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« 20. Aargfs 
Det vil knibe for Lorimen 

Rigmænd i Chieago brugte 8100,000 
for at faa ham neigt 

Cl. S. Funk, Bestyter af Interna- 
tional Hat-heftet Co. blev an- 

modct out 810,000. 

Iset var i Februar d. Aar» at 

Linn-So Nec. Heim-· indeholdt en 

riicsrsaktionsartikeh hvori det Paaslos 
des-: at der var brugt Izu-»Uin for 
at Eaa Wm Lorimer valgt til U. 
S. Senat. Nu forleden blev nasvnte 
Blide Udgiver, Mr. H. H. Kohl- 
jam. iaa indkaldt fom Vidne for en 

Senatskomite i Springfield, Jll» og 
afordret Redegørelie for denne jin 
Paastandjiohlfaat fastholdt fin Paa- 
smnx misn ncrgtede at fiqe Komi- 
tecn, lyvem der havdc givet ham 
Lplnsningm Det var fortalt ham 
i Rot-traulile og Kohlfaat vilde it- 
lc angivc Monden. Ter·blev inu 
gis-r ham en Uges Vctænkningstid. 
For denne Uge udløb, kom Monden 
sile og gav Kohliaat Frihed til at 
nlvvne hans Navn. Ksohlfaat meldte 
iaa til Senatskomiteens Formand 
Heim i Springfield, at han var 

fastdig til at aflcrgge nærcncre Vidi 
neslsnrd i Sagen, og i Onsdags 
ftod saa baade siohlfaat oq hans 
Hjecnmelsmand, Elarence L. Funk, 
Misnemlbeswrer for International 
Harvester Co» for Senatets Unber- 
søqisiieskomite i Springfield, Jlltx 

Mk. Fiolplsaat blev fsrft kaldt 
from« Gan feing at han nu var 

rede til at give Nat-net paa den 
Mand, iom havde givet hain Optyss 
ning om de 8100,000 »Wil) fund«. 
Videke iaqde l)an: »Da icg i Dag 
kom til mit Kontor, nisdte Mr. 
Clarmcc Funt og iaadc til mig, 
at lian vildc vcere mindre end en 

Mand, om han holdt miq til mit 
Tavsiiedslsfte. Mr. Funl fortaltc 
mig, at hatt havdc talt med Mr. 
Cyrus H. Mc Cur-mich Kompagniets 
Fort-umd, og iaat til hom, at ban 
Mutes, han burde løfe mig fm mit 

Lsftc hvorpaa Mc Cormict jagde: 
Gordi, det er iust, lmad jea sanften 
iea bmder miq ikiis om Folge-me for 
International Harvester To. 

Im mødto Mk. Funt paa Jack- 
ion Boulevakd ointriim ZU Tage 
eitel-, at White havde aflagt iin Be- 
ieiidisiic, paa miu Bei til Chiro- 
qo silulx Mr. Funk fortaltcs niig 
om en Mand, der tom til ham og 
sortalte haiii, at di- liavdcs Nichtm- 
ce til at oælge Lorimer nie-d et 

Fand af st()t),i)0(). De fendte Sum- 
men og var nu ude oin at faa 
Udlægget bei-klet« 

Eidm aflaqdis Mr. Trunk itt 
Isidnestrd san habt-: »Zamtalen 
Wem-m ham og Edward C. Links-, 
en Millionasr i Chiroch fandt Ztrd 
i Union League Klub. Tot var 

et tjlfældigt Mode. Gan fande, at 
ban havde miskct at fis mig, oq vi 
fad 1 »lounqing« BaskelsU 

Hines fagdc til nqu uden Jndleds 
ning: Bel, vi satte Lorimcsr igen- 
nem. men det foftcsdesos si()0,00() 
m gske det. 

Lan sagde oidercy vi nmnttcs handle 
i -0aft, jaa dct blev nødncndigt for 
os at udlægge Pengenr. Nu ser 
vi nogle af voke Venner om at faa 
dot »Wind up«. Han lod mig for- 
ftaa, at de Instede Dækning af Udi 
lot-aged og jeg ipurqte dam, hvots 
for han kam til os: an lagde: 

De er lige saa esferet som 
nagen i a"t have den rette Slaqs 
Mond i Washington 

« Jeg fortalte hom, at vi intet vilde 
have med det at stre. Han hng 
at lmn tun kunde qaa til de ftore 
pg tnfkede at faa 810,000 ud af 
hvet qf ti· Gan foklod mig og bad 
mig Leute sover det.« 

Videke oplyste Mr. Funk, at hatt 

»intet Hunde fige mu, hvem Pengei 
»m- blev jendt til, men Edward Til- 

dcsn, der var i Forbindelse med 
Stockyardcn i Cl)icago, var den 

EMand, han blev anmodet om at 
sende Pengenc til. Han sagde vi- 

;dere at Hines havde aflagt Beng 

Ii hans Kontor, da nævnte Redak- 
ctionsartitel haodc set Lyset i Chi. 
Mec. Her.«. 

Endnu ital tilføjes, at ifølge 
Melding fka Chicago, benægter si- 
ne5, hvad Funt under Ed bar sagt. 

Ny Vending i Mexico 
Rebellekues Modstnnd æggcr Diuz, 

faa han nu vil Udflettclfeskkig. 

El Paio, Tex» 5. April —-— Cn 

lldilettelseskrig, der vil forvandle 
nordre Mexico til en eneste stor Ve- 

gravelfesplads, er hvad man mein-L 

der foreftaar i Tag, iiden Francisco 
J. Madero, ir» Mexicos provisori- 
ike Prwsident, har erster-roh at Jn- 
furgentekne aldrig vil nedlæggchms 
ben, før alt, hvad de fortanaer er 

dem tilstaaet. 
Liae i »Da-leuc- afsMaderos Ek- 

klasring folget en officiel Kundgøs 
relfe fra Mexico City, at Diaz har 
bestilt 2(),()00,0()() maufer Patro- 
ncsr og 10 Batterier ,,Moktors« til 
sieblikkelia Levering. 

En Ame-Manch fom lige er an- 

kommen hertil fra den merikanske 
Hovedftad, og som staat Diaz’ Ad- 
miniftration nær. erklasrede i Dag, 
at Pia-I, som havde tilftaaet Jnsurs 
gentemc uhørte Jndrsmmelfer i 

Haab om at bringe Fad, er nu rede 
til at inusr Opftanden vcd Sem- 
metodesk«, for Anvendelfen af hvils 
fis han » her-int- 

«Tpn::c Revolution oakte urkdenss 
nid measrkjomhed, før Diaz ane- 

des dons «LIet11dnina,« foqde Monden. 
»at baue- koalt den, fom hatt har 
walt tidliqisre Jnfurektioncm oilde 
have qiort ham til Genstand for 
Kritik. Zaa gav han Opsørne et 

Tilbud, sum de bar afflamst Te 
Brot-ten han tilbød, nil tilfredsftille 
Tnfindor af Merikatwrc, sont mutig- 
ni-.- isllnss Uilde have fluttet sia til 
Amt-preis Hirt Ved at tilfrcdsftilsc 
bist-se bar Tiaz both Vejen for at 

funms tmsfle alle do foderalc Trcr 
vor na Ommnen af de sydläge But-r 
031 wwwan dem i nordre Meric.1. 
disk inart nil blioe ist-n ftor Begra- 
velfcöpladö." 

Valget i Chicago. 
Om Udfnldct of deffo WflenNr 

Valq skriver »Skc1ndinaven«: 
Tct oncrmskrnde ved Vchet m 

msr ikfcs i Honime Sein mcn i 
dct stons StocmnetaL Merriam if- 

anfaopqoverne vifer, at næften mir 

remtblikanfke Lebe-re var imod ham 
paa Volgdaacsn. De kan unsre ueume 
om nimmt og megetz men de inne-Z 
at have vasret eniac out, at Mexris 
ums Valq burde hindre-s. Lorimct 
Deneen, Basse, CampbelL Profes, 
Stmclfki. McEwm Hans ss alle 
Wards, hvor disfe Mænd bar Jud- 
flydelse, fortasller den sammc Sinn- 
rie. En af de faa Wardd bvor Mer- 
kiam sit fleke Stemmer end dont-I 
var 32 Ward, hvor C. W. Vail er 

Miteinand; og den eneste Ward. 
hvor Republikanerne synes at hat-e 
ftaaet ewige-, loyale og famlede om 

Partiets Kandidater. er Zöte Ward, 
sw- Freb. Lundin er den republis 
kanfke Leder-. Her fik Merriam 1863 
Stemmers FlertaL medens Pat- 
tiets Kandidat for Aldermand havde 
et Flertal paa 1860 Stemsmek. 

Merriam fik vistnok Ststte fra de- 
mokratifk Hold: men den opveiede 
Me, hyad han tabte inden for sine 
egne Rcekker. Naar han desuagtet 

fik 160,000 Stemmer, can dettel 
vistnok fortlares deroed, at de »We( 
Vælgere«, sum stemte for førftc 
Gang ved destte Balg, samt et stort 
Antal Arvejdcre flokkede sig om ham 

De rcpublikanske Leder-es Lunkens 
tied eller lloillie skyides delois Mis- 
greb fra Merriamizolkenes Side. 
Hast-Z Balgkamp bleo ledet af uers 

farne Wiens-, fom ikke forstod Be- 
tydningcn as Samarbejde med den 

republikanske Organisation og den-s 
McrnR J enkclte Tilfældc blev Par- 
tiledereii Tilbud om Stotte endog 
afvist. 

Oarrison haode Ztøtte af den 
ianilede Lamon-Mast, HearstsBlas 
dene, alle, som onsker en »aaben 
By«, stasrke Korporationer sum 
Illinois- Central Vanen, ossv., og 
denne Hasr var for ftærk for de 
fviittede zirasfteiz iom iamlede sig 
om Merriam for et renere og bedrc 

Viisww 

Sacialistiske Sejre 
J tre as Ilcebraskasts Vyer blev 

der i Tirsdaas valgt socialistisk 
Borg-neiter. Fra Beatrice mel- 
des: J en af de hedeste Valgkampe, 
man har kendt her i flere Aar, 
vandt Socialisten William E Grif- 
fin Borqmefter-Embedet. 

Prohibitionisterne vandt med oms 

ktinq 180 Stemmer. J Fjor seite- 
de SaloonsVennerne med 153 Stem- 
mer. For øvriat deltes Sol oq Bind 
omtkent liqe mellem Republikanere 
oq Demokraten 

En anden BU, som ogsaa nalszte 
socialiftisk Borgmefter. var Red 
C lo u d. Dei er fsrste Gang i By- 
ens Historie, en fuld socialistisk 
Valqliftc har været i Markt-n. Der 
kastech 50 ,.ftmiabt« soemliftifke 
Stemmer. — Byen ftemte otter 
imod Salooner ——- et Flertal af 
39 Stemmer. 

J Wymore valgte man ikke 
alene socialiftisk Bommester, men he- 
lis den socialiftiffo Liste. Der vaka- 
tos knn iscsn Nepublikaner -— ban 
bavdc ingen Modkandidat 

En »Im Piav, Dotter af csn tit- 

liqercs Jnsumentleder, General Ca- 
nnto Neri fra Guerrem har ftillett fig i Spidfcn for en Jnfurqentftyrs» 
fes as Hm- Lsundrcsde Mund i Meri- 

» 

co. La Neri organiferedefin Hm- il 
sin Födkstat Guerkero, men er fidenJ 
rnfkist ind i Statt-n Monslos. HUUI 
bar ikkcs endnu dcltaacst i noact 
Stag, men bun rider fra ,,rancb«i 
til «trmch« og famler NekruttiIV oa 

det ital qaa fvært qodt for hondo.T 

Dllkinnefotas Logik-laws bar ved en 

Komitc nnderføat Klaaer out-r, at 

Drenacs i Nod Witm Stute Tmins 
ing Stole bled ubarmhfertigt prim-» 
lode. linderføaelfeskomitcen unbefa- 

»ler nu i sin Napport at afskediae 
Superintendcnt F. A. Whittier oq 
tre of bans underordnede, Affkafs 
felfe of Logemsstraffe for Drenae 
over 16 Aar, oa for vnare Eli-ver 
maa slige Straffe ikke anvendes 

Enden efter »States Boakd of Con- 
Arol«cs Attviscting. 

l J Daa til Morgen meldes fm 
Washington, at Lorinierunderføael- 
sen vil blive genaabnet i U. S. Sc- 
nat. J Gaar fremlagde Senator 
La Follctte Forslaa i faa senfecns 
de. Det er arundet paa de nne Op- 
lvsninaer i Sagen, der er frem- 
kommen ved den Undersføaelse, Jl- 
linois Statsfenat fort-taqu oq bvors 
om der bereites andetftedö i dette 
Nummer. 

A 

Blaudede Meddctctsen 
.- 

Omkrina Halvdelen as Nebraskas 
mindre Byer har stængt Toren for 
Zaloonforretningem og dkst Argu- 
ment for Saloonem at den hjcrlper 
den vorige Furtettting, syneszi at oære 
flaoet grundig af Matten. 

. 

Bomben Butte, Mont., fom Vi 
stimmte om i Tirsdogg, nalqte 
Flint, Michigan, i Maudags en 

Socialifc til Borgmefter. Bcgge de 
nævnte Vyer hat en Befoltning af 
omkring «),000. 

. 

Den CZ. Kongresfes politifte Far- 
ve for saaledes ud: Repræjcntanthus 
fest har 228 Demokraten 160 Ne- 
publikanere, l Socialift og 2 ledsqe 
Sæder. Senatet hat« 50 Nopublikas 
neu-, 41 Demokrater oq 1 ledigt 
»Ja-de 

. 

Borgmesterittdc. Fra Hnnnewell, 
.iianfas, meldes, at Kvinderne sam- 
lede sig om Mrs. Ella Wilson og 
gennemførte hendes Valg til Borg- 
tnefterinde. Kvindernes Kandidater 
for Byraadsmedlcsmmer todte deri- 
mod. 

. 

Eszenator Albert J Hopkius 
bar lovct at vidne for Jllinois’ Se- 
natskomite am, hvad han ned mcd 

Ocnfyn til Bestikkelfe i foregaaende 
ngislaturscssion Da Hopkins var 

Oden reaulwre republikanifke Caurus- 
kandidat i 1909, imsdeses hans 
Vidncszsbnrd mcd sior Spasndittg. 

J den Tale, fom Rep. Champ 
Clark holdt, da han overtog Speas 
ferstillingen, anbefalede han hur- 
tigst mulig Nedsættelse af Toldtas 
kiffen, direkte Valg af U. S. Sena- 
torer, nye Regler i Repræsentanthus 
set, Offentligaøkelse af Valgudqifi 
tot før Valaet Han fluttede med 
at sige: »Hast tjener sit Parti bedst, 
der tjencr sit Land bedfi.« 

I 

J Visniark, N. T» fidder Sta- 
ten-Z Senat til Tomis over Tist1·ikts- 
donnncr J. F. Cowan for at afgørcb 
linorsvidt dennc » vasrdig til nt bli- 
ms i sit Entbedc Oan bcfkyldcss for 
kusntaacnde at hanc ophocdt Rette-n 
oq udsat Retskendelser. 

I 

Willium E Griffoth du« Euria- 
lifr, disk i Tirsidaqcs blen oulqt til 
Bomntestcr i Beatrice- var., ko- 
rer Band- oq Oliovoqn i Buon. Gan 

er» født i Jesferfon Col-um Ja» oq 
fom til Jefferion Co» Nebr» for 
omkring W Aar siden, hvor han 
Drcv Tcrritenmjtind i ricasrhrden of 
Lille-r. indtil lian for to Aar fide-n 
flyttede til Beatrice 

Ved TIlulIninkusn of Lilortnonernogs 
Kl. Kunst-rena- i Ealt Lake City 
i Gaar sagle Formand Joseph F. 
Zntitlp i fin Prasdikety at Kirken 
atter oq attcr hor l)æodet, at Flor- 
qifte er standfet i Kirkem og alle 
durde adlyde Kirkens Reqlcm Jn- 
qen er lwmyndiqct til at udføre 
Dolyqamisk Vielle, oa vi bar qjort 
alt, der staat i vor Magt, for at 
standie sligt. Han figer videre, at 
bverken han eller noget Medlem 
af deres Kirke hat nsoget imod, am 

der«qives den fjderale Regering 
Not til at kontrollere den Sag. — 

Jaqttagolfer skal set vife, hvor meaet 
de mener med faadan Erklærinq. 

Under en Brand i WhiteiSmith 
Music Publishing Haufe i Vofton 
l Gaar reddede flere Mqu der var 

i femte Etaqe, siq ved st taae Til- 
flugt paa Tage-ne af tilsttdende 
quninaer. Jlden var fnart under 
Kontrol, men der svar allerede sket 
Skade for ea. 50,000. 

Zordeiihkundt 
Oft-r .n foreløbjg Opgørel··;- .-s.E 

inut fjdjte It lfetælling har Zoxthxdnsst 
un .’-l.-«i ::!.illioner Jndbyggers. 

I ! 

J Manjchurjet jkal der if1g. ki- 

nesiske Opgivelfer viere død 1(),0(,)0 
«:Vc’ennesker af Pest. 

. 

Tysklanisz størfte Trendnoughx 
løb nf Stabe-ten den 22. Mart-J. i 
Mel. Skibet fkal hedde ,,Fdaifer.«. 

. 

Bladet ,,Petit Parifjen« yar nd- 
fat en Prcentie paa 10,000 Fres. 
for en Flyvning fra Paris til Ma- 
drid i Mai Mannen 

. 

lloverensftemmelse sknl ocere op- 
staaet mellem Frankrig og Spanien 
i Anledninq nf det frnnfksmarokkacp 
ske Laun. 

I 

Zangen-n Carnso er bleven fyg 
on Om- ikke kunnet synae i en Maa- 
neds Tib. Den Forkølelse koste-r bam 
ntindft 1(),WU Toll. om Ugen 

. 

’En færøisk Hvalfanger er blenen 
idøntt en Bøde paa 1500 Kr. nf 
Reiten i Haugefnnd for Hvalfangst 
under Fomarfjldefiskeriet. 

Fredsprcemien Budapeft, 22. 
iMartå Eiter Forlydende hak det iu- 
ridifke Fakultet aubefalet, at Nobel- 
prcemien tildeleg Grev Apponiji for 
hang- Arbejde i Verdensfredens Jn- 
ten-Sie 

J Østerrigs Folfetat Wien, 22. 

IMarts. stlge den foreløbiqe Op- 
Igørelse af Folketællingen den ZL 
December havde Øfterrig 28,5()7. 
898 Jndbyggere, hvilket er U.2 pCt. 
mere end i 19()(), 

— 
. 

L Eneialiften Vandervelde fik den 
21. f· Md. efter en heftig Tebat i 
Belgiens Depitteretkaninier vedtaget 
sit Forflag onl, at Kaniret jkulde 
lykønske det italienske Depuieretkams 
mer i Anledninn af Zelnftasndiqs 
hedciinbilwet 

. 

Jeder-te i den rusfifke Hast-. Nin-S- 
dunmenis Forsvarsskonnnist-sicut bar 
nedtaqet en Resolution, hvori Je- 
derne bete-ones- fom et for Hast-en 

ftadeligt Element, og der ndtoles 
Ønfke ons Fremfasttelse as et Lon- 
forflag, lworved Spørqsmaalet om 

Jederness Virrnepliqt ordiie—3. 
. 

Vrændt Pigehjenu Mamm, LU. 
:!)i’ar—:-. Manne Vys Hjem for 
Piger, beliggende i Attarp i Midti 

fkaaneh er i Afteci nedbrre11dt. Jl- 
den opftod i en Garderobe, hvor en 

af Eleverne havde anbragt en Affe- 
ipand med endnu glødende Kul. Jn- 
gen af Eleverne kom til Ekade 

I 

Znndqmvninqtsn i Ørtssnnd Mal 

ins-, 21. Martszs. Umsananin for 

Malnmhus Lcn liar i Tau under 

Straf af Bødcr pan indtil an m-. 

nedlagt For-lind mod, at aneniør 
Gnnnerson met Enndopingninqsaps 
parater cllesr pna anden lignende 
Maade optager Sand im Lnndwkras 

dingten, da Fifkeriet taaer Skade 
derived Tenno Veslntninn H« stmks 
nicddelt Jnaeniør Gnnnersfon 

. 

Store Gover. J Stockholms Bors-l 
gerrepræfentations Mødc Mandag 
Aste-n den 20. Worts erklærede 
Bankdirettør K. A. Wallenberg fig 
villig til at fkænke Byen 500,000 
Kr· til Opføkelsen af ct Naadhus, 
samt mcddelte, at en Ven af heim 
ligeledes var villig til at skænke et 
lignende Beløb til samme Formamä 
Omkostningerne ved Opførelien af 
Raadhniet anslaas til 71-2 Mill. Kr. 

Semstwoerne i Polen. Det russis 
fke Rigsraad fortsatte Tirsdag den 
21. Marts Behandlingen af For- 
slaget om Jndførelse af Semsnuos 
Institutionen i de vestlige Guvernes 
menter. Den af Rigsdumaen indførs 
te Vestemmekse, hvorved der indrsms 
mes- Kvinder Net til indirekte Tel- 
tagelfe i Valgene, blev forkaftet af 
Rigsraadet. Derimod vedtog Rigsi 
raa-det, at mindft Halndelen af 
SemftwosEmbedsmændene fkal nces 

re Rusfere 
g 

Ton truende Zømandsstrike Pan 
et Mødc i Hall, England, Sandag 
den 19. Marts udtalte vSecretæren i 
Sømændenes Forbund, Hanelock 
Wilfon, at Sømcrndene og Forde- 
derne i Storbritanniem Danmark, 
Roma Sverria, Holland og Belgis 
en og sved den amerikanske Atlanters 
bavskyft allerede havde faftfat en 

Dag, hvor de«til samme Time vilde 
here op med Arbejdet. Saa gad han 
nok se, hvor Skibsrhederne vilde faa 
deres Skruebrcekkere fra. 

Even-ja og Fredstanken. J An- 
detkammers Møde den 21. Marts 
befvarede Udenrigsminifter. Grev 
Taube en Jnterpellation om Sokr- 
rigs Stilling til De Forenede Sta- 
ters Forslag oedrørende Voldgiftsi 
overenskomsier. 

Minister-en udtalte, at trods sine 
Sympatier for Fredsbevægelsen 
stillede Ministeren siq bestemt af- 
visendc overfor det svenfke Fredsi 
forbnndss Forle om, at Sverrig 
5lnlde taqe Jnitiativet til en Sam- 
virken mellem de mindre Nationcr 
til Jndfkrænlninq af Ruftningertie- 
da et fandant Skridt under de nu- 

nmme Forhold efter Minister-ens- 
Anskuelse ikke vildo føre til det for- 
imskedls Resultat 

« f 

Kvindeftemmerettm Berlin, 20 

Marts. Jctlaar afholdtes her 41 fo- 

rialsdomokmtifke Møder fom Demons 
stmtion for Kvindevalqretten. Ta- 
lerne erflmredch at Kvindernes po- 
litifkts Valqrvt var et Honcdmnckt 
paa dot socialedomokmtifkcs Pro- 
arani. J Modernes dcltog i alt ca· 

m,0s)0 Mennesken kworaf de tre 

Ficrdedcsle vor Kvinder. 
Nod et as Modernes skulde Del- 

tagerne fotoqraferes: men da Maa- 
ninmsbomben rksploderede, opftod 
der en frvatelia Panik blandt Del- 
tagcsrne, der fivrtede mod Udganaen 
under Nanbet »me«. Politi og 
andvasfen blev tilkaldt: men da 

Forfamlinacn imsn var kommen til 
Ilio, lilvn dvr inain qu for de- 

res Asiistance. 
Wien, LU. Mart-Z. J bele- Oster- 

rin fondt der i Gaar Demonstratio- 
nor thd for Kvindevalqwttcn J 
Mødet bcsr deltoa LMO Winden 
der efter Mode-i dqu til Naadbuiet- 
lwor de offana Kvindevalaretsiank 
gen. 

Dampskibönotitfen 
C. Fu Tietqcsm der ankam ti! 

Christiade den R. ds» vil nttcr 
afsmle kerfm den II. ds. oq Miste-Z 
da til New York den 25. ds 

Bafar. 
Blair dawfke ev.-luth. Kvindefores 

nina holder Udfalg Fredaq Est. Kl. 
3 den 21. April. 

Forfriskninaen Jre etc-am, Kof- 
fe oa Smørrebrød serveres. 

Alle indbndes herved venligst. 
Paa Mindeforeningens Beque. 

Komiteem 


