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Hauer-til ljs Irillj 
issillitl 

Tcu afikckdcudc Gut-crust unbefa- 
lcr Afikaffclfcu af Primtrtloven. 

Trn nye Gnvcknøk html-er paa 
liarmoniik Arbeidc mellcm 

Partictmn 

Lixiculm Nebr» 5. Jan. -Che- 
flcr :’l. Ali-sich indsattcssz i Eftermids 
dag Tom Nimm-Mr af Nebraska og 
efusr nt lmn for Hisjcflmstsdoliti 
mei- rliccsc lmxsdis aflugt Einlvedsss 
ed. holdt den nol- ljksolntiu en Ta- 
le, i livillen lmn mindodes do fop- 
famlcdu womier onl, at Vola- 
kmnmsnfs ..i—3TtIi-"H frcsmdislcsss par lis- 
vcndix inku Politik man innen Rolle 
Mike i Der Vominnimiönrlmidcs. sum 
forislikmet 

q- 
Nisprassentanterneg Hall, hour Jn- 

aunnmtinncn fandt Ell-d, var vol 

fyldt as des-grade Wange af Lon- 

givcrnc lmvde bragt dcrcs Instru- 
er og Venncr med fig. 

Den aftrwdende Guvernør Shals 
lenlnsmcr lwldt en lang Tale. san 
gao et Tillmqksblik over cht fidfte 
Aar-s Lovgivning on anbefalcde da 

iætlia at holde fast ved den ord- 

tagne Liløkloo om Lnkninij as llds 

lkænkningssteder Kl. R· Et andet 
Punkt, fom han tmsmnsdc nnsd Ef- 
tcrthk, var Taufe-u mu at affkaffe 
Primasrloocn oq wende tilbagc til 
KonventionssyflcmcsL Tot var jo 
siklert lnslt nottut-list at Eballcni 
berger fandt Fell vcd Primwrloven 
Ten er jo 5andfnnliqniss anld i, at 

han ile fik en andcn Tisnnin 
Den indtrwdisndc Nuncsrtmr tun 

ikle lang Tid til at leucer sine Ne- 
kotnmmdatiomsr, rinnt-liquid fordi 
han har rin Anledninn til i Frem- 
tidcn at talc til Lovgivercsrne: men 

han tolle nat-nut, var til Drls vol- 

talcsndkh on lmftcsde jlcrrlt Vifalkr 
Hatt frctulmsnede, ot »den store, 
masatige Bryggertrusl« fremden-H er 

aktiv, og Valget hat« ikkcs ·lækt den, 
at Folket er beflemt paa at ftyre 
del-s egen Stat. Gan rekommenderede 
Lokalstyre i Bven der har 5,000 
Jndbvgqere ellek betone-D og be- 
nyttedc Anledningen til at priie 
Douglas County, fordi del havde 
erllæret fia imod Stemmemaskiner. 

Gnvernttcn haaber paa gode Re- 
sultate-r af fom Magten er fordelt. 
san wenn-, at den republilanfke 
Guvernsr og den ftasrke republikaw 
ske Minoritet i Legislaturen bsr ar- 

beide i Harmoni med den demokra- 
tilte Majoritet. Hnn henftillek kort 
Lovgivning og Ajouknering af Le- 
gislaturen den l. Marts· 

Exkong Manuels 
Fremtidsplanotx 

Oxford-Studien —- En Werden-steife 
« 

Bladot »Dann Mail« i London 
bringet en Nække interessante Op- 
lysninger om, hvorledes Exkong 

Manne-l af Portugal har tænkt at 
ins-rette fig i FremtideUL Den for- 
henvasrendc Fionge er, efter hvad 
man oil Dido, fast overbevift am, 
at den Tag oil komme, da han fra 

QPortugal vil faa Annwdning om 
after at befrige fine Fædres Traue, 

sog hatt vil derfar af al Evne for- 
zberede fia til at vaere den fwre Op- 
«gave voffem der da nenter ham. 

J Begnndelfon af dcst nye Aar 
er Erkong IDTannel eftcsr Bestems 
melfcs flyttet ind i at Hinz-, ban bar 
købt i Richmond, osg bar meldt sig 
som Student ved llnincrsitctet i Oxf- 
ford: han Dante-r inqen særlig Op- 
masrkfomhed fm llnivcrfitetets Side- 

lsom Folge af fin tidligerc Stilling, 
Tmen vil drive sine Studier ganfke 

sont alle andre Studenten Doktor- 
titlen eller nagen andcn lærd Grad 
traatcsr ban ikke efter: hans For- 
maal or alene at tileqne fig den 
grundigft muliae Viden am Diplos 
mnti ou Statsvidcsnfkab, og naar 

han bar ftuderet i Oxford i noalcs 
Aar, er det hans Henfigt at nd- 
vide fin Kundfkabcr yaa en Verdcnss 
reift-, For bl. «a. fkal gaa over Au- 
ftralicn, Sndafrifa, Kanada og De 
Forenede Stater, og paa hvilken 
han navnlig vil studere de for-» 
fkellige Regeringsformer. 

Naar han er vendt tilbage fral 
denne Reife, vil han atter tage fast 
Ophold i England og der afvente 
Beaivenbedemes Gang. I 

( 

-
W

 

Forilaust m- ndaislmidct iaalcdecs, 

«scntantcr som 1)idtil. Saale-des bis- 

jolßeltilliugeu l 
og Kangrezseny 

Antallct as Neptirscntanter forcflaas 
forhsjet fra 391 til 433. 

Washington, si. Jan. Nimms- 
iisntant Crumpiicfisn Foriitand paa 
Folkutaslliimszfonciteism forclagde i 
Tag Noprasientantcmcs »du-:- est For- 
ilag til Littordnina af dcttis Uns. 
For Tidisn bar Ztatcsrne Not til 
on fiiisprilsseiitant for hoc-r 1H)-i,000 
Jndbtmgcre. Ton fok·xsilaacch Lov 
for-andrer dcttc Tal til 212,(«)«« 

Efter Cknmpackcrs Forilaa vik 
Diiisurasfisntanthuicst offer i. Martsz 
1913 faa MS :U«’i-dle«1nusr, udeluf 
ten-M- Arizona km New Mexico 

at do Statt-r, sum hat« tabt i Jud- 
lmstrantal eile-r iffc førøget dette 
immer-Hat de iidstc i« Aar, altjap- 
msl beholder famme Antal Neprws 

holder f. Cis Nebraska iinis is Ne- 

prwsentanter og Iowa finc li. For 
øqolscr nil faldis i(1.1lcsdes:s: i 

Alabama, Columde Florida-: 
Georgia, Jdaha Louisiana. Michisi 
gan, Minnesota, Montana, North 
Dakota, Ohio, Oregon, Rhode Js-» 
land, South Dakota, Utah og West« 
Virginia faak huer een more. l Illinois, Massachusetts, New Jer-I sey, Tean og Washington — hoc-r 
to flere. 

Californien og Oklahoma s— hverk 
tre, Pennsylvania fire oq New York- 
feks. 

Mr· Crumpakker siger, at bette« 
Forflaa ikkc absolut er at betraate 
fom Komiteens endclige Menina, 
wen dct er fremlaat for at havel 
noaet at gaa nd fra til at danne en 

Basis for Komitoens Arbejde. Flerss 
tallet af Komiteens Medlemmer , 

men» don, at Planrn vil blive veds 
tagt-t. 

« 

Senator Ellins Eint-folget Char- 
» lestom W. Va., 9. Jan« —- Eimer-« 

mir Grasfcock hat« i Dag kundgjort 
Udnævnelfen af David Elkins til 

«De Forenede Staters Senats-r ef- 
ter han« Judex-. 

Island-soc Meddelelscin 
) ILmndreder af Byarbejdcre, sau- 
Zsom Politilietjcntc Brandmænd, Ar- 
bejdere ued Vanddepartcmentet og 
mange florc trængte sig i Løxdags 

»ind i City Halt i Chicago ainkring 
Byens Financskomite og bad og 
trimlcde og qjorde Fordring om 

Lønsforhøjelfe Fordringerne synes 
imidlcrtid at vaer sit-re oq ftørre, 
end Byen fan imødckomnm 

I 

li Hundrcdcs of Cbicagos Wo- 
nmnis City Eli-b bar bestuttct at op- 
tnge statuan imod koldc Epokvogs 
ne- og rygende »Motian og som 
Vaaben i denne Kamp er de for- 
fnncde med Tot-Hinunter og »Ko- 
dat««. Torfom en af diszje Kvinder 
da findet Bannen i en Sporvogn 
under 50 ellcr over 75 Graden bli- 
vcr vcdkommcsndc Vogn note-rot og« 
rammrtvrct Witwen mod Nøgen 
fatter vi ikke riqtig. 

Ostscar E. Etrunö fra New York, 
Kabinetsmedlem under Roofevelt og 
fenere Amliassadør i ankiet, bar 
frasagt siq denne Post. Der gives 
ingen anden Grund for hans Re- 
fimmtion, end ot hnn vil forlade 
Diplomatiens Tjenefte. RockhilL fom 
for Tiden er vor Neprwfentant i St. 
Petersborg nasones fom hans mulis 
ge Eftermand. 

I 

Fra West Union, Ohio, 
1neldes, at ,,Villtown« Zkoles 
distrikt vift komme-r til at for-andre 
Navn til f. Eis. Wilhelminatown, 
da alle mandliqe chlgeke har tabt 
den-s- Stemmeret ved Vaquvikd faa 
Kvindcr er de eneste baade valgbes 
rettigede og valgbare ved det ncisft 
foreftaaende Balg. 

. 

At Tuberkulofe lan helbredes i 
Illinois viser Dr. Theodore Sachs- 
i en Napport fra Edward Sana- 
torium, Naperville, Jlls. Tenne An- 
stalt havde arbejdet i 1 Aar den l. 

Jan. Ud as 176 Patienter i Begon- 
delfesftadiet er llil eller 91.5 pCt. 
bleven helbredet. Doktoren gar den 
Slntninq, at Tuberlulofe kan hel- 
bredcs hiennne i Illinois, naar Pa- 
tienten behanle rigtig og i ret- 
te Tib. 

Der berettesis fm Berlin under 
7. ds» at Weiser Wilhelm omgaas 
nted Planet om at give Elsas- 
Lothringen Selostyre Provinsen 
skal eftcr Platten faa en Lovgivem 
de Forsattsli1m, beftmende af to 

Kamre Af det ene Kammer ndmvvs 
net Kessel-en Halndelen af Med- 
1ccnmerne, det andet Kammer vcels 
aes af de mandliqe Personer, sont 
bar fyldt 25 Aar. 

»Carncgie Trust Componn«, on 

stor Bank i New Vork, maatte lut- 

ke sine Døre i Lørdags. Man mencsr 

don, at boade 81,000,000, fom By- 
en havde i Vanken oq 3650,000, 
som Statvn havde deponeret der, er 

sikre, og der udtales Haab om, at 

andre Jndskud vil blive betalt fuldt 
ud. —-- Men for at der ikke fkulde op- 

ftaa Partik, traadte Vankkongen 
Morgan m. a. ftraks til og sagde 
qod for andre Wanken fom ftod i 
Forbindelse med den sollt-rede Bank. 

J Fredags cksplodercde Dampkeds 
lon i et Lokomotin paa Burlingi 
ton Bauen i Nkrrheden af Man- 

chester, Wyo» oq drasbtc Jngcniør 
Jumbrcnnen og Bremfer Jenes 
sieblikkelia. Qm Aarsaqen til Eks-, 
plosionen figer Meldingen intet. 

.,Eommittee on Committees« i 
Nebraskad Repræfentanthug er sam- 
menfat af 6 ,,vaade« og 6 »t-·rre«, 
men Formanden er ,,vaad«, saa 
han kan give Udllag. Det vil for- 

modentlig faa Jndflydelfe paa Udi 

Inævnelfen af Komiteer og kan sau- 
ledcs komme til ogsaa at øve Jud- 
flydclse paa hole Lovgioningsarbej- 
dot. 

. 

Postinfooktør H. B. Gall tilstod 
i Frcdags ude i Sau Francisco, at 

"dcr i de sidste to qur fire forfkels 
liae Gange var ftjaalet Saskfe med 
reqistreret Post under Posten-IMME- 

ZWrt over Sau Franciskokmgten. 
«Tyoorierne var forøoot 25, LU. og 
2281 Dec. og 5. Jan. 

. 

50 Gassthr bleo tidliq Lordag 
Morgen dreoet nd af dores Jenae- 

Y— manqe as dem i Natdragten —- 

ooc Jldløs i St. James Hotel i 
Iowa City, Ja. Om Aarsagen til 
Jldens Opkomft figvr Meldinqen in- 
ti«t. 

I 

En Drona paa 18 Aar-, Jims 
um Ward, oandt i Fredaqs ved 
Charlefton, S. C» .5,000 ved at 
flooe over ,,Two rivers« og ud over 

Atlantcrhavet, oq ved at fasttcs Ver- 
densrekord i Haideflyvning med en 

-Laokraftsmafkine. Mon hvad om han 
næfte Gang falder ned og flaar sig 
ihiel Iigefom Hoxsey. 

Bestyrelfcn for Erie Jmibanci 
kompagni bcærede i Fredags Juge- 
niør Alexander Larkin paa hans 
66 Aars Fødselsdag ved at forer 
ham det vældige Lokomotiv, som 
han daglig ftyretx J 49 Aar hat 
Larlin Uæret i siompagniets Tjenes 
fie, »i, de firste 6 Maaneder fom 
Fisch-der oa siden som Jngentør 
paa Hurtiatog. 

d 

Minneapolis i Mørke. J Fredags 
Morges næsten ødelaades »Gene- 
ral Electric« Kompagniets Kraft-T 
oq Lysanlwg ved Eksplofion og 
Jldløs. Skaden anflaas til 3750« 
WO. Tre Mænd kom til Skade, men 

de mein-s at uille komme over det. 
Ton paafølaende Aften oa Nat laa 
den nassentliqe Del af Bycsn i Mørs 
ko. 

J Frcdags Aste-Es overfaldt to 

Nearc Miss Vera Vinan fra Ca- 
pitol Avenue paa LL oa Dodqe 
Et. i Omaha oa frarøvede demse- 
hendcs Pcnaep1um, der indvholdt 
Ist-Mö. Nøoeme holdt Piaen en 

Pistol for Naser oa slrwmte ben- 
ch til at udlenere fin Taste med 

»Branan og iamt· 

J sin sidstis »L:Ieiskln« paaftaar 
Zonator La Follcttis, at Wall 
Etreet alle-rede bar udsot Prassidents 
kandidatcr for demu- Partirr til 

Ums-U oq Zenatorcsn l)enftillcsr, at 

Wilhvms Etat i llnionen vedtagcr 
en Primasrlmy sont ainrr Faltet 
Abgang til ielv at vælae Delegai 
terne til Nationalkonvmtionm for 

"iaaledes at »beat« Wall Street. 

Portugaliz Forfatning. Den fores 
løliigo Nie-gerian i Portugal har i 
store Træk udarbejdet Udkaftet til 

sen ny Forfatninqslov, sont vil blive 
lfort-laut Deputtsrctkamret Negcrins 
»Hm sont-s at have opqinet fin Plan 
om at aim- Pmssidcntcn ftørre Mant- 
fuldkotnntmhed. Repnblikken vil fau! 
en parlamentarifk Kamkter med Lis: 
gevcegten mellem den lovgivende ogs 
disn udøchndc Magt som Grundlag. 
Prwfidenten skal vælqcs paa ZAar 

saf den lovgivende Mant, og han kan 
ikke genvælges ftraks offer sin Af- 
gang. Der fkal kun eksiftere ern 

lovgivende Forsamling, der vcrlaess 
paa tre Aar. Krigs-, Finanss ou 
Marineminifteren samt Ministeren 
for offentlige Arbeit-er fkal betrau- 
tes fom ftaaende uden for Politik- 
ken og skal derfor ikke kunne af- 
fastteg. 

Horden sündh- 
—.———.k— .-s-:;,- 

Tet bcsrømte Vordi-Teater i Misj 
lano, en af Italiens størfte Scener, 
er sncdbrwndt til Grunde-n 

Politik-r i Berlin onerrnmplcdc 
forledou en Epillelmle, book 30 
EIN-ret- okx s; Tarni-r dyrfede Rou- 

IlrttetL Tor beslaqlagdes hcnved 
i9000 Mark. 

l 

k’?(-;1c-1Isb1trq, 2I3. Tec. J on Cel-, 
lulnidfabrik i Kelheim skete i Nat 

imsd 12sTidcsn en frygtolig Eksplos 
sinn. —1 Arbejdcre dræbtes og 2— 
bsev livsforliqt sum-eh 1 Arbejderl 

Kanne-s. E 

I 
« 

En Millionqnue Tcplitz, Bøhmen,« 
I21. Dec. — Den her afdøde Bism- z 

11(k1«t«—:»·.sius zsldukf Schneider har i sits 
chtmncnte Ifasnket 4 Mill. Kr. til 

iOmscttelfp of et Vaffenbtts. 
O 

! Bordom·n·, Jrankrig, 2-1. Dec— 

I Som Følacs af Tanne or et Ekspresst 
»tog ved Arbanalc kørt paa et Ver-! 
ifontog. Flere Mennesker fkal verke; 
Idmsbt oq andre faaret. Nærmere 

! 
Enkcltheder manqler. 

l 
J Bremen arresteredes forleden en 

« 

aneniørs Huftru, der er mistænkt 
for at have forgivet syv Personen 
ncmlig sine Forældre, sin Mand og 
dennes Søn og sine tre Børn af 

jførfte Æatefkab. 
. 

Vulkan-it Nummniem LI. Dec. 
Generalsekrotwr i Udenrigsminifthi 
riet Thksodorus er i Tag bleven 
dræbt ved en Automobilulykke i 
Husi ved Floden Pruth. Gan var 

paa en Jnspcsktionsrefsa 
. 

Øfterrigfk Jndførfclsforbud Wi- 
en, 21. December Landbrugsminis 
fteriet har udftedt Forbud mod Jnds 
førfel til Øftcrria af klovbærende 
Dnr fra Tyfkland, paa Grund af 
den der herskendc Mund- og Mon- 
was 

. 

Berlin, 23. Decbtc Til »Vosf· 
Reit.« rolcsnmfcsrcs fm St. Peters- 
borg: J Statt-us Kanonfabrik i Kol- 

pint er der fkct en Eksplofion af 
en Voboldor med Jlt oq Print. 
IN Arbejdercs blev fanret, oq dcmf 
var maan i en nlmagcliq Grad 

letitlwstcsd(-. :3 911·bcsjdere drasbtcszk 
. 

Valcncia Spanien, :kl, Decem- 
bcsir Ofkn nbekundt Tammsr bar paa 

Stdan af Alicantcs løbet en franskf 
Itamper i Sasnt Hele Beiwtninacn 
umt«om nndtaaen on Makros, der 
oftm- nnalcs Timers Forløb blev red- 
dist af et forbipasicsrende pnaclik 
Skib. 

I 

Jldkorjct nvd Hambora Ham- 
burg, 24. Dec· Jordanskilden ned 
Neuenbaimne csr iaen beanndt at 
brwnde· Gastrykkot var saa ftasrkh 
at dct sprasnate Manoniotret, hvors 
efter den udstrønmtcndc Was atter 
kom 1 Brand. 

Paris fom Søhatm Vyraadct i 

Paris har vedtaaet en Resolution, 
hvori Byen Paris opfordres til med 
det første at underføae Spørasmaas 
let om, paa hvilke Betinaelser den 
felv kan andrage om Koncession 
paa Udførelfen af Projektet om at« 
omdanne Paris til en Søhavn. 

! - 

i 
! Situationen paa Kreta. Keinem 
24. December-. Den tretensiskc Na- 

»tionalforfamling hat modtaget Re- 

sgeringens Demission. Der ei: nu 

’dannet et Ministerium af all-e Par- 
Itier. Dei nye Ministerium skqt gm 

Modstand, hvis Garantimagterne 
paatoenker en Løsning af det treten- 
sifke SpørgsmaaL der er rettet mod 
Foreningen med Grækenlands 

Gode Tider i Name Det norske 
Blad »Um-us Tenn« sit-wen Der 
sent-r nwppe den Knindp eller Mond 
iblandt os, sont kan hufke en faa 
rolig Tillidsfuldhed til vor økonoi 
mika Frcmvcrkst fom deri, der nu fin- 
dess saavksl i Handel foni i Lond- 
bruq. Vi har orbejdcst os op i en 

Trthed, som de tidligere Slcmter 
ikke kendte. Der er nu ud over 

Landet en Følelse af, at Arbejdet 
lønner six1, sont oi ika tidligere har 
kendt. Vi staar i Fremgang. 

Studenterne i Odesfa. Odesfa, 22. 
Tiscomber. JStudentermødet i Gaar 
dcltoq ca 270 Studenter. De Aka- 
demikch der er Modstondere of 
Etudenternes Jndblanding i Poli- 
tik, niodtoges med Larm. Politiet 
tilkaldte-:i, men .modtoges med en 

Regn af Stud; det fyrede derfor 
paa Etndciitertw, sont saq standses 
do andningen En Student blev 
dødclia faaret, en Universitetstjener 
og 7 Politibetjcnto bloo sauret. 235 
Student-er arresteredes. 

I 

De russiske Studenter. St. Pe- 
ter-Filtrum 23. December. J en offi- 
ciel Bekendtgørelfe henvifes til, at 
der trods Myndighedernes Forbud 
jiden November Maaned hat været 
afholdt en Række Studentermsdey 
ved hnilkc Politiet gentagne Gange 
bar nmattet skride ind. Navnlig i de 
Tidftc Møder er der bleven uddelt 
revolutionasre Opmab og holdt re- 

volutionasrc Taler. Sonn Følge heraf 
bar Ilskinifterraadet anordnset, at de 
Studenten der opfordrer til Møder, 
lcdcr dem ellcr ued deres Optræden 
forbryder sig mod Lovene og Sko- 
lcanordningerne, skal udelukkes fra 
Oøjskolcrne 

. 

Te- skandinauiske Etwa-nd New- 

castle, England, 22. Dec. J Efters 
middag aabnedes her et ffandinas 
Uiff 3ø111ands-Læseværelse over for 
Copcnlmqen Wharf af Newcaftle 
Lord :llkm)or, Sir W. H. Ztcphens 
son. Post Andreafen Hausen, huis 
Jnitiativ Oprettolfen af dctte førs 
sie Læswasrolfc for skandiuanifke Zis- 
mwnd i Newmstlc fkykdosks, holdt 
Jndoiulfcötacht Til Ethdo var Ge- 
npraltonsul Faber fra London, de 
furnsfc og nnrslo Konfuch i New- 
castle, Reurwfmtantpr for den en- 

zuslsfo Eonmndsntiösiom ffandinavis 
sie Et«ib-:-1·odu«o, siirkeraach Overs 
tolcgmfist Vondtsfem KøbmandSthyr 
oq flcre i Newcaftlo boende Skandis 
vom-II 

nirkekampen i Spanien. Madkid, 
2:-3. Tocmtlnsr. Disputcretkmnret bar 
qenoptaget Velmndlingen of Loom 
om Mlvstre oq Skolcsr oq bar be-, 
sluttet at holde nafbrndt Mødo,»ind- 
til Lonen er !1(-dtag-et. 

Emer 

Toptztoretskantrcts Møde varcdc he- 
lp Ratten, idct Carliftvmc og Natu- 
likkerne uafbrudt stillt-de Ændringss 
forslng til Lovforflagcst om de re- 

ligiøfc Ordcncrs IQloftrc og Stolen 
List Ændringsforflag blsev alle 
fort·astet, men ofte først efter lang 
Debat. illnder Forhandlingerne er- 

klærede Ministerprwsident Canales 
fas, at han ikke næredc nogen Uvilis 
lie mod de religiøse Ordener, men 

han ønfkede ika at de skulde blan- 
siq fig i Landets Politik. Ved 9s 

Tideu i Morges kunde endelig Af- 
stemuinqen finde Sted, hvorved Lav- 
forflaget vedtogcs med 108 St. 
mod 20. Derefter sluttede Msdet 
Kl. 9,20. 


