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U.S.og Central-Amerika 
Sau Domingo og Hayti bitt holde 

Frei-, mcim HPisa-fidei« Tast. 

U. E. aumodrs am at otdnc Hon- 
dutns’ Pcngcvæscn. 

Lxliiiliiugtom TI. C» 25. Jan. —- 

Følqcsnde Tote-graut blev i Gaar ef- 
ter Pia-Weilt Tnfts Ordre sendt 
til U. E. Minier Ruszcll i Sau 
Tomingu: 

Ia der ingcn vwfisntlig Forskel 
syuiscs at ver-re mellem de fra Haytis 
og Emi Tomingos Regeringer frem- 
tonmo strich-g til Qrdiiing as den 
nuuwrcsndc Mrwtifestrid, scm san U. 
S.5«Rc;icriim ikke indic, at de min- 
dre uassentlige Pimttcr bar Betydi 
ninq not til Paa Grund af dem at 
udfastte Udakbejdelsm af en Ovcsri 
enstomsi um at henvise Welle-num- 
rendct til Ilsuldaifh on end mindre, 
at disk-je Punkter slnlde værc bew- 
disliqe not til for nogcn af Parteit- 
ne at gribe til Vaaben. U. S.s Re- 
gerinaen mener derive-, at de to 
Nepublikker uden Ophold bar blive 
eniqe oni et Fiompromig til ngør 
af Mellemvasrendct Jmidlertid bar 
»Statu—:s quo) opretholdes, Trop- 
perne fjernes fra Grænfcsn og Ar-« 
bejdet paa vedkommende Bei ind-l 
stille-J indtil en endelig Ordning af, 
Forboldct er opnaaet « 

Videre bereites under samme- Da-1 
to, at Prassidcnt Taft er i Beqreb 
med at tage Skridt til Fredens Bei 

« 

varelse i Central-Amerika Dersom 
Senqxet pi1.,gaa med pag Platten-l 
faa vil U. S. oprette et Protektomt 
over Nemiblikken Hondnras. Pisa-si- 
dentvn oilde famme Tag sendc enI 
Traftat, indbcfattende denne Plan,« 
til Senats-I Tor hat vasret ført Un-» 
handlinger om nævnte Plan mel- 
lem Udenrigsdepaktcsmentet i Wafth 
ington og Nevræfeutanter for Hon- 
hurtig-. Man mein-r, Scnatet qaar 
med paa Traktaten. Hondnros’ Priv- 
lident Davilla bar anmodet U. S. 
om at føre Tilfyn med Nepubliks 
kens Penaevæfcsn. Vrd Slslcri. de 
hyppiqcsRevolutioner ou andre in- 
dre·11rolighcdcr har Honduras paa- 
draqcst fia en Gæld af omkringslllsls 
000,000. 

Den foroslaaede Traktot bestem- 
mcr, at Il. S. skal overtaacs Beim- 
relfen as Toldvcvsenot i Honduras, 
modtaav og aflascme Neanfsab for 
Toldindtwqten og Jndtægter fm an- 

dre Kilder. Negerinas Entbedsmænd 
vil da faa udleveret lau mean lom 
er nsdvcsndigt for at holde Neue- 
rinaömafkineriet i Gang, og Ne- 
sten fkal laa arm til at afbetale 
Gasld med. 

DanvilleAffærew 
Fra. Danville, Jll’s, hat der i» 

noqcn Tid vasret nusldt om Vele-l 
1oc.-s.dol I for Stil, og Sturistriestö. 
Undersøkwlfe of samme. De« bin-H 
ch s umledcss under Ll Jan, It! 
cr- etwa-m af frivillige U mmcs JH 
s-:-ti finde Sied; Vasiges .-.(- miftct 
at mælle Graudjuryem lnad dc 
·.n-’ un aabcnt Køb as Els.sntter.- 
L’.1 Underføgelfen truer ins-s- "1t? 
sprede fig til flere Countier i den 
ne Sol af Statt-n. Ost Sanes. 
fon- wb og Salg af Spinan dar 
muri for jig her Lukan-n Tio csg 
i ftor Stil. s— llndcr 2s3 dJ »M- 
desrs fm Danville, at und Vol-ne- 
sormbslgen rullende hen over det 

Istlige JllinoiL er en ulmindeiig 
Udvandring af Politikere o.1 ikyzldks 
ge Stemmesasmere begynot Fieu 
Hundrede Vælgere er reist over 

Grænsen ind i Indiana- Der er jau. 
meqet for Sheriffen at bestille med 

Judftævninqer etc., at Arbejdet holt 
overstiger hanc Krafter. 

Jnsurgcnterne vil noget. 
De holder Mode og daunet cn na- 

tional Organisation. 

Mkdlciämcrne udtalcr fig forelsbig 
med Forbchold. 

Fra Wafhingtum T. E., meldesss 
under Et. dö., at der jidftc Lørdaq 
Aften holdtcs et Mode af progres- 
sive :)i1tlmblit«am«rc i Jenator L 
Follettcs Reifme hvor de under 
Ecnotor Jonatljan Vom-ne fra Ore- 
gong Forfasdc organiserede en »Na- 
tionnl Progr.s-Ifi11e Repnblican Leo- 
gne 

« Firc af dem, der underskren 
Ligncns Progrmn, havdc været sam- 
let out Eftermiddagen forud for at 
disk-its Organisationcus Omfang on 
for-untere- Printipperne. 

Blandt dom, der Our underskrevet 
Principcrklæringen, findet vi Sena- 
torerne Brokun fra Nebraska oq 
Cnmminsrs fra Iowa og Rumpfe-n- 
tantcrno Norris fm .kelsrast«a og 
Hublmrd ogsaugan fra Iowa- 

Tc antedc aabent foreløbia at 
droste Zagen vidercs end at nasan 

den Tel of Programm-L som an- 

gach papnlccr Negerim1, nemlig fol- 
sende: 

Valg af U. S. Zenatorer ued di- 
rekte Stenimegivning af Folket 

Direlte Priinærvalq for at no- 

minere Kandidater til offentlige Em 
beben 

Direkte Valg af Delegater til 
Nationalkonoentioner med Anleds 
ninq for Vaslgerne til at udtrykke, 
hveni de onster for Prassident og 
iViceprassith V. — 

Ændring af Fionstitutionen fau- 
ledes, at den giver Anledning til 
.,Jnitiative and Neferendnm and 
Recall«. 

En grundig »Corrupt Prattires 
Art« 

Chi. Rec. Hens politiske Korre- 
fpondent Snmner paaiiaar, at den 
nye Linn-S førite Opgaue er at mod- 
arbejde Præsident Taftsz Gennoinis 
nation. Sumnek føler iig for an- 

gaaende Roosevelts Forlwld til den 
nye Organisation Mem-r dog not, 
at Roofevelt er enig med Ligaem 
men tvivler alligevel otn, at han oil 
være med til at modarbejde Tast. 

Nasste Tag strioer Zumner. at 

Prcesident Taft stam- faft paa iin 
fliekord som Progressio, on han vil 
iktes lade fis »weil-« nd af Bevægel- 
sen for de Fretnilridt, soin den nye 
Liga itaar for. Men —-— denne Li- 

gas Virkioinned ligger i Fremtis 
den, faa der bliner al Anledninq 
not til at iagttage den, og det 
er dersor ingen Nytte til at spaa 
den hverken vel eller ilde. 

Jndebrændt 
Rimeligvis cu danfk Familie. 

Albert Lea, Minn» LI. Jan. —- 

N. C. Jensen og tre Bøkn brcendte 
ihjel i en.Jldl-s, fom sdelagte Fa- 
milien-s Hjem i Riceland Townfhip, 
Freeborn County. Mrs. Jenfen und- 
kom med det mindfte Varn paa Ar- 
men, ligeledes Eiter og Albert Jen- 
sen, den førfte farligt forbrændt. De 
tre Vern, fom omfom, fov i en 

Sena, og de maa være omkommet, 
hvok de sov. 

Man trot, at Jensen, som var 

staaet tidlig op for at aøre Jld 
paa, ved en Fejltaqelse maa have 
brugt Gasolin j Siedet for Kerosin 
Man har ikke set ham fidcn. Mode- 
ren opdagede Branden, da Hufet 
stod i Luetn Hun raubte til Verne- 
ne, at de maatte skynde sin, nd, tm 

jdet mindfte Barn og sprang ud af 
;Vinduet. Ester, 11 Aar, og Albert 
39 Aar, fulgte Moderen. Den forin- 

ledc Moder forføgte at vende tilbage 
efter de tre yngre Børu paa L, 4 

og U Aar, men hun blev mødt af 
et Flammeyau og ncaatte opgive det. 

J «den strenge siulde sprang hun 
med kun nogle Scckke om Benene 

vhcsu til Nahm-m en Mil dorte, ef- 
Iterflcjsjasllt List mindste Bank tog 
ljun mcd jjg. Alle Forføg Pan at 

finde Faden-n og Børt1ene eller de- 
res Lig var frugtcsløse. Eiter hjalp 
jin yngce Bruder hen til Palmen 

Fhvor de beggc fik god Pleje. Ester 
Higgcr paa Howitalet her i Albert 
TLea, og hxm er saa forbrændt, at der 
jerToivl mu, at hun tan komme fig. 
»Lllbort kom ikke til Stadt-· Moderen 
Ilider mere af den Rystelse, hun fik 
log giuldcm end af fine Vrandsaar. 
L Jensen havde lejet Formen af 
Nrorge Peterson i Hayward, og 

;dct var haardt for ham at klare fig. 
jHan har en Broder, same-s Jenseit, 
Horn er bosat i Illbert Lea. N. C. 

Jenseit var II Aar ug hande boet 

Hma dcnncs Egn i lasngcre Tib. 

1 Omaha. 

; 
l Vc lgunderføgelse 
) 
I 
! List-D en lang Jndledning, i l)vil- 
sken Nuucrnør Aldrich angrcbs me- 

get stinkt, foreslog Iliepræsentant 
Moriarty fra Douglas County i 
Gaar i Nebraska-J Legislatur, at 

EIN-Hirten i Hufet udncrvner en Ko- 
ncite ma I Medlcsmtuer til at un- 

dcriøms iidiie Eftcraars Valq i Omas 
lia, huilket Valg Mmcnmren Tagen 
iorud havde hcntydet til iom kor- 
kupt. Forflaget om Underføgelfe 
blev vedtaget, men den værdige For- 
famling -besluttede at udilette Pre- 
amblm boori Muvcmørens M otis 
ver angrebes. 

Blaudede Mcddclelser. 
WAAA-x,»». MMW 
-W--WMW 

w uzfurbøjclie Washington, D.C., 
25 Jan -Udenrithuinisterm oil 
faa sit-Unu- i aarlig Løn efter 
1. Juli dette Aar, dersom Zorslog, 
som vedkommende Senatkomite veds 
tog i Naar blinkt- vedtaqet. Ubert- 
rigsminijtrr Amor fuar nu tun 
WJWJ out Anker 

. 

Cn itur Am Mut-Noth Wisgs., Bl. 
Jan. — For ki« Aar iidcn citcrs 
lud riijmnanden samt-is Money der 
boede i London, England- cst Bo 
paa nasslen W Milliuner TollarsT 
Eiter nun-Z Tød blev den faite Efeu- 
dom folgt, og Pengcne iat ind i en 

Bank i England. Mr5. A. W. 
Deadman, 625 University Ave. her 
i Madiion, er Glovers Barnebam 
og hun vil nu faa J Millioner Dol- 
lars af Voet fom iin Del. Der er 

mange andre Arvinger. 

La Fallettes Genvalq. Madison. 
Wis» 25. Januar. — Forbundssei 
nator Robert M. La Follette er i 
Madifan for at vwre personliq til 
Strac, naar lmns Valg til at vcrre 

sin egen Eftermand i Forbundsies 
natet foregaar· Eiter at have holdt 
sin Tale til de to Hufes Fællesfors 
fainling, vil han ftraks reife tilbaae 
til Washington Tot aloorlige Ar- 
bejde med at ndfasrdige Love vilbes 
gvnde i Dag, idet det antaan at 
mindi1200 Lovforilan ligqcr og 
nentetx af lwillo manae anaaar By- 
en Milwaukee. 

Fra New York meldes, at Tabaks- 
importører har fnydt Negeringen for 
flere Millioner Dollars. Det synes 

dag, sont Toldkollettør Loeb mencr, 
at alt, der kan göres fderimod, er at 

forandre Toldreglerne saaledes, at 
Euindlen kaxn afoærged for Fremtis 
den. 

l 

Etstrafesjion2 Washington, D. E, i 
-..3 Jan -— 8iottgre5111a11d Chanth 
Elark udtalte i Guar, at hau er in- 
Oe for Sammenkaldelse af sionss 
grossen til Ecstrascsjiom derivqu 

«k)an kan vaske sikker paa, at en af’ 
et demokratisk Repræjcntanthus fo- 
retaget Formindslelse of Tolden paa 
Fødevarer og Klæder ogjaa vil bli- 
ne nedtaget af Sonatet og godkendt 
af Præfidenten. 

County Option i Nebraska Man 
njl mindes, at Aldrich jom Osuuers 
nørt·a«didat forpligtede sig paaCouns 
n) Option· Nu er de ,,Eounty Op- 
tion« venlige Republikancre og De- 
motmtcr i Etatms Legaslatur ble- 
net enige om at indbringe samtidig 
i Scnatct og Ouset Forslag til en 

Lon, som gaar ud paa at ændre 
Rustrafikloven i Statt-n, jaa at 
Counticr jaaoel fom Bykommuner 
kan ftemme nd Saloonert1e. 

Direkte Senatorvalg. Washington, 
T. C» Lö. Jan. — Den foreslaacdc 
Ost-undlovsbcstemmelie om direkte 

Valg af Forbundssenatorer bit-v i 
tstaar angrcbct af Zenator Depciv 
im New York, sum paastod, at For- 
flaget i Virkeligheden qik ud paa 
at tillade Staterne at tage Stem- 
meretten fra store Wasser af dercs 
Vaslqere Depew forcslog en Æns 
dring, iom vil give alle tnandlige 
Borgere i Te Forenede Statt-r Ret 
til at stemme ved Senatoroalg. J 
sin Tale hentydede Senatoren til 
den nyo republikanike »progresiive 
Links-« og betegnede den som »Jena- 
tor Vonrnes ,,Frelicshasr«. 

Ean Francissco uil holde lldftili 
limi. Der bar alt i nogcn Tid oæret 
Umweftrid meilem Jan Francisco 
dq New Lrlcons onn, twilken af de 
to Vycr ital have Verdensudftilling 
i Forbindelie med Panmnakunalens 
Aabning i 1905. Den U. ds. bar 
nu bequ California Legislaturs Hu- 
se beflnttet at appellcre til Wu- 

gresfen dm at indbydc Verdens Na- 
tionor til at disltage i Panmnmlldi 
ftillingcn i Jan Francissco i 1915. 
Det nmsrkeligsw nisd Voilutninqtsn 
or on idriigtiq affattet Bestemmclic 
din, at der uil bliue lidftilling cnten 
det fcmr Wunrcssensz officielleZanksJ 
tion ellor ej. Stute-n Caliiornia ogl 
Vyeu Jan Franciscd link garantei 
ret PlLiJOfWW til lldslillingcsm 
saa de lieh-wer innen fødcral Rotte 

En nwgct jenfationel Sag bar i 

donms llqcs verspret for en Ligfynss 
Jury i Nokfolk, Nebr. En Tusker 
ved Navn Henky Steht har ladet 
sin lille Stifføn paa tke Aar fryscl 
fault-des om Ratten, at der gikj 
Koldbmnd i den lilles Bon, on fiden! 
forfømtcs Vorm-i i den Grad, at des-! 
dest faldt af det ene Ben, før der! 
ber kaldt Doktor. Vegqe Drvngens 
Ben maatte saa afsættes, oq han 
made-. J det hele taget synes BarnetI 
at baue Dem-i Gensiund for en gru-; 
opvaskkcsnde umenneskelia VehandJ 
1ing, oq Linfykts-J11rnctt har ogfaal 
dømt Munde-: skyldig i Mord i for-; 
fte Grad. Da Barnets eqen Modier 
synes ikkc at have vasret ftort bo-l 
dre end Stiffadercn. Et mindre-l 
V.arn, fom han er Fader til, er time-H 
fra dem. 

« 

-—»-·———-4— — 

glord en rundt 

Mod. Voldgift. Guyquie, Equai 
dor, 21. Dan. —— Equador har weg-; 
Ict at ouergiue Ojrwnjctoischn med1 
Pera til Vuldgiftsrctten i Hung. j 

« l 
Premicr Adquith forderede fig.s 

Tot cugoljle smbinct lJoldtl Den LU. dennes dvt førstc Møde« 
for at udarlnsjde Trontalon og etj 
Lungivnitmi«Progt-a111 for durfte Var z 
iamcut. 

! . 

l« Mond outko111111e11.sfølge etj 
Loh-graut fm Soönowice, rusfisH Polen, har 10 Grubcarbejdere sat 
Livct til Ued en Brand i CasimirJ 
Gruben. 

i 

Sufragettcrne. En Del Stenmw- i 
retskvindcsh Tom havde forsnmth fiq. 
paa Dawning Street i London den 
LU. ds. forsøgte at slaa Hatten af 
Winslou ChurchilL mou Politict drev 
dem »Ja-k. 

,’L’csm«sorsx71mdct. Harlskroum 
Zumrig, den 21. Jan. Den nye 
Torvedobaad »Vesta«« som afgik hor- 
fra i Gaar paa en Prøvetur, har 
ikke ladet høre fra fig. Flere Far- 
tøjer er sendt ud for at føgc efter 
den, mcn Efterføxwlscn bar hidtil 
Ucrret forgasveå 

I 

Zocialifteme protestcrcr. Berlin, 
Z. Jan. — Mauqe Hund«-de So- 
cialiitUlIødpr blev holdt rundt om 

i Prøjsen i Nimr, og der blcv ved 
tamst Resolm -ner, hvori des pro- 
testeres mod, at Trontalen undlas 
der at nasmic Ziemmcrrtgircform 
78 Moder bit-U holdt i Berlin. 

. 

Uro i Jst-aisi—n. Verlin, W. Jan. 
J et Toll-graut fra Konstantinopel 
hedder det, at en Tel cngelsie Or- 
limsntntroiisr, sum var gaart iLand 
i Dubara, Arabicn, fornwrmedc fle- 
rc Muhamedmksivindcsr. Befolknins 
gen anmeb og dræbte flerc of dem. 
Ei britisk Krigsskib bcgyndtc simksz 
cftcr at bombardcre Dubara. 

« 

Skibsfnmmcsnftød Toner, Ema- 
land, 23 Jau. —— Damier Ameri- 
mn Liniens Dampfkib » krwiidisnt 
Lincoln«, iom fortnid New York deu- 
12. Januar for Omubnrm og — 

TunLinicnii Ziib »Ta: so« ankomi 
Mrtil i Haut-, ritt-i at vix-te slødti 
sammt-n udm for Goodinin Eiiiiiids.- 
meics Furt-vier lcd adifillia Sind-Ll 

, 

Vrauduli)t«fc. Townto, Lut» Bis 
Januar Mi·—:-. Pol-m C. Braut-Hi 
og lnsndcs tr-: smaa Vørn ontkomi 
iwd en Jldcsbrand, sont i Tag Mor-? 
ges ødelaqde deres ABij Den ene- 

af Tjenefuspigerne indebræudte vg- 
faa, medens den andcn reddede sig 
ved at springe nd af et Vinduek 
Brooks, fom er Beftyrer og Kasserer 
for Canadian Fairbanks Kompagni, 
er i m.)icago i Horn-tuismsianliggeti- 
dcl i 

Anarklstrr l)cnrottct. Tokio, Ja- 
Pan, 21. Jan. —« Tolv Auarkistcr, 
som var dømt til Die-den for Sam- 
mensværaclfe mod den kcsjftsrligo Fa- 
milie, blev hcnrettet i Tag. Blanth 
de henrettede var Redaktør xiotokul 
og hans Kutte. 24 Personcr blcsv 
dømt til Døden i Anledninq afSams 
menfvæmelsen; men 12 blcv benan- 
det med livsvariqt FasngseL 

Nnc Blodbad i Ventr. Athen, 
2-i. Jan. — Man frygtcr for en 

Gent-IMMer Agitationen mod dc 

Kriftne i Adana, Tyrkifk Affen Det 
forlyder, at Tyrkcsrne fordert-der sig 
til nye Modev blandt Armenierne. 
Manne af disfes Hase hat allerede 
været mærket med et rsdt Korö og 

Jndskriften «Død«. Guvernøren har 
anholdt om, at der maa blive sendt 
Tropper til leanm da den derow- 
rcnde Garnison ikke er til at stole 
paa. 

Flyocreu Scondien i Lin-zittre. 
Miit-Uhan Bl. Januar. —- Den- 
danfke Luftffipper Svendfeu fores 
tog i Gnar en Flugt med en Voisin 
Aexoplam og da han befandt sig 
Icmmelig højt oPpe i Lasten, upda- 
gede han, at Maskinen var i Brand, 
dog ikke før Tilskuerue haude raubt 
til ham og heuledet haniz Opmærks 
somhed paa Jldew Han lod straks 
Maskinen dale ned til Zur-dort, og 
det var paa et hasngende Haar. han 
undgik at komme alvorlig til Stude. 
Mafkinen blev ødelagt. 

«- 

U. S. holder Instit-R Ceiba, Hon- 
dum-;-i, L-? mu. —— Der blev fxor 
Ophidselse i Byen i Lørdags da det 
blov kundgjort, atD e »von-new Eta- 
tcrcs moscr »Tamma« havde »in-re- 

stisrot« Oprørornes Kanonbaad,,Hors 
net« vcsd Truxille. ,,«Hornet« uds 

gjordcs hole Flaaden og blev »arre- 
itcrvt« eftcr Ordre fra Washington 
paa Grund af Ooertrwdolfe af Uøjs 
tralitetslovene. 

Man ned ik1e, hvilke Folger Be- 

givenheden vil faa for General Bo- 
nillas Operationen Det meldegs,. at 
ban i over en llge har mobiliseret 
Tropper i Nenva Armenia i den 

Oensiat at angribe Ceiba 

Regeringen har bygget dyatige 
Forskansninger i Udkanten af By- 
en og tror sig i Stand til at for- 
fvare Byen. En Korporal og tolv 
LIMrineioldatcr fra DeForenedeStas 
tersmndfer ,,:V-’arietta« er ftationeret 
her. n 

I 

Byldepesten i siina. Peking, U. 
Jan. — Dei ugentliae Expreiritag 
fra Oankow var i Tag overfyldt 
med Flyatninae Dis-se indbefattede 
Cöllege-Professoren Militwrofficei 
rek, den italienfke Minister, mindre 
Diplomater og Falk af alle Stil-n- 
de1·, som findet Ljeblikket beteiligt 
til at taae en Ferie 

Bnldepesten, for hvilken det førfte 
Offer faldt for noale Dane- siden 

foq man niener manae fidenL er den 

vcesentlige Grund til Udvandringen. 
Jntet nyt Tilfaelde er rapvortes 

ret her i Tan, men man er i Le- 

aatinnen her af den Meni11q, at Ki- 
neserne ikke rapporterer Jldebefins 
dende da maaske endog skjuler Li- 
aene, Aoiserne stotter diieqerinaen i 
dens Bestraebelfer for at dasnme 
Frnaien Masterne er meaet alars 
merk-de over fnrffelliae Meldiuaer, 
f. Ess» at Russerne i Harbin kastek 
de angrebne i foraiftede Vrøkide. 
Saadant Rygte stammer rimelia- 
vis fra, at der bruges Kalkgrave at 
bearave de døde i. Fra St. Peters- 
borgtmeldes at 99 pCt. af de an- 

arebne dør. 

J Farc paa Michiganspew 

Nacimz Wiss» LI. Jan. Kap- 
tnj Mide Vuknn oq ist Mandffab 
Pan tns :Vi’(1nd blvu reddot fra en 

skrølnsliq l« Jud lang Fsifkofmakke 
10 Mit nde i Laka Lllcichigan af Bim- 
fcrbaaden Two Hat-bors. 

Fiskisbauden Monitor gik ud paa 
fin fasdvanliqc Tut Søndag Morgen 
oq blcsv siddcnch fast i en Jsflage. 
De ombordekende Slasgtninqe blen· 
crnaftcligeh sprmia ned til Dotter- 
ncs og lwldt fig der bele Ratten. 

Monitors Mandfkab forspate at 

hugae sig igrnnem Jst-n med en 

Mit-, og da de blev reddet, var de 
næften frosset.ihjel. De havde ikkei 
haft andet end Filk at leve as paa 
i 21 Timer. 


