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Underiøgelieskomite 
Sturm-r Lunte Nelfon blev den-d 

i 

Kongressens l 
Forum-id. I 

i 
Washington, HC 21 Jan —- 

J Gnnr oedtoa Niiemaieumntlmiet 
med 192 Etenuner inod 177 Det i 
det repnblikanite Caurus Tagen for- 
ud oedtagne Udknst og valgte fau- 
ledes Neoræscntanteme Olncftead fm 
Pennsylvania, McCall fra Mag-fe- 
chusettS, Tenby fka Michigan og Ma- 

difon fra Kansas (alle Republitas 
nere) og Deinokmterne James fra 
Kentucky og Lloyd meissouri tili 

.Medlemmer af en Fasllestomite fein! stal anders-ge zndenrig Idepartemenq 
tei. og Forftburemict, lienbøkende un- 

der Landbrugsdepatxt-meiner Srna-( 
tets Medlemnter as Komiteen ekl 
Knuie Fällen« Minn·; Flint, Calif.; 
Sutberlnnd, Utah: Rente, New 

York, og Demokraterne FleicheiZ 
Florida og Poynter, Kentucky. 
Kante Nelfom der bliver Komiteeus 

Formand, anmodede for en Tid si- 
den Viceprwsident om at blive fri fori 
at blive Medlem af Komiteem daj 
han mente, at han i Forvejen havdh 
not at tage Vate paa; men Nelfoni 
maatte give efiek for et almindeligi 
Ønste baade i Kotigressen og i Ne- 

geringskredse om at saa ham 
med baade fom Mediem af Komiteen 
og iom dens Ferment-. — Komi- 
teen vil ftmks organisere sig og 

goa til Vierte med Underspgelsen. 

Russeren Bourtzeff 
i Amerika. 

New York, 21. Jan. —- Vladimir 
Beurtzess, den hemmte russiske revo-« 

lutivncere zieren der hat affløret 
mange hemmelige Spivner, tilhøteni 
de det russer Politi, er ankommen 

hertil meb Oceandamperen »Drec- 
nic«. Nogle as hans iro Benner og 
Wundreke met-te ham langt ude 

paa Hunnen i en Toldlutter Bourt 

seff maatte gennemgaa en lang Ets- 
amination, fst han bleö tilladt at 

gaa i Land. Gan fortalte Jmncigras 
timismyndishederne at han flere 

ei i Fængiel i 

Forbrydelser. » ch præditer file-, 
Terroriscne. Jea er en Forfatter, 
fom arbcsjder for radikale Regt-rings- 
reforiner, men hverken for Vlodsi 
udaydclsc aller Anarki«. Han er 

kommen til Amerika for at oplnse 
Aiiicrikanernc oa finc Landsmwnd 

her oni de virkcliae Forble i Solv- 
berskekens Mach Han haabedin 
iaadc han, at han kan afiløre flcre 
Fortcederc her i Landet De udais 
ver fia for Tilliasnaere af den starr 
Saa, men i Virkcliabcdcn er de 

Spinnen udfendt af den rnssifke 
Regt-ring. 

Ridnapmg i Detrott. 

Detroit, Mich» 21. Jau. —— Po- 
litiet søaer cfter to Mænd, der hat« 
røvet og bortført on lillc iaaria 
Pigeh Katherine Oele-ne Rose Kranich 
Den lille Piae var i O. L. Wil- 
liams Skrædderforretnina, da to 

Masnd pludfclig traadte ind. Me- 
dens den ene bad om at maatte 
bruac Telefoncn og ringedc paa 
Centralen, grob den anden den lille 

Pigc oa ftyrtcde mod Daten. Man- 
den ved Telefonen satte ftraks efter 
og holdt Direm mens den anden 
lukkede Barnet ind i en Antomobil, 
der itod udenfor. Da Williams kam 
til Automobilcn oa rtsv Deren op- 
blev en Revolver rettet mod baut. 
En af Mcendene flog Williams neb, 

og medens han laa oa staunt-de paa 

Jordem forivandt Antoniobilcn. 

konkurs i Wall Street. 

New York, 21. Jan —- Et 

beklelmæglersirma i Wall Strect 
maatte i Gaar indstille sine Be- 
talinger oa blov bortvist fra Byens 
Aktiebsrö, hvor det bar opereret si- 
den 1902. Firma-Its Navn er Ro- 

berts, Gall F- Criss og htirer op-: 
rindelig hjemme i Cincinnati, Ohio,l 
hvor det har drevet en lignendej 

»Fort-mitsc; i lænaere Tib. Dets 

zGcelsd stal bei-be fig til 83, 0p0,-. 
000 og det bar lidt vældige Tab 
;ved det store Prisfald i Aktierny i l Tolumbui s- Hocking Kul- og Jem-! 
konwagni. Prisfaldet i diese Aks 

tier Mang, lsm bekmdh oalaa Bei-I 
it Latlzrap, Haskins F- Co« 

Konkurs ffal skyldes slere Børgfpci 
lulantersz mieb ,og Underskmelser er 

fat i Gang af Borsstyrelsew 

Frygtelig Jernbaneulykke 
Miudft 40 Mennrfket omkonmr. 

North Bay, Ont ..... Jan. 
Minde lU Mennefker bleo øjebliks 
selig dmsbt ved en Jemlmneulykke 
Paa Canadian Pacific Bauen ved 

Zpanifli Räder i Gaar Eftermfds 
dag. Andre er sent-re døde af de 

char, de fik ved lllykken. 
Da uedkommendiPaIsagertog for- 

lod Sudbura ved Middagsttd, var 

der ca, 100 Menncjker one-Bord To- 

aet bestod af Lokomotiv, en Post- 
og Bangagevomh en Efstresoogm 
toAndenklaLsfes Vozme en »Colonift« 
Eleeper« en Førfteklasiess Passa- 
aervoam en Spifovogn ou en So- 
uevoan. Spanish Niver ligger 45 

Mil fra Sudbura, hvor Bauen gaar 
over en Jernbro. Toaet ncermede 
sig Bwen med altnindelig Fakt, oa 

Lokomotivet, Postvognen og Els- 
presvognen var alleredc kommen in«d 
paa Benen, da Andenklassesvognen 
af en ellcr anden Aarfaa pludfelia 
aik a Sporct Den fo’r ind paa 
Vroværket og blev kløvet i to. 

J sammeszkjeblik styrtede den anden 

Andenklasfes Voam Kolonistvoqnen 
oq Spisevoqnen udover Skraanins 
gen og ned i Flodm Sovovoanen 
vcrltede am paa Sich ved Baue- 

-)-) 

fporet. Alle Pasfnaereme i Anden- 

klaclfecsvoqnem xiolouiswoqnen oa 
FIIrfleklaEises-Walten druknede, on 
det var kun med de beltemodiafte 
Bestrællelfen at otte Mennelkcr i 
Spisevognen blev reddet. 

Det er umulia at siae med Ve- 
ftemthod, hvor mange der drukuede 
Der tør hengaa Uger, før dette vil 
blive braqt paa det rene Det an- 

tageö imidlettid, at mindft 40 har 
fat Livet til. Kun to af Passages 
rerne i første og Andenklasses 
Voanene og Kolonifwognen vides 
at være keddet. 

Ecn Kilde anaiver en itubrcekket 
Sklnne som Aarlaaen til Affporins 
aen W den paafølaetrde Katastron 

Et- tredobbelt Mord. 
New Bock, 21. Jan. J- Evt tre- 

l 
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gaaet i Byens Centrum. Banderer 
Salvatore Scalpone, en velstaaende 
Jtaliener, hans unge Huftru og heu- 
des Moder er Oftene. De har alle 
lidt en voldsom Død i deres Hiern, 
12 Msontgonnsry Street. De døde 
blev alle fundet med et Lommetørs 
klcede i Halseth og deres Hoveder er 

knuft med en Hammer eller en Økse 
Om her foreligaer et Rovmord, 
eller de myrdede har været Ofre for 
»Den sorte Haand«, er endnu ikke 
opklaret Politiet er dog paa det 
rene nied, at flere Personer maa 

hanc deltnqet i Udanden. 

Kampen imod 
de høje Priser. 

sttrustcn fkal forfølges og opløfcs. 

AntisswdsStriken griber om fig. 
-.-.—-.-· 

Washington, 22. Jan. —- Den 

federale Regering vil niu begynde 
Forfølgelfe af Kødtrusten Naar den 

faderale Grandjury førftkomtnende 
Mandag trceder sammen i El)icmio, 
vil Distriktsadvokat Sims efter Ju- 
ftitsininifterens Jnstruks fremlcrgge 
det Bevismateriale, som han og 
hanCJ Asfistenter har samlet, og et 
Antal Vidner vil vcere vedHaandetL 

Regeringens Anklage imodSwift 
Fz Co» Armour Fz Co. og Nelson 
Morris Fe- Co· aaar ud paa, at de 

bar over-traadt Sherman Antitrnsts 
Loven ved at danne »NationalPacks 
ing Company«, hvorved de lyar jknbt 
Monopol og laat Hindring i Vejen 
for -«Handlen. Rimeligvis vil scheid-i 
trnsten blive opløst ligesom Stand ! 
ard Oil Selskabet. ! 

Cleveland, O» 22· Jan. —- —i 
Kødstriken griber hurtig om fig. : 
Immlm Mennesker bar forpligtet 
iia til ikke at spise skød i 30 DaneI 

iiden Boycotten beanndte Andre-s 
Vyer i Staten følaer ElevelandsI ElsempeL Komiteen, som af Sta- ! 
tens Legislntur blev nedsat til at 
finde nd, lwad der er Grunden til; 
de høje Priser, vil blive fcerdia til 
at rapporters Maiidaa, og san vil 
inun stkaks tage fat paa Sage-is 
Vehandlinq i begge Legislaturens 
Hiqu 

Det fynes, sont man tager fat» 
alle Begne for at bekrige de høje! 
Priser paa Fedemidler, særlig Kød 
priferne De ftore Pakhuse forsøs 
get at led ad det hele Kvægejerne 
i Besten protefteier Detailhandler- 
ne fslet Virkningen; nogle protesw 
ter, andre lukker Forretninaen og 
søaer anden Befkæftigelse. J Mil- 
waukee avcrteres allerede bedste Ok- 
felød til 10 Cents Pundet. 

Højvande iFrankrig. 
llndrr LI. dis. ntvldes fm Paris-, 

at lusle Frunkriq or sont en vasldia 
ftor Sa, at Højvandct er blcsvrn en 

national Kalmnitct Storc,«p1«w;1- 
tims Broer er i Farc Hovedvandleds 
ningen i Paris er sprungen, oq der 

ot- Fare for Syqdont. J Nord, Øst 
ou Betst er Hundrcdcr husvildc oa 
ruinerede. Højvandet overfiiacr alle 

Refordem og Vandet stiger fremde- 
le-:—. Der tales onn, at dct bcrømte 
Eiffektaarn trucs. J den øsftlige Del 
of Riqet er Jernbanc-, Telegrafs 
og Telefonforbindclsen afbrudt, 
mange. Broer er skyllet dort. pg 
Flodtmfsikken er staut-set 

Et Telegrmm der er dfspndt fra 
Paris 'Dqu Morgen KI. 2, sigck, 
at Tumieller i Vyens Centrum er 

FprunqwxssE us St Situationen bliver 

Jorden rundt. 
Sultanen af Tyrkiet har i Aarj 

for første Gang sendt Paven en Nyt-" 
aarshilsen. 

J Norge blev der i 1909 dræbt 
31 Bjørne, 25 Ulve, 15,281 Ræve, 
575 Ørne, 811 Falte og henved 
12,000 Høge 

. 

Prcefident Fallieres vil i August 
eller September aflægge et Besøg 
i Sel)weitz. Det er mærtværdigvis 
første Gang, at en fmnsk Priest- 
dent officielt gæster Schweiz. 

. 

Paa Flyvepladien ved Ehalon, 
Frankrig ftyrtede en ung kvindelig 
Aviatiker forleden ned. Apparatet 
Durstes-, og hnn kotn en Del til Ska- 
de, dog ikke livsfarligt 

O 

Verdensi smnlede Forbrug af 
Bonkuld var i Tyverne i forrige 
Aarhundrede 200 Mill· Pd., i Fyrs 
rerne 9W—100() Mill. Pd·, i Fik- 
serne m. JMMU Mill« Pd og i 
ins-? ca. Win» Mill. Pd. 

Høsten i Norge Jfølge Berets 
ning fra den dnnile Klonful i 

Trondhjem crieerlig Kvaliteten of 
Høften i 1909 i TrondhjemsOPland 
faa daarlig, at en større Jndførsel 

« end iasdvanlig af Kraftfoder og Kur-» 
tofler kan forudses fom nødvendig 

. 

England under Frihandelen J 
Følge den officielle Handelsstatis 
tik har den iamlede Jndførsel til 
England t 1909 haft en Værdi of 
CZLLTUMIS Pnnd Sterling eller 
31,787,080 Pund Sterling tnere 

end i 19()8. Den samlede Udførsel 
fra England udgjorde i 1909 378,- 
879,444 Pnnd Sterling eller kun 
1,275,620 Pund Sterling mere end 
i 1908. 

Telefonens Udbredelfe Købens 
havns Telefonselskab har nu 43,- 
500 Abonnenter, deraf 32,700 i Kis- 
benlmvn oa Ontcan. Don-mark er 

nu det Land i Europa, der i For- 
lwld til fin Folkemæncrde bar flest 
Tolosanen nemlia 33,2 pr. 1,000 
Jndbyaaere. Ncermest Danmark 
kommer Sverig med 31,7. Men 
Nordamerika hat« umaadcligt man- 

riac Klode tilsammm Paa hele 
Jorden findes der kalt ca. 9,600,- 
000 Telefon«apparater, oa Lednini 
gerne-s samlede Lasnade Itdaør 20 

Mill· mu. J Europa findes der 

1,800,000 Telefoner, i Asien 56,- 
000, i Afrika W)00. i Amerika 
7,700,000 (l)voraf 7,500,000 i de« 

iForenede Statt-r) oa i Australien 

l 

ge flere Telefoner end hole den jvi 

( 
53,000. 

En Inærkeliq Wolke-. Et Hospital 
funket i Jorden. Wien, 8. Januar- 
Til Ministerin for offentliae Arbei- 

jder er der indløbet Meddelvlse fra 
;Bjeraværksbeftyrelfen i RaibllKänp 
ten) mu, at det til Statens Bjergs 
vcerkor hørende derligaende Hospis 
tal i Middaas som Følac af en 

Sammenfkridning i en Grube er 

funket i Jorden og styrtet samtnen. 
Efter den foreliggendc Veretning er 

7 Personer omkomne. Ministeriet 
bar affendt flere Einbedsmænd til 
Siedet for at faa Skaden underføgt 
og bringe Hjælp. 

»New freie Presse« melder fra 
Gras, at en Læae, hans Hustru og 
et Barn samt to Funktionærcr, en 

Syaebjælperfke og 4 andre Meutre- 
sker er omkomne. 

Alt Redntngsarbejde er« umuligt, 
da der paa Hospitalets Plads hat 

F ———-- 

og Grubearbejdere søger ihcerdigt 
at naa frem til Ulykkesstedet. 

Flere Nabohufe hat maattet røms 
mes, da de truede med at styrte 
san1men. 

. 

Revolution i Uruguay? But-uns 
Ayres, 20. Jan. — Der sksal være 
udbrudt Revolution i Republikken 
Uruguay, men nærmere Bekræftelse 
af Rygtet foreligger ikke. 

Kanada og Jndvandrernc. Okta- 
wa, Ont., 2(). Jan. — Jndenrigsi 
minister Oliver forelagde i Gaar 
Huset et Lovforflag, ifølae hvilket 
Jmmigranter maa have 55300 Ved 
Ankomsten her til Landet. 

lOele Palsadjet ødelagt. Konstan- 
tinopeh 2(,). Jan. ---— Charaqan Pa- 
ladset, hvor den tyrkifke National- 
forsamlina holder sine Møder, blev 
fulftændig ødelagt ved en Jldebrand 
i Gam: Vygningen koftcde 25169 
000,000. 

. 

Cooks originale Dota. København, 
20. Jan. —— Vedkommende Unber- 
søgelfeskomite har undersøgt Dr. 
Cooks originale Optegnelser og gen- 
tager Iin tidligere Erklæring, at der 
ikke foreligger det ringeste Bcois for, 
at Coosk har været ved Nordpolen. 

Afvifer Knox’s Plan. Peking, 209 
Jan. —- Japan har gennem sin Le- 
gation her unt-errettet sksina om, at 
Japan og Rusland i Fcellesskab vil 
afvise de Forenede Staters Plan 
om Neutralisering af Bauen i Man- 
churiet. Japan anklager Kina for 
at være ansvarlig for Planen og for 
der-ved at have gjort fia fkuldig i 
en uvenlig Handling overfor Ja- 
pun- 

Wiqen skal fortsættes. Managua, 
20 Jan. —- At Krigen i Nicamgua 
vil blive fortfat er nu fikkert. Ma- 
driz har afslaaet Estmdas Krav paa 
Revolutionisternes Anerkendelse i 
den midlcrtidige Rogering og erflog- 
ret, at alle Underhandlinger er forbi. 

De forhenværende Embedsmænd 
deina og Selva er ftillet for Ret- 
tcn i Mesaqa under Anklage for 
Delaatigbed i Henrettelsen af Groce 
og Cannon. 

Unioniftcrne viuder fra de Libe- 
rale. London, LU. Jan. — Forsikckes 
deJndberetninger om Gaarsdagens 
Vale modtaqet op til Kl. 1:30 iEf- 
termiddag, viser en Række Scjre 
for Unionifterne. Ved det Klsokkes 
slet var PartiernvssStilling som føls 
ger: Regeringsfolkct CLibemle 129, 
Arbefderne 23, Nationalifterne 47) 
tilsmnuwn 199. Unionisterne 154. 
Jfølge de op til dct ncevnte Klokkes 
slct indløbne Efterrotninabr om Val- 
genc i Daa bavde Unionistcrne vuns 

det tolv af de Liberachis Strde 
Prcmierministhr Asquith saqdei 

Gaar Aste-I-, at felv om Unionifterne 
fknldo winde, vilde de ikke forsøge at 
forandre LloydsGeoraes Budaetplas 
nor cllcsr hans financiellc Plan. Med 
Hensyn til Lordernes Hns sagde Mr. 
Asquitln »Det er iikke Meningen at 
fotsbedrc Lordernes Hus, men at be- 
grænse dets Veto«. 

» 
Jfølge de fidft modtagne Balg- 

«bcretninacr er Antallet of baade de 
Castel-te Stcmmer og Medlemmer i 

Underhiuset temmelig lige delt mel- 
lem de to ftore lebende Partien As 

set samlet Stemmeantal af 5,285,- 
057 har de Liberale og Arbejders 

’partiet tilfammen et Flertal 
« 

af 
.153, 803, «men til Medlemmer as 
Dank- of Tom-mous« bar dIIfe W, 

zUnioniftetne hide Mk kmet BCJ 
Repræsentaxtten Der g- ng C 
---Pla-djer sat; Ett- 


