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der vil ingen Grund blive til Kla- 

»- 
Sporvognstre, Cz» l tager sit-re fal» 
Der mirs mcd Jnduftkiftaudöuing 

over helc Statut, am ikke over « 

hele Landst. 

stupid Trancit Flompngni staat dog 
haqrmllet imod Voldgift. 

J Tirsdagg lød Efterketningerne 
fra Pljiladelphia paa, at de strei-l 
kende Sporvognsmasnd var ved ntf 
tabe Modet. Men alleredc næflc 
Don lød det hel: anderledes. Løfte« 
oni Hjaslp udcnfra og Udfoldelse af! 
Styrte i deres egen Lejr gnv den 
almindelige sympntetijke Streite nyt 
Lin og Mod. 

Den stærkeste Impuls niodtog 
Stkcjkerne fra Arbejdernes Statss 
konvention i N ew Caftle i Oas- 
dons. Tor erklcrrede man nemlig, 
at en Jnduftristmidsning overalt i 
Statt-n, muligt over ljele Landet 
vilde itke vasre for høj en Pris at- 
bctale, osn nødvendigt, for at sitreH 
den lotale Seit. 

Tertil lom den Oplysni1m, at 
Arbejdrrnnionens Bevæqelie i Sym-» 
pati med Rapid Trancit Kompaq-, 
niets Arbcjderv var stærk not til at? 
indtnge, hvad Modimnderne anfncil 
for den-s stasrkeilo Fasstningct 

Strejkledcrnes Held til at faa oms 

krinn 1—,()00 Arbejdere i Baldwin- 
Lokomotiv-Værkftcd til at nedlægge 
Arbeidct om Eftermiddagen, efter 
at omlring iamme Anteil havde iluts 
tet oni Morgenen, var Onsdagens 
ftsrste Udvikling i den lokale Situa- 
tion. Baldwins Fabrik er «open 
shop«, og hat hidtil itke villet give 
efter for Streits-. 

Konwagniet iætter fig dog be- 
stemt iinod alle Foriøg pna nt faa 
Mellrmzmsrcndcst afnjurt ved Bald-z 
gift. Tistss Entbedsnnrnd innrer pnn" 
Tnislen om Jndiistriftnndsniim ovci«" 
helc Landet gnnfle tork, at de bar 
sagt dist iidste Ord, on derfom den 
oiiiinitciidc Streif bei-or paa, om de 
vil onemive deres Sag til Voldgift, 
iaa inaa Streiten komme. 

Videre hat Koinpaqniet ndlovet 
850 for Oplysninger, der tan lede 
til Arrest as Madaan som maattc 
ttue deres Familier. der arbejder i 
Kompagniets Tjeneste. 

For svrigt mein-r Kompagnicts 
Fiinttionærer, at en Nationalftrejk 
san ikke og vil ikke blive fremtvuns 
gen, ogSympatiiBevasgelsen i Byen, 
mener de, vil trwtte jin ielv ud. 

Spændingen er sauledes iaa 
stært fka begge Sider, som den vel 
tan blive. Deinen forløb dog nagen- 
1unde kolig. Men Strejtlederne er- 

klcerede, at de vilde holde etFriluftss 
Masfemtde i »Nun-mal League 
Vase Ball Part« næste Dag, hvad 
Politiet satte fig imod. Men Mom- 
dene paoftod, at Msdet vilde blive 
holdt, idet de hævdede, at fredelig 
Forsamling og Talefrihed paa ind- 
hegnet privat Grund var blandt de- 
res grundslovshiemlede Rettigheder. 
Sttejkerne erklæreiy at Orden vil 
blive overholdt ved deres Msde, og 

ge. 

Død af Tørst 
i Amarosa Ørken. 

Fm Duluth, Minn., meldes un- 

der s. ds. om en una Monds Dsd 
ude i Amoroia Ørken i California. 
Det er den 19saariae Carl Sunne, 
fom før bar boet i Duluth. 

Sunne havde to ,,cloims« i Gold- 
field, og for at finde Guld vovede 
han sig ud i nævnte Ørkxm bvor 
han san er qaact wild. Hcm var 

fsdt i Norm-. book alle hans Slasgt 
niime endnu bor. 

J Duluth boede ban hos L. M 
Haufen. Denne interesserede fig for 

Isden unge Mond og vilde beholdc 
Thom, "indtil han blev bedre kendt : 
Landet. Og da han var rejft til 
Calisfornia og blev horte, rejste Han- 
sen ud for at iøge eftcr ham. Han 

«er nu kommen tiibage og fortæller, 
at Sunneö Stelet blev fundet as 
Jndianeren Charles Lee den 24. 

Feb. Sunne havde holdt Dagbog 
hele Tiden, indtil hau tabtc Bevidsti 
heben, og i denne stod, at han havdc 
lidt faadan Tørft, at han maa være 

død af Tørsft. As hoch han havde 
nedskrevet, kunde man jftlnne, at hat-» 
har lidt umaadelige Summen Dag- 
bogen fondtes vcd Eiden af Sic- 
lettet. 

J Farmernes 
,,Granarie5«. 

Washington, D. C» 8. Mart-·- — 

Jfølge Landsbrugsdepartementeth 
Overslag, fom blev ndftedt i Don 
beløb den Horde, Former-ne haodc 
pna Hnand den 1. Marts i Aar, sin! 
til ca. 23.5 Procent eller 173,34-t l 

000 Bufhels of fidste Aars An 
mod LU; Procent eller t—st:z,ti92,0()( l anhelg den t. Mnrts 1909 og 
2:3.8 Procent eller MARme 
nennenssnitlig sor ti Aar« Man nor 
Regning paa, nt rn. 59.3 Procent 
oi Anlen oil blioe ndført frn di· 
Conntyer, hoor den er haftet, mod 
59.:Z Procent i 1909 on 5t;.6 Pro- 
cent gennemfnitlig for ti Aar. 

Den Majo, annerne baode pan 
Haand den l. Marts i Aar, anflaas 
til 87.9 Procent eller 1,050,865,000 
Vushels med 39.:3 Procent eller 
1,047,763,000 Bufbels den 1.Marts 
1909 og 38.2 Procent eller 925 
386,000 genneminitliq for ti Aar 
Man antager, at ca. ZLM Procent 
af Avlen vil blive udført fra oeds 
kommende Countner mod List Pro- 
cent i 1909 og ZU Procent nennems 
snitlig for ti Aar. 

Den salgbore Del asf den fmnledk 
Aol for 1909 anflaas til 82.6 Pro- 
cent mod 88.2 Procent of Avlen i 
1908 og 85313 gennemsnitlig for tk 
Aar. 

Af Haore fra sorriae Aars Avt 
thavde Farmerne ifolge Overilagez 
paa Haand den 1. Marts 1910 c- 

36.1 Procent eller 363,159,000 Bi 
mod THIS Procent eller 278,847 
000 anhels den l. ztiknrts tht on 
36.4 gennemfnitlig for ti Anr. Man 
beregner, at 32.7 Procent af den 
hele Avl vil blive udført fra veds 
kommende Countyer mod 30.3 
Procent i Fjor on 28.7 Procent 
gennemfnitlig for ti Aar. 

Fra Chicago meldes fannne Dag. 
at Hvedepriferne fteg fra 2y2 til 
278 Cents pr. Bnihel paa Grund 
af Regeringens Newport Man hav- 
de nemlig tidligere anslaaet Mede- 
reserven til 19-t,000,000 mod dennc 
Rapports 173,3««.000 Bushels. Ret 
ftor Grund kan der dog ikke være 

for Stigning, da Beboldningen er 

betydelig stsrre end i Fjor (143- 
692,000) og i Maal heller ikte iaa 
lidt ftørre end Gennemfnitsbeholds 
ningen for 10 Aar (152,571,000), 
om den end procentvis knapt naar 

op dertil (23.5 i Aar, 23.8 Gennems 
fnit for 10 Aar.). 

For Nebraskas Pedkommende er 

Forholdet iaoledes: Hvedebeholdnius 
gen 26 Procent, Gesinemsnit 28; 
Majsbeholdningen 44 Procent, Gen- 
nemlnit 89: Havrebeboldninaen 4c 
Procent, Genneminit 89. 

Dampstibsnotitsen 
»C. F. Tietgen« har forladt Chri- 

stionfand med 496 Paöiogerer or 
ventes til New York den lö· Marts 
Pil atter ackiejle derlfra den 24 
Marts og ventes da til Christian 
fand den s. April. 

Ærbsdigft, 
A. E. Jobnion Fr Co 

Standard Oil spare-inf 
Washington, D. C» 9. Marts 

Standard Oil Selskabet indgav i 
Gaar til Hsjesteret sit Jndlæg mod 
den of sdredsretten i Missouri nd- 
stedte Ordre til Selfkabets Opløss 
ning. Standard Oil grnnder jin Sag 
væsentlig poa den Paajtand, at de 
Korporationen som dlev ilaaet sam- 
tnen med ,,Standord Oil Company 
af New Jersey« i 1899, var Me- 
konknrrerende poa den Tid, og 
desnden paa den Paastond, at den 
nnderordnede Domstols Fortolkning 

nf Shernmns AntiiTrustsLov vildc 
note det af med organijeret For: 

1·rt11i11g. Sagen dil blioc mundtlig 
procederet 4vfor Højefteret farstfom 
mende Mandag 

En dræbende Eksplosion. 
En Eksplosion as tøtt Stivylfess 

mel i »Americon Maize Produkts 
Compamiy«—3 Fabrik i Roby, India- 
na i Tirsdags Astes, kostede to 
Mænd Livet og saure-de mere eller 
mindre lioszsfarligt 28 andre Arbej- 
dere. 

Den store tre Etages Bygning 
blev ødelagt, og Vinduer blev knust 
i South Chicago og i Honunond, 
der er fra tre til fern Mil fra Ste- 
det. 

Brand brød ud efter Eksplojioi 
nen; men det lykkedcs Brandt-rese- 
net fra South Chicago og Ham- 
mond at begrænse Jlden til den 

adelagte Bygning. 
Tretten af de otte og tyve faarei 

de Mænd er indlagt i South Chicas 
go Hospitalet. Ti af de saure-de bler 
bragt til den-s Hieni. Eyv Mænk 
favnes. Fern af disse blev set efter 
Eksplofionen, men er senere for- 
svundet, og Ligrne af to antagcsjs 
at Xigge under Bygniimcns Ruiner. 

Peary slaaS i 
Klasse med Cook. 

Washington 9. Worts-. —--— Zwin- 
nmndør Robert E. Penty sloges i 

Tag i Klasse incd Cook as Roma-- 
sentant Macon fra Arkansas (Dem.). 

Forskereng Beretning fort-landes- 
i Tag en Subkoniite, der hat« nied 

Marineafscerrr at got-L Macon ei 

Medlem as dennc Flornito Under 
en kritisk Underssgelse nf Beketnins 
gen erklærede Mr. Macon, at den 
simple Nukord as Mil, som Pcary 
opgiver at have rejst hver Dag, 
stempler hans Historie som Jndbilds 
ning. 

»Pearys Reise fra Cape Colum- 
bia til det Punkt, hvor Bartlett sor- 
lod ham og reiste til«baae«, sagdi 
Macon, ,,toa 31 Dom-, og de tilbage 
lagde 281 Mil, eller genneinsnitliq 
9.()U Mil ont Dach. Det er ikki 
saa godt, som Cook gjorde det i 
samme Bredegmd. 

Den Del as Pennyz Beretni1m- 
der imidlertid vcrkker Forbavselsc, er 

Antallet as Mil, som han reiste om 

Dimen, ester at Bartlett havde for 
ladt nam, og ingen «hvid Mond var 

med lmm som Man men hnns 
eneste Ledsaaerc var bans ganilc 
Tjener og fire Elkiinoer, og hang- 
Marcher var Nord for BartlettsLei 
ren. Fra den Tid srem til Polen on 

tilsbaae til Cape Columbia (511 
Mil) paastaar«han qenncmsnitliq at 
have resst 26 Mil om Dagen eller, 
sor at vwre nøjaatig, 24.4 om Dagen 
i 5 Dage, inbtil hon naaede Polen 
(132 Mil) og 44 Mil om Degen 
sm Polen til Vortlett Camp (132 
Mil) 3 Dage, og 24.8 Mil om Da- 
gen i 16 Dage sra Polen tilbage til 
Cape Columbia (413) — omtrent 
tre Gange saa lang Gennemsnits- 
rcjse pr. Dag, som da hans under- 
støttende Selskab var nied han1·« 

Blandede Meddelelfer. 
W» 

Ved det foreftaaende LægniændJI 
Missionsntøde i Omaha vil der ikkes 
dlive taget Hensyn til Raceforfkelsl ligheden. Mindst to Negermenighei 
der i Oniaha vil blioe i-epræsenxeret: 
ved Moder Denne Beflutning fatsl 
tede Eksekutivlomiteen i et Møde i! 

Tirsdags. 

Te lange Hattenaale Baade 
Omalia og Minneapolis hat nn ta-» 
get lignende Forlwldsrealer som! 
Chicago imod de lange Hattenaale 
Samtidjg berettesjs om et Tilfcelde 
i Atmood, Jll., hour en Dame, som« 
kom rast dinkring et Gadehjørne 
joa jin lange Hattenaal i en Monds 
højre Øje, lwilket havde til Følge,! 
at han blev blind. 

. 

Chicaao Byraads »Judiciary« 
Komite bar befluttet at foreflaa for 
Raadet at ndstede en Ordre, at Da- 
mernes Hattenaale ikke maa stikkei 
over l; Tonnner uden for nogenY 
Hat-S Krone. Med en Miss Nank 
Davis som Talsmand kæmpede Da- 
merne for Bibeholdelfen af de lan- 
ge Naale, idet de beraabte sig paa. 
at de var det dedfte Baaben imod 
,,purse fnatchers« (Tasketyve). 

Revolutionen i Nicaragna synes 
nu at synge paa sit fidste Vers. Der 
berestes fra Vluefields under 8. ds« 
at Venner af Revolutionsbevægeljen 
foxndssiger Fredserklæring mellem 
Revolutionslederen General Estrada 
og Prassident Madriz med det al-, 
lerførsste Zslcre af Estradas Venners 
forlader ham, idet de paaftaar, at· 
han har ført dem bog Lyset angaasY 
ende simnpen imod Hooedstsadenk 
Manaana Og Estrada manglers 
Midiek til Kkigens Fortsættelse. l 

Nebraska-J llniocrjitet liar cal 
moO Etudenter og Eleoe1·, og onc 

kring 20 Procent af de ntaudlige og 
tU Procent ai de knindelige Ele- 
oer arbejder holt cllcr delvis for 
deres Ophold og Stolegang. Før 
Universitcts Aabning hvert Aar 

anders-get Autoriteterne, lwor Stu- 
denter kan faa Arbejde i deres Fri- 
tid, og faa overgives Listen ooci 

disfe Steder til Y. M. C. A» sam 
saa videre sørger for Ordning af 
den Sag. 

. 

Chicaaa bar beayndt et Arbejde 
hcnimod at faa Saloonerne afskaf- 
fet, og Afboldcivonnernc bavde be- 

anndt iaa sum-at at haabe paa at 

uinde Arbcjderforekiinaetsite. Men 
saa udtalte Samuel Gompers fig i 

Tirsdags bestemt imod Prahibition. 
Han fande: Passende Rennlcrinn 
af Trafikken frenmter Maadelmld 
lanat book-e end Ilfikaffclfen af Sa- 
lonerne og Forlmdslovc Jeg bar 
lagt Mast-te til Forføq i Byer baai 
de i United States- oa i Europa, on 
jea er overbovift unt, at Forbud 
ikke vil udrette lwad Afholdsfolkct 
attraar.« Men Goinpcrss kan vel vg- 
saa feile. 

. 

Unge Philander C. Knon Udens 
rigsministercns 20 Aar gamle Søn 
løb fornylig bort og giftede fisg 
cned en ung Pige fra Providcnce, 
R. J.- J Tirsdags rejfte han imid- 
lertid til Washington for at bedc 
om sine Forccldres Tilaivelfe. Hans 
Professor gik med bam -for at brys 
de ern. Men det lader ikke, fom 
nnge Knox fisk fine Forældres Til- 
ai"velse: thi baaefter udtalte han sin 
Glæde over, at de var bleven gift og 
sit Haab om at shan snart nildc 
iaa Forældrenes Tilgivelfe. Dr« 
reiste til Providcnce, oa Knox cr- 

klærede, at han vilde arbejde, om 

nødvendtgt, for at forsprge fln Karte 

Jokden kundi. 
Dødsfhld London, 23. Februar. 

Eier-en af ,,T’imes«, Walten er død 

Fra fKapftadem Afrika, udførtes 
der i Fjor til Europa Strudsfjer 
for over 30 Mill. Kr. 

. 

Den tyske Rigsdags Praesident 
Greo StolbergiWernigerode er af- 
gaaet ved Døden, 70 Aar gl. 

I 

Te norffe Efere af Vandfald hu 
lavet en Forening, i hoilken der hid-» 
til er indmeldt 432,000 udbyggedes 
og 1 Million ikke-udbyggede Heste 
kræfter. 

. 

Amnefti i Spanien. Sevilla, 2:’ 

Februar. Kongen har underskrevet 
ct Dekret, hvorved alle Persona- 
der er dømt for politiske Forbrydeli 
fer, belt eller delvis benaades. 

I 

Den frsfte Moske i St. Peters; 
bom er bleuen aabnet med ftor Højs 
tideliqbed i Ooervcerelse af Emiren 
af Bokhara, der bar skænket Bygs 
ninqens Grund og et start Bele til 
den-s Opsførelse 

i 

Ton Traadløse. Trondbjen1. U. 
Februar. Jfølge »Dagspoften« vil 
det tmndersksamerikanfke Kulkoms 
pagni pas Zpitzbekgen anlægge en 

traadløs Telegrafforbindelse mellem 
Norge oa Spitzbergen, der fkal vcei 

re fasrdig 1911. 
I 

Sttevejr paa Island. Akureyri. 
21. Februar-. Der bar her de sidftc 
Daae bersket uafbrudt Snevejr 
Saaoel Telearafs som Telefonfors 
bindelfen mellem Reykjavik og Aku 
reyri bar været afbrudt flere Dage 
Vejret er uforandret. 

Frankriq oa Marokka Den fran- 
ske Udenrigsminifter Pichon mod- 
tog forleden den nmrokkanfke Udfens 
ding El Moer der overrakte et 
Brev fm Mnlai anid bvori inde 
holde-Es en Ratifikation af den asf El 
Most-i undertegnede Overenskomft 

Oertugen af Abruzzerne Rom, 22 

Februar. Efter et Foredrag, Hertu 
gen af Abruzzerne i Tag holdt om 

fin Ekspedition til Karaskonums 
Moment-, overrakte det geografiskc 
Selskab bam en pragtfuldt qraveret 
Sølvplade, met-eng de øvrige Deltas 
aere i Ekspeditionen fik overrakt 
Sølvmedniller. 

Todesfnld Den franske Hertug 
Voson af Tallenmnd og Sagen er 

afiaoaet ved Døden i en Alder at 
78 Aar. Hans celdste Sten, den 51 
aariae Prins of Sagan, der nu 

bliver .sert11a, er som bekendt aift 
med Amerikanerinden Anna Gould 
der tidliaere var gift med, men er 

stilt fra Grev Boni de Castellane 
. 

Abdul .saktiid. Prins Abdur Ra- 
him, en Søn af Ekssultan Abdul 
Damit-, er tillige med 3 af Abdnl 
Hamids Døtre, 8 Haremsdamer dg 
1 Officerer fra Saloniki ankomnc 
til KonstantinopeL Abdul Hamid 
hat selv forlangt, at Sønnen skulde 
sendes bort, da han frygtede for at 
blive forgivet af hum- 

I 

Trafikvcrsnet i Kinn. Fra Sihangi 
bai meldes, at den kinefiske Tmfiks 
minister bar anmodet Regenten om 

at udftede et Edikt, hvorved Tra- 
fikministeriet bemyndiges til at be- 
nyttc udenlandske Forbilleder i de 
det underlagte Departementer. Eng- 
land fkal voere Forbilledet med Hen- 
syn til Skibsfart, Tyskland og Bel- 
nien med Hensyn til Jernbanevæs 
sen, og Japan, Østerrig, Amerika 

og Daiunark med Hensyn til Post- 
og Telegrafvæsen. 

. 

London, 9. Marts. — Jfølge en 

Erklcering, fom Finansminister 
LloydsGeorge afgav i Underhuiet i 

IGaaL har Overhusets Forkastelse 
Taf Budgettet kostet England 8142s 
500,000 i Tab af Jndtægter i inde- 
værende Budgetaar. 

. 

Ungtyrkerne sprænges. Konstan- 
tiuopel, 22. Februar. 43 Medlems 
mer af Deputeretkamret, der er mil- 
fredfe med den ungtyrkifke Komike, 
hat dannet et nyt Parti under Nav- 
net »Folkepartiet«. Blandt disse er 

Viceprcesidenten i den ungtyrkiske 
Komitc og 5 Medlemmer af Komi- 
teen. Folkepartiets Program goa- 
ud Paa at ftyrke Foltefuveræuites 
ten og modarbejde de as Ferid Pa- 
sha begunstigede konservative Ten- 
denier. 

. 

Kinn og Thibet London, M. 
Februar. Reuters Bureau meddei 
ler: 25,000 kinesfiske efter japansk 
Mønfter uddannede Soldater er 
brudt op fra Szechnan til Thibet. 
De kommanderes af en Bruder til 
Vicekongen i Szechuan og er for- 
synede med Apparater til traadlsö 
Telegrafi. Majkingeocerer og Bjergs 
sinke-. Tot er djenfynligt Menins 
gen at gendprctte Fiinas Herredøms 
me i Tliibet forbedre Situationen 
ved Grcensen og give de kinesiske 
Kolonifter nyt Mod. 

Spanien-J Forsvar .Madrid, ZL 
Februar. sitisggministeren bar over- 

for en Medardejder ved Bladet 
»Jmparciat« udtalt, at ban i en 

nær Fremtid Uil forelægge Corres 
et Lovforilcm oin Jnførelfc af al- 
mindelig Værnepligt Spinnens 
Hast ikal deles i 9 Armekorps med 
22 Tini-sinnen 2 Divisioner skal 
stationeres i Ceuta og Melilla. Elf- 
ter Forslaget skal Linien beftaa as 
80(),()00Mand og Reserven af 300,- 
000 Mand. Endvidere er Krigss 
minifteren befkæftiget med Planen 
om Reorganisation af Flaaden. 

Et Protestmøde i Berlin. Den 
dumdristige Paastand, som Pro- 
fessor Drews for en Tsid siden 
sremfom med: at Jesus aldrig har 
levet, Retter-, mæ1·keliat nok, stadisg 
Sindene i Bevægelse i Tyskland, 
fcerlig i Berlin- 

Søndag den 20. Feb. afhvldtes 
der —— isl. ,,.Lsejmdal« — Kcempes 
møder i Cirkus Vush og ved Dom- 
kirken for at protestere imod den 
tyske Professor. 

Fra Domkirletravven talte en 

Lægmand for ca. 5000 Personen 
Este-r Talen sang Mcengden: »Ein 
fester Burg —«. 

’i 

Premierminister Asquitb gjort sig 
unmlia. London, 9. Max-ts. —- 

Det er nu saa godt som sikkert, at 
Pretnierminister Asquith vil resigi 
nere som Leder for det» liberale 
Parti og som Premierminister· Isl- 
Planen skal Kona Edward ophøje 
ham til »Peer« og finde vassende 
Anvendelse for hans Dygtighed. 

Premierministeren skal have for- 
nærmet Kong Edward ved at vise 
sig for ham straks efter at have del- 
taget i altfor livliae Middaae.»Han 
indfandt sig for at faa Kongens 
Løfte om at ville støtte Reaeringen 
i Ksampen for at afskasfe Overhus 
sets Veto· Konaen skal da have svas 
ret, at han intet Lufte vilde give, 
men at han vilde kilraasde Mini- 
steren at aflæaae et Løfte (Afholds- 
løstet?). 

Videre hedder det, at Mrs". As- 
quith vil gøre Alvor.ckf sin bebus 
dede Skilsmissesag, san snart hendes 
Mond er· bleven ophøset i Adels- 
standen- 


