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Den tyske Rigsdag. 

ziejscr Wilhelm fnar fig en ny 
Omgang. 

Von Bülolo udtalcr fig. 

diejjer Wilhelm er aldrig nogen 
Binde dleoen saa alvorlig kritiseret, 
sum det sfete i den tyske Rigsdag 
den lu. Non. Jnterpellationerne 
ungaaende det berømte kejserlige 
Jntervieco, som fandtes i »The Lon- 
tcn Taily Telegraph" den 28. Okt» 
fnlgte Slag i Slag, og i Debatten, 
sont ndspandt fig, fik baade Hoffen 
Ministrene, sianszsleren og Kesseren 
nlmrmhjertig paa Hovedet. 

Osallericsrne var fuldpakket, lieu- 

ge forinden Forbandlingerne be- 

sondre Te to Gallerier, som til- 
1rak sig ntesc Opnnerksstnl)ed, var 

dem. soni er forlieholdt Hoffet og 
der dii-loliiatiske Zwer 

Idet Manislereih ling og aloors 

l!g, traadte ind lmg Prwsidentenszi 
Stol, fuldt der Ztillied over For- 
famlingen, og ikke en eneste Vi- 

foldisntring Var at hole Ten Mol- 
de Modtagelje syntes at gaa hanc 
til Maro og Ben. Han talte ikke 
til nogen, og der var ika det, fom 
tunde ligne SmiL at se paa haus- 
Ansigt. Ten Opgaoe, l)an havde 
paataget sig, var ham øjensynlig 
nudljoldeli·g. Den ubarmhjertige 
Tone i Talerne viste, hvor lidt det 

havde lykkedes ham ved sine gemyt- 
ljge Manerer at indfmigre sig hos 
noget af Partierne· 

Tet mest slaaende ved Debatten 
var den Maade, hvorpaa samtlige 
Talere tilbageviste den Paastand af 
siejferem at Majoriteten af Tosk- 
landszs Befolknng Var fjendtligsin- 
det Inod England«. 

Men hoad der Vakte den største 
Opnnerksonihed Var von Biilowszs 

eaen Erklæ1·ing, at boerken han el- 
ler nogen anden Kansler kunde ta-· 

ge Ansmret, del-sont ikke Ziejseren 
iaattoa siørre Forsigtiglied i sine 
personlige lldtalelfer· Den lød intet 

Bifald, tun en Summen, lialot 
:’lpplaics, halot Forbavselse, da den- 
ncs direkte Jrettescettelfe af Reise- 
ten lilev udtalt. 

Tet fan not trnat foriidsiges, at 

cfter denne Tebat vil Forst von Bü- 
low ikke længe komme til at bære 
siaiiglerembedets Vorder. 

dianfleren fluttede fin Tale saa- 
lede5: 

»Den uberettigede TVkisforstaaelfe 
of hanss Majestæts Udtalelser med 
Hensyn til Storbritannien og den 
Lpsigt og Beilage-Ue Udtalelserne 
bar vakt i Toskland, vil, føler jeg 
mig overbeoist om, bringe Kejseren 
til at iagttage den Forsigtigl)ed, 
som af Hensyn til den almindelige 
Politik og dironens Autoritet er 

saa tiødoetidia. Dersom dette ikke 
ster. kan hverken jeg eller nogen af 
mine Efterfølgere tage Ansvaret. 

Jeg paatog mig Ansvaret for 
Lfsentliggørelsen af Artikelen i 
,,The Daily Telegraph« og indgav 
min Refignation, og det var den 
vanskeligste Opgave i mit politiske 
Lv at beslutte mig til at forblive 
1 Embedet. Hvorlaenge jeg vil for- 
.blive der, ved jeg ikke; men jeg 
betragter det som min Pligt paa 
dette vanskelige Tidspnnkt at ved- 
lslive med at tjene Ksejseren og Lan- 
det.« 

Alle de forskellige Partiers Ta- 
lere kritiferede Kejserens Optræden 
«skarpt, og et nationaltliberalt Med- 
lcm ndtalte, at der burde gøres en 

Ende paa personlig kejserlig Poli- 
tik og Jndgriben i Kanslekens 
Ansvan 

Da Mødet flnttedes oa K·ansle- 
Tcsn kom ndenfor raabte og peb Ska- 
ren af binn. 

Berlin den 11. Nov. —— Et For- 

L 

isiag utn at sende en Adresse til 

Messer «"Till)elni sur at healede hans. 
Tpnnerks nnhed paa Faren ved haus- 

diliasestæts Jndulandinger i aben- 

landste Ilsfcerer blev nedstemt as 
den tyske Rigsdag i Dag. 

Skønt Kanslerem Grev Bülow, 
atter i Dag var Skive sur de Inange 
dingler, ytrede han dug ikke et Ord. 

Tusniueschingen, Baden den 11. 
Nun. —- En telegrafisk Rapport af 
Rigsdagens Furhandlinger sur i 
Oiaar blev telegraseret til Kejser 
Wilhelm, sum fur Tiden er Gæst 
huLi Fyrst Fiirstenburg for at over- 

veere ;;ep!,1elin—5 Flyvefursøg. Eiter« 
at det sidste Telegram haude naaet 
Keiserem var der Stillsed for enJ 
t; Timer, men saa beahadte Teles 
a«-1annne1 fra Kessel-en til Berlin at 
afqaa I 

I 
i IBO viser imod Tamphera 
I Den hemmte La Portr-Skandalc 

; sur Rettcn. 

I 
I Den Elia, sont for noafe Tlliaanes 
-ic-1 siden uakte saa stur Senjatiun 

l 
I 
l 

I 
l 

« Z 
ei nn foI Reiten i La Purte Jndia 
1.a. Under11. d:. meddelez der- 
sta: 

I For at skaffe Antoriteterne al 
nnilia Hjeelp i deres Bestrcebelser 
isur at opklare den sture Gunness 
Ldemrnelighed ankom A K Edelge- 
lein, Bruder til Andrer Helge- 
lein, sum Var Mrs. Gunness-’ fid- 
ste Offer, i Aften til LaPorte frg 
Aberdeen, S. Dak." 

Helgelein vil blive en af Sta- 
Itens fornemste Vidner. Gennem 
bam vil Aktur Smitb fremlægge 
fiere Breve, sum Helaelein modtog 
fra Mrs Gunness i den Tid, da 

lhan søate efter fin Bruder. 

i Miss, Gnnness paastud, at Bro- 
deren. efter at lian havde besøat 

«l·nsnde, var reift en an til Norm-. 
Ved den Tid, lmn stren, laa hansjs 
finderlermnede Legeme i hendesks 
private Graupladä hour hun havde 
daran-et hani, efter at lnm havde 
saaet de 83,000, sum han aennem 
en Bank i La Purte havde lneuet i 
sin Bank i Aberdeeir 

Mrs. Guntiefs’ Brene er alle 
streune paa Nursk, for hnn funde 
ikke sfrive Engelsf. Der er Inange 
Hentydninger til Lamphere i dem, 
saasom hans Tusksler imud hende 
oa hendes Vørn ug hans Jalousi 
paa Grund af, at Jlndrem Helms- 
leins var Guest i hendes Jus-. Hun 
nentyder til Lamphere som »den 
gnle Uan1phere« ug »den skinsyge 
Lamphere.« 

Staten mener i Mrs Hinweis-« 
Breve til A. K. Helgelein at have 
de stcerkeste Veviser for den An- 
tanelse at Lamphere, skinsng sont 
han var over Helgeleins Opmærk- 
sombed og vred over, at Helqelein 
bavde taget hans Plads hos Enken, 
har bistaaet denne i at faa Edelge- 
lein af Besen, ug siden har han 
for at tage Hævn uuer hende stuf- 
ket Jld paa Hufet 

Ud ai 85 indkaldte Mænd er der 
valgt 10 Jurymænd, som baade 
Aktuk og Defensor har fundet an- 

tagelige De er alle Farmere 

Ulineulykke. 
Hainnh Westfalen, Tyskland den 

l: Nov. Den største Mineulykke 
i mange Aar skete denne Morgen 
red en Eksplosion i Radbed Minen 
umtrent tre Mil herfra. Af 380 
sum arbejdede i Minen, var der 
knn li, sum slap uden Skade. 35 
lslev tagen up haardt faaret u«g 37 
døde De resterende 302 anses for 
cmkomne 

Hierteskasrende Seener fandt Sted 
ned Minen og i Bisen, da man bran- 

«te de døde og saarede op. 

Andrees Tig fundet- 
En daufk diaptaju melder om Fun- 

dct af Forskcrens chningcr i 
Lnbtador. 

sbiandcn angaaendr dcn forsvnndne 
Bnlonfarer mcnes iøft 

leJCnInTML 11. Nov. — Der er 

Nrund til at tro, at Leoningerne 
cis Professor Z. A. Andree, den 
joenffe Jshnnsstorsketz sont i 1897 
forsogte at nun frexn til Nordpolen 
i en Balon, er fnnden non Lahm- 
doräi Kost. 

Et Bren, man her har tnodtuget 
fra den dunste Dmnper such-J Kap- 
tujn, dateret Lnbrudor ZU. Zept. 
tscretteu at Kuptajn Clmlter nf den 
nnierikunsie Ekonnert Pelops fra 
Conception Bay, Nemfonndlnnd, i 
det nordre Labmdor fundt et Korsks 
der bar Nnvnet ,,:’lndree«, og at 
nun under dette Kors- fnndt et Lig 
on en Kasse Tok1nIIenter. 

Breoet fra Jngnszs siaotajn Var 

ufseudr fra Jndinn Side, Labrador, 
on oeretter ,ut Skonnerten Pelops 
nnfoxn dcsrtil fra Eape Mngfordx 
nordre Labmdor. Kuptajn Chalkerj 
lserettetz at hau pna dette Eted gik 
omtrent en KvartIIIil fra Kysten 
ind i Landet, og der traf hnn paa 
et simpelt Trcekors, hvorpaa var 

skrevet Navnet »Andree«.— 
Han gravede ned under Korset 

og fandt der enneskeljge L- He 
m KERFE-Kisse-««:kekV-Æ 
ljoldt Papirer. Kaptajn Chalker si- 
ger, at hart fjernede Korset, men 

lnm afslog at sige, enten Papirerne 
par i banss Besiddelfe eller ej. Han 
spurgte Jngns Kaptujn onl, book- 
dan Navnet Andree var stuvet· Da 
dette blev knun sagt, toq hnu et 
Stykke Papir op af LonIen, bvor- 
ucm Neunter our skrevet, som det 
var skrevet »von Korfet Det Var 
,.Andree«. 

Stedet, hoor lKorset fandtesi, var 
et absolut Loc, sotn meget sjælden 
oejogeii endog nf Esfintoer Hund 
ist-r bleo af Andreeszs to Folgesoende, 
om de fundne Levninger viser sig 
at viere 9111drees, er fremdeles en 

Gnade, men der oil mnligois kastes 
Los ooer dereis Skcebne oed Unber- 
soqelfe as Pnpirerne 

Paptajn Cljalker er en halvdlods 
Ofenan Eier deltog i Landingen af 
PenryI Ekspedition i Grønland 

Andreess Ekszspedition forlod Da- 
ne’«J Island, Spitsbergen i en Ba- 
lon om Eftercniddagen den 11. Ju- 
li 1891 Professor Andree havde to 
Runnnerater med fig, Ztrindberg 
og FrænkeL Hun var belavet paa 
a: udkaste Beretninger onI sine 
Fremstridt, og fleve Meddellelser 
fandtes i de første tre Maaneder ef- 
ter hans Afrejse Men der er al- 
drig modtaget tilforladelige Efter- 
retninger om, hoad der hlev af Bal- 
lonen og dem, der var med den. 

J Sept. 1899 opsmnledes en» 

Bøje, market »Aner Polar Eiss- 
pedition«, med et Anker foestet til 
den, paa King Eharles Ø. Bøjen 
genkendtes senere som den, Andree 
sfulde ndkaste, naar han passerede 
Polen, meu den almindelige Mening 
at den var bleven tabt eller ogsaa 
ndkastet for at lette Ballonen. J 
Sept. 1900 fandtes en Flusse-, der 
indeboldt en Note med Tallet 143 
i, ncer Vardø, Norges yderste Nord- 
oftkyst. 

To Gange har der lydt Rygter 
onl, at Andrees Lig var fundet, 
men ingen af disfe Rygter er blevet 
b(«kræftet. I Juli 1902 fortaltesx 
omstcendeliq fra York Factory, 
Nortbwest British Te1«ritorn, at An- 
kiree ng bans to Ledsagere var ble- 
tsen murdet to Aar tidligere af Essi- 

:mr-cr, fuer Hundrcde Mil Nord for 
EYork i Nasrlchcu af Fort Churi 
«cl)ill«. Eskimoerne, saa furtælles der- 
jfaa Balloncn dale ncd paa cn Sue- 

jffade og tre «Mænd komme ud af 
’dcn. De Jndfødte nærmcde fig, og 
Ida de ikke forstud Andree, antog de 

jdcres Furhold sum en lldfordring, 
Foxs uæslcn øjcblikkelig faldt de over 

Ede frennncde og massakrcrede dem. 

chte udstykct toq de mod til deres 
iHquL 

Mauge Ekspeditiuner har med 
fflort Udlwg gennemsøgt de arktiske 
JEgne for at finde de forsvundne 
sForskch mcn alt foI·gæve-J. 
: Tot vil vel snart vise fig, om det 
sidste Fund er Gnadcistøsning. 

En rig Majshøst 
50,000,000 Bu. mcrc end i Fior. 

Jfølgc Regel-jagend Novemberbe- 
srctning vil Majshøstcn i Aar over- 

stige chrvcntuingernc betydeligt. 
Gennemsnitdzsudbyttct hliver 262 
Bu. Pr. Acke, hunrefter Aal-cis sam- 
lede Majsavl blvor 2,642,687,000 
Bu. eilt-r 50,000,0()0 more end i 
1907. 

Majsens Kvalitct saettexJ til 86.9 
Procent mod 82.8 i Fjor og 84.3 
gennemsnitlig for 10 Aar. 

» Højest pqa Listen staat Ohio,! 
med 38 Bu. pr. Acke. Jowa og’ 

steget Forventningerne. 

Vudn Pest den 12 Nov 
Scrhicn er lige paa Nimmt til 
Borgorkrig, lwilkct sk1)lde: Ronch 
dknnmets Ellkodsmndcre, sum udcni 
Ophold bar forlangt, at Kong Pe- 
ter jkal frasige sig Trnncn til For-H 
del for Sømwn Kronprinss Geome« 
Tenne- fkulde sua stmffe Lprctl)ol—» 
dernc af den uuvwrcnde Kongen 

» 

Evecddcxclsck im Verm-ad- siqok, ak; 
Arntecn or splittet pau K011qcsspøms- 
Incmlct Nudland preile pan at« 
handle scm Fredsmasglcts mcn rau- 

der Kong Peter til at frasige siq 
Tronen, samtidig lchr Russland 
ljam et Opboldssted on en Noth-I- 
rrlse for Tabct af Tromm. 

Borgerkrigi :«:3erbien.D 1 

Chancellor Andrews 
resignerer. 

Lincoln, Nebr» 6. Nov. — Det; 
var ikke unentet, at Chancellor An-’ 
drews af Statsuniversitetet i Dag! 
itidgnv sin Resignatilm. Board ofi 
Regents modtog hans Resignation 
og valgte bam med det samme en- 

fiemmigt til »Ebancellor Emeritus.« 

Flere Gange i de sener Aar har 
der lydt Rygter om, at Andrews 
vilde refignere paa Grund af daar- 
lig Helbred. Tonne Gang sagde 
Rygtet sandt. Hans Lcege bavde 
raadet ham aldeles bestemt til at 
holde op med at arbejde. 

Chancelor Andrews kom til Nebr. 
Ilniverfitet fra Chicago, hvor han 
var Skolesuperintendent. Tidligere 
havde han været Brown Universi- 
tctets Præsident. 

Mordforføg 
Forlcden Dag skød en Stenograf 

Mackay paa Poftmester M. Mor- 
gan i New York. Kuglcsn trængte 
lwlt iqenncsm hans 11ndc-rliv. Det 
ankam-s doq, at Postmcsteren kom- 
mcsr fig. Anrsugcn til Attcntatet me- 

nes nt have været Zkinanct Ste- 
uoquen drwbtc fig sollt 

Jorden rundt. 
J Admiral Ymuamoto, th. japansk 
.Udenrigsm«inistcr, er afgaact vcd 
»D,ødcu i Tokikr 

Konq Edward agter sig paa Be- 
,søg til Ægypten i Januar Maa- 

Entd. 
! Al Udnyttelse af Vandkraft i 

.»-oejts er ncd Folkeafstemning med 

;:’94,87J St. mod 72,651 stillet 
1Index Statcns THny 

UI 

i sdejsVrMDUI af Rusland siges at 

kixnødose cn glædelig Begivenhed. 
IOphuldet i Skærgaarden har haft 
sen bcldig Jndflydelse paa hendes 
Ek.11mels1u Oelbrcd 
: I 

En Fritasnferagitntor. fl)V. fvensk 
Laster LjungdahL er for Masse-mi- 
sfe lldtulelscr i ct Foredraq, han 
ljcildt i KalnIar, bleven idømt ?- 
Lllknanedesrs FcengseL 

En Bankfilial af Komm-erdul- 
Vanken i Budapest er i Neu-Pest 
lslevcn frarønet 12,000 Dollars af 
4 bcvæbnede Røvcre, som bageftcr 
Tcirsvandt. 

Arbejdsløsheden i Antwerpen. 
Byraadet hat bevilget et Beløb af 
100,000 Fres. til de arbejdsløfe i 

Forleden hjemsøgtes Neapel af 
et Skybrnd, der anrettede stor Ska- 
de. Frn Vesnvs Skraaninger vceli 
tede ftore Dyndfloder ned, der stand- 
sede flere Teg. 

Nobel Prcemien. Stockholm den 
11. Nov. Fra ikke-officiel Side er 

det bleven bekendt, at William 
Ellkarwni. den traadløfe Telegrafs 
ijinder, sfal tildeles Nobel Prie- 
mien for Fysik. 

. 

Fm Sndnen 1neldes, at de Ind- 
fødte pan Øen Santo har drasbt en 

liekendt Kolonist Grieg da bans to 
Tøtre, 16 da 17 Aar gl. Mordene 
fandt Zted i Ncerbeden af Mission-Z- 
smtionen 

Danmark og Argentina. Neptu- 
bliken Argentan anscetter fra Nut- 
aar en Gesandt i Norden. lGan skal 
seks ..saaneder af Aaret bo i Kn- 
lienl)aV1-., tre sllkaaneder i Stock- 
lpoltn og tre Maaneder i Christia- 
nia. 

I 

For at tilfredsstille det kinefi- 
sfe Folks Stolthed bar del officielle 
Vlad, der kontrolleres af Storil 
madgiveren Yuan Shai Kai, for-J 
klarer det FaktUm at knn HalvdH 
len af den amerikanske Flaade be-l 
søgte Anton som den kinesiske Rege-( 
rings Goest, ssaaledes, at Flaadenl 
havde faret ilde i en Storm un- 

dervejs til Kinn. De andre otte 
Skibes Skcebne var nkendt. Man 

havde undladt at forhøre sig i den 

amerikanske Legation. 

Studenteroptøjer i Ostrigs Hosl 
vedstad. Wie-n den 1o. Nov. Del 
pangertnanske og de jødiske Studien-l 
ter ved Universitetet i Wien har1 
haft en »Krig«, sotn i« Dag endte 
need en ftørre Ulykke. De jødiskes 
Studentek besatte i Morqes tidligl 
Hovedopgangene til Universitetets 
for at holde deres Modftandere 
lsorte Forbavfede over Situationen 
famlede de pangermanfke Studenter 

fig i en swr Flok, og efter en Tids 

Forløb stortnede de en Jndgang til 

en Balken Kampen var baard for 
nogle Øfeblikke, men midt i Kam- 

s- 
-.-.«- 

peus Hede styrtede Balkonen sam- 
mcn ag med den 100 as de term- 
puidc. De fleste af dem blev saaret 
og nogle rct farlig. 

o 

Harney W. Wattcriou, en ung 
Sagfører i New York, Ziin af 
Heury Watterson, der er Redak- 
tør af Louisville ,,Courier-Jouri 
ual«, faldt i Onsdags sent paa 
Eftermiddagen fra sit Kozitor i 19. 
Etage, 37 Wall Street, New York, 
110 Fod ned Paa en tilstødeude 10 
Etagers Bygning. Hans Hoved og 
næsten ethvert Ben i hans Legeme 
lslev knust, og Døden indtraadke 
saa godt soin øjeblikkelig. 

IL 

Vcsd et Tagsammenstød Tirsdag 
Aste-n mellem et Fragttog og It 
Lokomotiu til et Arbejdskstog paa 

ll!. P. Bauen 11 ils-til Vest for 
Ebenenan lilen ni Meinissssor dræbt, 
op, tre kom schnt til Sind-s. Blandt 

Ich dræbtc ncevnes en Also-as Chri- 
Htcnscn og tre ukendte Japaner-c. 
iAarsagen til Smnmenstødet var, at 
fLuftbremscn paa Fragttoget ikke 
Iriatia Vilde arbejde, da Toget kørs 
te ned ad Shcrman Mountain 
Skraauing. Kompagniets Tab an- 

slaas til 8100,000. 
I 

Fra Melbourue meldes under 
Il. ds» at Australiens Regering ikke 
har formaaet at tilfrcdsstille Arbei- 
derpattietz hvprfor dettes R w- 

faldt i Tirsdags 
sher, en radikal Arbejderfører, vil 
danne et nyt Ministerium. Dette 
er« anden Gang, Arbejdevpavtiet 
kommer til Roret i Australiens 
faderale Parlament J 1904 var 

ncmlig J. C. Watson, en anden Ar- 
lscjdcrfø1·er, Premierministcr en Tid. 

N- 

Aliiglykket Emnglcri. Ved Tolds 
cftersynet »An-Bord paa den dunske 

zDampcr ,,9ldolpl) Audersen«, der 
sorlcsdcn ankam til Riga fra Ant- 
worvem viste dct fig, at der i nogi 
le Fade, der angaves at indeholde 
Klormagncsimm var sfjult 50 Pund 
Sacharim som paa denne Maade 
forsøatcs indsmuglet. Damperens 
Rcdcri og Besætning bar intet som 
ljelst med Sagen at gøre. Ansvaket 
bviler udelukkendc paa Afscnderen. 
Denne idømtes en Bøde paa 90,- 
000 Rubler, hvilket Beløb Spr- 
ditiousfirmaet, til hvem Sendingen 
var adresserct, bar maatct depos 
ncrcx 

«- 

Aftes. Mi. Fi- 

Grcv Jeppelin faar den højeste 
Dekoration Friederich-schaer den 
IU. Nov. Du Kejscr Wilhelm i Dag 
overvcisrcdc cn kake af udmcerkei 
de Llcanøvrer uf Zcppelins nye 
Luftsfib, deforerch Kejseren ham 
perfonlig med den sorte Ørns Or- 
den, lwilket er den højeste Orden i 
Preusse11. 

Ruyter ljuvdc meddelt, at Kreise- 
ru1 sclv vilde foretage en Tut med 
Zeppclin, men i Kejserens Sted 
fnrctog Fyrst Fiirstcsnburg Turen. 
Eftcr den vel oberftaaede Flyvctur 
greb Kejferen Grevens Haand og 
suqdc: »F mit oa det mske Falk-Z 
Navn lykønskcr jca dem fra Dvbet 
as mit Hierte for det udmcerkede 
Arbede, som jeg i Dng bar set 
et Bevis paa. Fædrelandet kan Vas- 
re stolt af at have en saadan Spin- 
den meft fremragende Tysker i det 
LU. Aarhkmdrede, bvis Opfindelse 
bar ført os ind i et nvt Stadium 
i Udviklingen af Menneskesswgten.« 
Kofscren hænate mt Kæden med Or- 
denen om Grevens Hals oq oms 

favnede Ham, 1tdbrydmdet ,,Lænae 
leve Grev .8eppelin, Luftens Be- 

Hvinger!« 


