktmasssiq engagerede. 
En Professor Rockhaufem fom paa 
Sultanens Civillifte havde faact det 

Hverv at foretage en Studierejfe til 
det dsde dav, sit tilkendt 1817 

Mark. En vis Hin Bange, der 

modtog en Pension af Abdul Hamid 
paa 15 tyrkiske Pund aarlig, var ble- 
ven fu«-get efter Tronassættelsen, 
blev nu i Skadeserstatning een 

lGang for alle tilkendt 40,000«Mkk. 
Abdnl Hamids Livlæge, Dr. Bier, 
hois Flontkakt med Sultanen endnu 

Jvar lebende i nogle Aar, fik 158,472 
sMarlE 
l Nu skal disse Damme forkyndes 
:for EfssSultanen under Jagttagelscs 
af de nødvendlae demaliteter· 
Spørasmaalet bliver nu, om en Sul- 
tan, der ikke lwnaere er i sit Embede 
lan appellere en Dom, bvorved han 
dønnncuz til at apiylde de Forplias 
telier, han paatoa fig, inden lmn 
blen afsat. 

Vet liberale parti i 
England. 

Oni Aftenen den 1(). ds. holdt det 
liberale Parti i England et nmaade 
lia stort Møde i Albert Hall iLons 
don, lwor Premierminister Asqvith 
fremlaade den liberale Regerinas 
Program i en Appel til Landet. Vl. 

a. lagde han, at dersom det liberale 
Parti atter sattes til Roret, vilde 
Regeringen forlange, at Lordernes 
Magt ikkdskrwnkeg,,og han tin-jede 
at det liberale Parti vilde give Jri 
land Selvstyre. 

Zelaya iU S. Senat 

J Gaar talte Senator Rayner fra 
Maryland for en Resolution-— III-sit 
ud paa, at United States bar-se at 

faa fat iPræf. Zelaya fnareft mu- 

ligt og stille ham for Retten, ankla- 
get for Drabet af Cannon og Groce. 

Han beteqnede Nicaraguas Prwfi 
dent som en af vor Tids ftørite For- 
brydere oa Tyranner og mente, at 

Minister Knor, havde handM mildt 
imod ham. 

Kong Leopold 
Døden nær. 

Artus-setz 12. Dec. —- tiong Le- 
opold, iom hat vaerct alvorlig syq de 

iidfte lt Dage, men iom meines at 

vix-re i Vedritia, led et pludfeliqt Til- 
liagcsfaid i Dem, og hans Tilstand ans 

its-I for yderft farlig. Kardinal Mer- 

cier, Erkebifkoppcn af Mcclilin, vil 
meddcle bam det sidfte Sakramente 
i Moracn tidlia. Den officicllc Vul- 
lctin sinkt-: »Den rhcumatiffe Pino 
er forsmusduk man sionqen lidor af 
Sincrter 1 Underliocst Gan lidtsr on- 

faa as Vatersot i Vom-na« 

Til Morgen i Lan incslch, at den 

aninlo Ellianark var Monde- i Atti-»Es, 
men sont on sidstc Tilfluut nil Wart- 
ncs i Tau fort-tum- cn Operatiun for 
at sorlamao hans Liv- 

Ealoourt lukth 

Logan, Ja» U. ch. —— Alte Sa- 

loonerne i Missouri Valley lnkkedes 
iAftes af Sbcriff Noch Constas 
blc Beckcnbouah ofter Anklam- af 
County Advokat T. C. Smith 

« 

To Vognlæs af Likører tages fra 
»Saloonerne, og derpaa aflaafedcs 
Dsrene. Saloonværterne er anklaget 

Hfor Lovovertrædelse· 

l 
Inbtlæumifeft ou Missionsmtdr. 

Den danfke ev.-luth. Menighed i 

Fremont Nebr» afholdetz om Gud 
bil, 25 Aars Jubilæumsfest og Mis- 
iionsmsde fra 12.—16. Jan. 1909. 

Alle ere hjortelig veltoume ti! at 
vaere hos as i de Dage. Vi lover frii 
Logi, tun til dem, der melder dere- 
Komme til undertegnede inden Nu 
s. Januar. 

E.R. Andersen, 
515 E. 4 St» Fremont, Nebr· 

W 

Blaudede Mcddelelfer. 
W 

; J Detwit btev der sokkeden foketaJ 
get en Operation for Blindtarmsbesj 
tændelfe paa et 6 Maaneder gam-; 
melt Born. Operationen er heldig« 

« overstaaet. H 

F Den ældste kendte Julefalme er( 
den paaLatin skrevne »Adeste fidele;-« 
ltmmmeiz J troende). Deus For-« 
fatterskab henlcegges til den italien- 

ske Munk Vonaveut1n«a, som døde i 

«L!)on«:i, ankrig, 127l. 
l . 

I Kong Victor Jmmanuel lmr kølit 
»Im Illkonte Christo af Ginori Fami- » 

lieu. J 
Gnldudførselen fm Il. S. for 1909’ 

er allciedc naaet op over 100 Milli- 
oner Dollars. 

Evangelisten »Billy Sunday« 
hvis Vækkelscsmødcr t CedarRapids 
Ja. fornylig har vcrret saa megetl 
omtaltc siges at have faaet 87000, 
for sine 6 Ugers Arbejde der. —-j 
En ganfke god Betaling ikke sandt,z 
i Sommcnligning med den, Apoftle 
ne fik for deres Ar-bejde. 

I 

Stort Foretagende iSeattle· ——— 

Swift F: Co. kundgjorde den 10. ds. 
genneni deres Real Eftate Departe- 
ments Forretningsføren at Kompag- 
niet vil anlcegge en ,,packingplant« 
til en Bekostning af Sl,500,000 ved 
Seattle. Fortetningen vil beskcefi 
FULan 2,000 Mcend. Det er 

med Heniyn til Alaska, denneKIds 
forretning anlægges. ] 

Efter i 36 Aar regelmoessigt atH 
have afgivet sin Stemme ved offent- 
liae Vala i Byen Leominster, Mass. 
og i en Aarrcekke at have tjent som 
Medlem af Byraadet, gjorde John 
J. Railey fornyliig den interessante 
Opdageise at han ikke engang Var 

Borger i U. S. Han havde altid le- 

vet i den Tro at han var født i 

Bost-on, men opdagede nu tilfældigt, 
at det var paa Erins Ø i Stcdet. 

Han fik nu travlt med at udtage 
Borgerpapirek. 

I 

Novocaine er Navnct paa et Be- 

døvclicsmiddeL der vel bar vasret 

kendt af Lasaer i ca. --«i Aar, men fom 
forst nylia er anvendt vcd Operatio- 
nen Dct nye Middel ital besidde 
den Egenstan at mode-ne dct gør 

fnldstcendia fkilelsesløö over for Ope- 
rationen. berøner det itko Patienten 
Vonidftlieden 

Etor Jornbanediontrakt. Et 

Ocnalmfxinnm Pinslan sc Edition-, 
bar indanact Kontrast nted Strand 

Trunk Pacific kiix kli. onk at bnaac et 

Hund-redi- Mil Jernbane im Ed- 

imnidfon, Alberta Cannada, Veft 

paa til Princts klimmt en Form-n- 
acliks af Qoinpaaniets .c.n1nedlinie, til 
en Bekannqu af s1,5(n),««i). III-bej- 
det ital Wabcanndeö fix-ais. Ente-n 

Phclan eller Shirlcy vil oasre paa 
Stcdet oa have Opfyn med Arbei- 
det. 

. 

En ny Art af Mariedyrkelse kan 
vel med Rette fiaes at praktiseres af 
Christian Sciencc Tilbængere over 

for Mrs. Mary J.. Baker Eddy. Da 
forleden Mrs. Augufta Stetion fra 
New York maatte ydmyge sig for 
Mes. Eddy efter at have optraadt 
iom dennes RivaL udtalte hun fol- 
gende: ,.For Fremtiden ikal hverken 
Liv eller Tod-, Etigic eller For-sten- 
dommer oa Manier, det nærvaereiide; 
eller det fixtommende der bsie eilt-r 
der .lave, ej heller noan Stabnina, 

"fkiae mig fka Gudg KærIighkd i Kri- 

stus Jesus min Herre, eller ftaMary 
Baker Eddu, min elikede Lcerer oa 
Leder«. 

« 

Kidnapinge Fka Louisville, Ky.,«1 
meldeö under 10. ds. om, at en Pige » 

paa 8 Aar, Alma Kellner, Datter af’ 
F. L. Kellner, er forsvundcn, og alle 

Vestrcebelfer fra Forceldrenes og Posj 
litiets Side for at finde den favnede 
lille Pige har været frugtesløse. Det 
fidste, man mener at have set af Pi- 
gen, synes at være, at hun gik paa 
Gaben og betragtede Udftillingen af 
Julestads i Vinduerne. Der, mess 
ner Faderen, bar nogcn taget hendel 
Hnn gav fig let i Lag tned fremmede. 
Vycn har udsprcdt 500 Cirkulcerer« 
og ndlovct en nbestemt Sinn til dont 
eller dom, sont bringer Pigen tilba-« 
ge. Louisville ng Nabobyerne i san-« 
dre Jndiana er gennencsøgt, mcnj 
forchvcs. F 

chlayas Søn sagst-ges. — New 

York, 11. Dec. — llnder Formiocb 
se af, at Dr. Anabel Zelaya, Søn af 
Nimragnas Præsident Zelaya, loves 
de at cvqte hcnde, da han studerede 
Medicin ved Columbia Universitet, 
bar Mifs Elizabette Juliet Hero 
af New York anlagt Sag imod Dok- 
toren for 3100,000 forn Stabe-zer- 
statning for Brnd af Ægteskabsløfte 
Dr. Zelaya viste fig i Retten i Gaar 
som Defenfer. 

Bladene vil vide, at Løftet blev gi- 
vet ved en Dinner, som Heros Mo- 
der gav til Bedftc, og at Præsident 
Zelaya siden lagde fig imellem og 
forbød Forbindelfen. 

Mifs Hero paaftaar, at hun har 
100 Kaerestebreve, som Anabel Zelas 
ya har fkrevet til heade- 

Jokden rundt. 

Vulkanudbruddet paaTeneriffa er 

i Aftagende. Lavastrømmen er delt 

i 6 Arme og rykker nu langsomt 
frem. 

Militærforbundeti Gkækenland 
for-langer Udrensning blandt Em- 
bedsmændene. Situationen er derfor 
bleven mere kritisk for Ministeriet. 

. 

En Konng af russiske Handels-· 
og Jnduftrimænds hat vedtaget en 

Resolution om, at Landets okonomis 
ske Kræfter skal loegges til Grund 
for Ruslands Politik. 

. 

En russisk Karavano er blencsn 

overfalden af en porsifk Stamme 
Russland-S Gesandt hat« qjort amorti- 
go Foreftillitrqer i Tom-ran. 

Socinldomokmtiot hak- vcd et Zup- 
Wsrizmginaln til den tnfkcs Nin-Ihm i 

Halt-.- unt Smle Rohr-et medjun fm 

de Frifindcdc. 
. 

En kpindcsliq Advokat fik for iqu 

le Tage siden Tilladclsc af Dom- 

ftolenc i Et. Pistorskslnsm til at pro- 

codere i Reiten. klllon sidm lmr Mass- 
raadct tilbagcskaldt Tilladcslfcsu 

. 

Et Sammenstød skal band fundct 
Sted mellem tyrkiskc Tropper oq op- 

rørfke Stannncr i Distriktet Mante- 

fik med benboldsvis 60 oq 200 

Monds Tab. 
. 

Krigsministeren i Grwkcnland ar- 

bejder paa et Forslag om Oprettels 
se af en Officersfkole, hvorved man 

haaber at fjerne Utilfredshedeu 
blandt foicererne. 

I 

En Grubeeksplosion hat fundet 
Sted 1· Provinfen Futsuka (Japan) 
hvorvpd 15 Perioner skal voere 

drcebt, medens 228 Arbejdere er in- 

defknttede i Gruben. 
. 

Virtuosen Burmester bar faaet 
sin Stradivarius (en bis Slaas Vio- 

liner) til 100,000 Marks Værdi 

fuldstrendig knuft derved, at hang» 

Jmpresfario faldt med den iKInigss 
hätte. 

Blandt de mange Gisninger an- 

gaaende, hvor Dr. Cook er blevet af, 
læser vi folgende: 

Dr. Cook er paa Damperen »Ca- 
tonia« afrefst til Jtalien for at faa 
Ro til at udarbejde Bogen om sin 
Nordfmlsfcerd 

To Luftfkippere, Dr. Brincks 
mann, Berlin, og Arkitckt Francke, 
Kolmcm er fundet ved Finme fom 
Lin ved Siden af en revnet Ballon 
og on knnst Gondol De steg Man- 
dan Aften den 22. Einv. op fra 
Schnmrgendorff Ved Berlin. 

. 

En ferbisk Kommission, der var 

sendt til Auneløf Krudtfabrik i 
Staat-le for at kontrollere Fabrikatio- 
nen af en større Krudtleverance til 
Serbien, er bleven indbyrdes splids 
agtig, hvorfor Fabrikken bar hens 
vendt sig til Udenrigsministeren i 
Belqrad 

Bergcnsbanens højtidelige Aabi 
ning fandt Sted den 27. Nov. Ba- 
nen er ialt 492 K«m., Højfjældsi 
ftrcekningen 100 Km., det hsjeste 
Punkt 1301 Meter over Havet, 88 
Km. af Banelængden er Tunnels 
ler, den længfte over TA- Km. Anb- 
ningstoget afgik forleden fra Mistias 
nia Kl· 6,30 Morgen. Blandt de ca. 

200 Gcefter var foruden Kongen de 
flefte fremmede Gesandten 

Svensk Tændstikfabrik i England. 
London, 28. November. Byraadet i 
Barking har folgt 7 Acres Jord til 
en sv.nfk Tændstikfabrik for 550 ·Pd. 
Sterling pr. Acke. Det er Menins 
gen at rejse en Fabrik, der vlil koste 
40,«000 Pd. St. og fkal befkceftigse 
1000 Arbejdere. 

Fra Kina Vicekougen i Tjchili. der 

bavde ladet optage Fotografier af 
Enkekejserinden af Kinas Jordefærd, 
er nu bleven afskediget. Til hans Ef- 
terfølger er udnævnt ChensKueilung, 
bidtil Vicekonae i Hukuang. 

o 
. 

Russisk Korruption. Fra Mofkow 
Ineldcss, at der pcm Foranledninq af« 
Scnator Gomi, der med Held bar 
bmnndt at mddo up i den russiske 
Kormption, er bleva reist Tiltale 
mod W Embcdsmasnd i Jntendans 
tnrm i Mofkon). 

Pau den intersmtiotmlc Udftils 
lim i Diisftsldorf for kräftvliq Kunst, 
Maler-i oq anlptur lmr Joakim 
anvxmnrd for sit bekondte storc Vil- 
lcdis ,,.m«ist11—:i 

« DONin opnaaet 
Zinkens stka Gnldntechille, den helf- 
cftc lldntwrkulfc, som den prcusfifke 
Etat uddeler for Kunst- 

. 

Kolonisationen i Siberien. St.»Pe- 
tersborg, 2-1. November. Keiferen 
kmr stadfæftht en af Ministerraadet 
tagen Beflutninq, hvorefter der skal 
nedfccttcs en særlig Komite vedrss 
rende Kolonifation i Øftasiem navns 

lig fkal Bofættelsen af Rusfere i 

Amurbane Distriktet gennemføres 
planmæzssiat 

Husholderste laws 

Eu troende ældre Pige eller Ente 

uden Born, fra 30 til 10 Axt Akte-D 
til at bcftyre Hufet for en Enkemand 
med to smaa Bsrn 2- oq 3 Aar gamle. 
paa en Form. 

« 

Julius Sopbus Nielfen 
Rt.1,Box 42, 

Kenmare, N. Dak. 


