
«l)sn-lnren" 
is the 

Only sEML WEEKLY 

DAmsu NBWSPAPIM 

Publishrd in U. s. A. 

It- js owns-d by 
»Hm UNITED uANtsti tw. 

1«U«m. rauh-CH« 

nnd 18 psmlishestl by 
Dim. Luth. Publ. Konse, 

Malt Nod-. 

J- 
A- 

('8), N k. ;)—I-. C-« ll 
-. 

-« ...—, 

Damskecm 
»dan-lteken" 

et det eneste danske Blut 
i Amerika, der udgcm 

to Sange 
om Ugen 

ndgives af 
VII-«- Mfst Als. AMICI 

Ums-. »Im-usin- 

ItsvtsNumte sendet 
frit pas Form-mensc- 

Åiain Nebczirsdag den 12. Juli«1910. II ·- 
« 00 Von v 

EaiiniiislliuuiiI »Tec- 
Svm Detcktiv for AntisS -aloon- 

Ligaen havdc hnn fkudt en Mand. 

Stute-is Myndigheder dadles for 
den skete Udaad. 

Fra NewarL -O., meldes under 
U. ds.: Carl Etheeingtom 22 Aar 

ganmiel, der i Tore-dass blev hyret 
af Statem s« AntisZalooniLeamie for 
at foretaqe en lindersøgelse af Ste- 
dets Salooner, der kun hat Ret at 

steige »foft Drinks«, blev lynchet 
her sent i Aftes og Ethekinqton bien( 

slwbt fra Cellen Han blev skudt, 
spottet on flaaet, for Hoden fik hain 
ud paa Gaden Terpaa hcrngte de 

ham i.en Telcfonftolpe paa Byens 
Tom 

Etherington ankoni med flere Te- 

teftiver, der foretog llnderføgelsei«: 
as sie-re «SoftsTrinkngalooneix 
Der opstod Stagsmaal i en af disse- 
og forhenvasrende PolitikonftabelWili 
liam Howard og en anden Mond 
isten fkudt. Detektiverne flygtede 
men de flefie af dem, deriblandt 
Etherington blev fanget og arrestes 
rot efter en hidsig Jagt gennem 
LHnens Gach Der samlede sig hur« 
tia en stor Folkemængde foranFængs 
ilet, og den fortangte, at Ethekings 
ton skulde lynches. Ved Vorgermes 
fier Athertons og Sheriff Linkes 

cnergisie Optræden lykkedes det Po- 
litiet at bekoliae Mæiigden; men ud 
paa Aste-new da man fis at vide, at 

Howard var dsd paa Hospitalet, 
stokmede Folkehoben Fængslet. Me- 
dens Darene sioges ind, sagte Ether· 
ington, der i Melleintiden havde til- 
staaet, at han skød Hotvakd, at tage 
sig selv af Dage; men han blev for- 
hindret deri of Fanaevogteren Me- 
dens Pøbelen var i Bessiddelse af 
Fasngileh rannte otte Zangen der 
Var anholdt for mindre Form-lieu 
ag alle undkotn En af Fangerne 
nægtede at komme Fængslet. Dq 
Ethetington beste-a Scafottet og To- 
vet var tagt om bang Hals, blev 
han opfordret til at holde en Tale. 

»Im snsker at advare alle unge- 
Mænd mod at tjene dercs Vrød paa 
den Mande, iom jeg har gjort —- 

ved at gøre Strejkebrydertjeneste 
eller at paatage sig noget som dette,« 
itammede han. ,,,Havde jeg arbejdet 
og tient mit Brod paa en redelig 
Monde, vilde jeg itke have været i 
den «Stilling, som jeg nu er.« 

Halingen i Tovet afbrsd ham. 
Man lod ham hcenge, en Tinte, og 
Mirngden Cis hvek til sit Ei Ro. Der 
var fcere Hundredek Kvindcr og 
Bjrn i Mirngdem der var Vidne 
til Hængningen og alle fortangte 
Mandens Dad. Jngen as dem, sont 
var med at hænge Etheringtom bar 
Masker, og de spgte ikke paa anden 
Maade nt lægge Skjul paa, hvem 
de var. 

Da Shckiss Linse frygtcde for, 
at Mkwgden ikke var tilfkeds med 
eet foer, telegraferede han til Gen- 
eraladvokat Weybkccht i Colum- 
bus og bad ham pjeblikkelia scude 
Trupp-ev Da det imidcertid vilde 
taav Tid at famlc Treppe-r og at faa 
dem bei-til flap Ehr-rissen Kl 12 i 
Nat de andre seks DeteMver los 

Etherington hskte hjemme i Onk- 
rodsbum, Ky» hvor hqns Jota-Ihre 
bot-. Hans Fade- bak tklegrasiik 
anmodet Rundschau-no paa Siedet 
at han Mr vil bsqkave stn Stu. 
Wmmbeideme you Vqttimore 
s Ohio Bauen Wem-, at W- 
inqton blev fonds her-til com Streite- 
bwder unda- siMk Jemdanestrejh 
og W bidkoq magst til at ovsisie 
Nachtwqu imod dam. In and-n 
Wende dies I IN tiqu 
m Cada« oq san Mist-se flg i 
sidw Hieblik qemmn et Rudu f et 
soff-It 

i Licking County gik ,,tør« under 
sidste Valg ifølge Rose Lands-DIP-e 
tion Lon; meu Ztate AntisSaloon 
League paastaar, at Loven ikke bli- 
visr overl)oldt. 

Generaladoolat Weybrecht hæuder,« 
at Myndighederue i Licking County 
er ansvarlige for Carl Ethingtons 
Lyiiching. Specielt holder han She i 

riff Linke ansoarlig og wettet-, at 

han kunde have forhindret Blodss 
udgydelse ued at udkalde Siedet-J-l 
Troppem 

Diaz genvalgt for o Aar. 

Mexico City, 10. Juli. —- Gene-. 
ral Porfirio Diaz, som vil blive 80 
Aar gammel den 13. Sept» gen-« 
valgtcs i Tag til Præsident af 
Mexico for en Termiu af O Aar. 
Det er syvende Gang, han er valgt 
til Hoved for Mexico-H Regeriiig. 

Ramon Corral valgtes til Vice- 
prcqidentx 

Efterretningeruc fra alle Stater’ 
i den mexikanske Union lyder paa,: 
at Diaz og Corral i dct elekorale 
Collcge, fom mødte i Dag, vandt 
en ovekvccldende Seit, og at der- 
ingen Slags Uordener fandt Sied· 
noget Steds i Landet. 

Pkrvsident Diaz valgtes forste 
Gang til Prassident i 1876 fok en 

Termin af 4 Aar· Han har været 

Mexicos Præsident hele Tiden siden 
med Untagelfe af 4 Aar fra 1880-— 
1884. J disie Aar var Maimleons 
sales Præsident. Jndtil 1892 valg— 
tes han for 4 Aar ad Gangen. Si- 
den den Tid har Terminen været 6 
Aar- 

Præsident Diaz er endnu rast og 
stcerk. 

Over Atlanterhavet 

Neste Fussg. 
Watte-r Wellnmn,fom to Gange 

hat vitlet reife til Zikordpolen Ver 

Luftfkib, og Melin Vaniman vil 
til Efteraaret forspge at feile over 

Atlanterhaaet iWellmansJ ftyrbare 
Luftskib»Amcrica«,samme Zkib, fom 
blcu bygget forWellmansJ Polareksxpo 
dition, og som toGangc hat« staaet sin 
Prøve paa Ture over Jeshavet Nord 

»for Spitsbergm Forsaget vil blive 

zgjort paa Luftfkippernes cget Risi- 
»ko, mcn ,,London Daily Telegraph«, 
’»New York Times« og »Chicago 
Recordskdekald«, har arrangeret for 

III-b af Meldinger fra Ekspeditios 
»nen. De vil blive sendt per tkaadløs 
Telegraf, som der nu sendes Mel- 
dinger fra Skibe paa Som. 

»America« vil fsre en Befætniug 
af6 Mand, deriblundt en ttaadlss 
Telegrafist. 

En køn Adventistpræst. 
» 

Kansas City, Mo» den 10. Juli. 
ERST Clinton Te Witte Zhakpe. fom 
var Præst for Adventiftime i Sche- 
nectady, N Y blev arrcfteret her i 

IAftcö fordi han var løbet bokt med 
wen Haarig Pige og havde eitethdt 
sin Kone i Zchettectady. 

Den unge Pius- bleu .omoendt« 
i Ehr-wes Kiste og den 5 Juni 
reiste Pakt-et bokt im Byen 

Viqu for-kalte Politiet i Kansas. 
at lmn elikede Sinn-e og var aus-et 
irivilligt med. oq de haode aldkig 
toll om Güssen-mal For at biet-ge 
Ftden folgte ..!1Iev.« Siebe oq Trak- 
Met. 

Fkivilliqt Ipqu- de soc-todt Byen 
Manne-h og fkioilliqt vilde de m- 

essen stud- tibaqr. des oil siqe ski- 
MGIL fsk at spske Iststiet for de 

Iser M- Miit-versang 
Isra- 

Of 

dtvlle III-L 
Columlms, O» li. Juli· — Gu- 

vernørHarncon Our snjpenderetVorgs 
Incster Herden Athettou i Newark 
for ZU Dage, mens- der fnretogess 
Undersøgelser angeaaende hans For- 
hold under Opløbet Fredag Atten, 
der resultekede i Lynching af Carl 
Etherington Borg-etc i Newark hao 
klaget til Guvernøren over Sherfs 
feu, Willjmn Linke, og man deuten 
at Guuernøren nraks uil fuspendere 
lmtn ogfaa 

Veuerley, Mags» 11. Juli. — 

William Loch, ir» Toldkollektør il 
New York, fortalte Præsident Taft 
läge nd i Dag, at han hellere vilde 
bliue paa sin Post ved Toldvæsenet, 
end han vilde lade sig stille som 
Gunernørkandidat tilEfteraar· Pre- 
sidcnten fortalte Loeb lige saa au- 

bent, at den republikanske Ngwinai 
tion syntesJ at pege i Retning af 
dann on det vilde tane mcre end en 

Fisketur til Nocky Mountains at 
standfe Beoægelscn. 

Mr. Loeb vil faa baade Præsis 
dentsI TaftiJ og Ewræsident Roofes 
velts Stotte, og da han forlod Be- 
verley, lod han forstaa, at dersom 
det var nsdvendigt, vilde han mod- 
tage Nominationen, og faa vilde han 
love en hed Valgkamp. 

Cleveland, O., 11. Juli. — Hyls 
dct of en Tilhørerkreds af progres- 
iiue Republikanere som »Folke«ts«sp 
Kandidat for Guvernør af Ohio«, 
aabnede James R. Garfield i Af- 
ten en Kamp for at fsre Ohio over 

i »Jnfument« Kolonnen J en Tale 
paa to Timeu i hvilken den tidligere 
Jndenrigsminister vedkendte fig at 
vasre »Jnfument« oq priste den 
Del af Kongresfen, fom er kendt 
under dette Navn. fremlaqde han 
den Platform ellek de Principper, 
hvorefter de progressive Republikai 
net-e nil føre Valakampen i Ohio 
til Eftercmret ! 

Shallenberger svarer 
Brycm 

Lincolm Nein-» s. Juli. —- J en 

lcmgere Artikel, som Gav. Slmls 
lcnberger publisercde i Aften, spa- 
rek han Bryan paa dennes Kritik 
for, at han ikke sammenkaldte Le- 

gislaturen til Efstrasession. Guvcrs 
nøkon lmsndey at bang-s Nægtelse af 
at kaldcs Eksitrascsssion ikke bar ka- 

ftct Zpørgsmaalet om Eounty Op- 
tion ind i Valgkampen. Hatt tror 
ikke med Bryan, at County Dptiun 
er Valgkampens betydeligste Sporn-J- 
nmaL men hævder, at dette Eos-rais- 
maal kan blive afgjort under Initia- 
tive and Referendum, hvilket Guyet-· 
nsren unser for Balgkamvens via- 
tigfte Swrgsmaat 

Guvernøren benleder vidcrc Mr. 
Bryans Opmærksomhed paa. at han« 
fik flere Ztemmer. da han blev valnt 
til Gut-ernst "end nogcn andm 
Mand, med Undtagelse af Roosevelt, 
nagen Sinde hat faact i Statt-m 
hvad han mener berettigek ham til 
Nomination for Guvernsr ianona 
more uden at tryglcs betont 

Sballenbemer siaek bl. a.: 

»Man» Dahlman er hkaqt i 
Marien for at tilfsie mig Rede-r 
lag. Der-sont bon tun gute dist. san 
vil mit Nod-flog blive et Fackel fut- 
atlk fremtidiqe Polittsseke i Nebra- 
ska om aldriq as vove at emde 
imod Abt-Interessenve« 

Sei-instinktiv i Umonst-i bar ved 

ÆIWIC nomincnt Mit-nd for 
ell- IWW M Balg- i Ef- 
W- 

W 

Velgørende Regu. Calumet, Mich., 
ki. Juli. —- Her faldt en god Regn 
forrige Nat, og den lange Tørke er 

forbi. Jkke alene Fatmerne, hvisAvs 
ling triiede5, kom denne Negn til-i 
Pas, men den slukkede tillige Skovie 
brandene, af hoilke der var mange i 
Omegnen. 

Blandede Mcddelelfenå 

. I 

Sfølge National Tairy Unions- 
sidfte Napport er der 2179()000« 
Malkekøet i de Forenedc Staren ogk 
due-J Vcerdi anslaas til 8702,9x5,- 
Wu. Bisse wer producerer aarlig 
for omkring 81,0()0,00(·),000 værd af 
Masti, Stnør on Ost —— en virkes 
lig bet1)dclig Jnduftri i 

Aulsberetuingerne fra Latidliriigs- 
deisarienientet i Washington af 1. 

Juli lød noget nedslaaende, men fi- 
den den Tid er der falden Regn 
niange Steder i Landet, saa Aulsuds 
stherne er bleven betydelig bedre,7 
end de var ved Maanedens Vegyns 
delse .' 

Skæderstrejke i New York. New- 
JJ)ork, 9. Juli. — Foruden 25,000« 
Zkrædere og Syerfker, der gik Paa» 
Streife i Torsdags, nedlagde 25,000 

» 

Minder og Mcvnd af samme Fag" 
Jlrbejdet i Gaar. Denne Strejke out-. 

fatter nu, ifølge hvad Fagforenins 
gen opgiver, 75, 961 Sktædere og« 

Mr z 
Efterretningen om Tsrke, vidtsj 

strakte Skovbrande og dels Mis-. 
vækst er i de sidfte Dage afløst as 
Bereininger om vederkvægende Rgnsl 
fald, dels ogfaa Haglftorme. Men- 
Regnen bar sikkert gjort mangefold 
Gavn imod hvad Skade Haglen har! 
anrettet. Den er da ogsaa falden i 
nlige større Udftrækning. 

Paa Begæring af International 
Paper Co. er John Norris af »New 
York Times3« og Advokat Charles »F. 
chd udnævnt til Beftyrere af »Bo- 
fton Herald«, der er gaaet fallit. Det 
—sige—3, at Vladets Gæld overstiger 2 

Millioncr «Dollars. «Boston Herold« 
blev i 1816 grundlagt af Edwin C. 

Vaily og er en af Landets ældste 
og største Aviier. 

. 

Der er af Regeringen i Washing-- 
ton taget Skridt til Aabning af- 
Honnsftead Land i Alaska. Topograf; 
R. O. Sargent oed de kroreuede Sta-j 
ters Opmaalingskontor tilligemed. 

’ni Asfistenter er nied det for Øjei 
afrejst fra Eisattle, Wash» til Ta- l 

nana Ballen i Ncerheden af Fair- l banks, hvok de vil begynde --Opmaa 
lingsarbejdet. 

Udoiszningen J det sidsie Bist-al- 
aar blev MS Mennesker af EmbedssJ 
mændene ved Jmmigrationskontoretj 
i Minucapolisz udvist af Landet ogsH 
sendt til dercd respektive Hjemlande 
Sindsivae var en af de hyvigsteAar-" 
sager til Udvisninaen Af de 36(« 

var 25 Mit-nd. Minder og 2 Born « 

6 var Roma-nd, T Jokasten-, « Ty-l 
ikeke. 1 Jtalicncn i zianadieteJ 
2 Stettin-. l Rassen 2 Zinnen-, 21 

jEnglnsudcnx l Holla-»den og i 1 

JGraskek H 
i « i 

Generalniaior Leonakd Umw, dort 
ved ileke Leiliqheder uman sigl 
under den spanfiimiikrikanike Kris» 
og senkte imn Oenekalauvemik over 

Tuba. tun-nahte i Ztndags stn Stil- 
lins lom Genekaiith da kom- 
mendede General over De For- 
Mde Stett-ers Hirt-. Dei-mel- eis pet- 
tssn undu- to Las-ers- Minnen- 
do. ja Gen Updd Im- beaondt fom 

XII-. og Connaladiniantm Frei-. 
c. Mahom-its er oqica Lege 

Horden rundt. 

De tyrkiske Myndigheder i Sa- 
loniki har befluttet at udvise de Lee- 
rere ved græske Skoler, der er græs 

ske Underfaatter. 

Ministerkrise i Portugal Lissw 
bon, 23. Juni. Alle de Mænd, Kon- 

gen har anmodet om at overtage 
Tannelsen af et nyt Ministerium- 
har afilaaet Hvervet· 

. 

Universitetet i Basel fejrede den 
25. Juni sit 450iAars Jubilæum 
Fra ,,At«ademisk Selskab« overraktes 
der en Gave paa 330,000 Iris-. til 
et Pensionsfond for Universitetets 
Læreres Enker og efterladte Børn 

I 

Porter C-l)arltvn, sont var gift 
med Skuespillerinden Mary Castle 
«Cl)arlton, hvis Lig for en Maaneds 
Tid fiden blev fundet i ComodSøcw 
blev forleden arresteret i Hoboken 
ved jin Ankomst fra Europa. J et 
kort efter Arrestationen afholdt For- 
hør tilstvd han at have forøvet Mor- 
det. 

. 

Under Forhandlingerne i det en- 

gelske Underhus den 23. Juni erklæs 
redzI Preniierminister Asqnitl), at 

Regeringen hasvde besluttet at give 
Parlamentet Lejlighed til at for- 
handle og ftemme om Lovforflaget 
angaaende Udvidelfen af Valgretteni 
til Kvinder ved anden Vehandling,l 
men derefter give Afkald paa yders 
ligere Vehandling. 

· 

Tyrkiet og Serbien. Fra Belgrad» 
meldes, at Regeringen har givet den« 
serbiske Gesandt i sKonstantinopel 
Ordre til paany at foretage energi- 
ske Skridt overfoc Porten for at 

standse de Grusomsheder, der i den 
lsidfie sTid er forøvede af tyrkifke 
Soldater overfor den serbiske Befolk· 
ning i Vilajetet ssiosssova J de sids 
sie Efterretninqer fra Mkle betegnes 
Situationen der soni meget forurolii 
gende. 

Spiritusforbudet paa Island. A- 
kureyri, 2-4. Juni. Skattekommiss 
ssionem der bestaar af OAltingsmænd 
samt iLandssekretær sJonsson som 
Formand, bar nu afsluttet ssit Ar- 
bejde. Kommissionen foreslaar, at 
man udsætter det Tidspunkt, hvor 
Loven om Forbud mod Spirituosa 
fkulde træde i Kraft« og at der fo- 
retages en Folkeafftemning um, 

shvorvfdt Værditold eller en dobbelt 
Forhøfelse af Tolden paa Kasse og 
Sukker fkal træde i Stedet for Told 
paa Zpirituofa 

Fra det engelskc Hof. London, 
23. Juni. Det officielle Blad med- 
deler, at Rang George har udncevnt 
Heringen af Cormvall til Prins af 
Wales ag Carl af Eiter. 

Det Flag, som nolig er blenet 
fastsat som færligt Flog for Tron- 
ning Alezandra, er i Gaar blcven 

hejst paa Buckingham Palme Fla- 
get er en Kombination af det engcls 
ske on det danske Flau. Et stort hvidt 
Kot-s er et fromtrwdendis Marco i 

Flagc 
I 

Finlcmd og Russland. Berti-L 23 

Juni. Fra St. Petcrdborg ten-grase- 
tcsk Ficke indflydelieskige Medicin- 
mer af Mast-anbot hat imniat sor- 
skclliqe Ændrinqdfokflag til Lovfoki 
flaqet oed rasende Finland. Æn 
dringefokilauene inne- at have Up- 
siqt til at blive vedtaqnes i faa Til- 

,fa-lde vil der blive nedfat et Fellei- 

Htudvacg as Made oq Fling 
Ismen- ta Imdumaut m- IIW 
merk As W Ja. er det 
dcs WWPÄIHL MFMWO 

i Sirt-due oft Musik-Oe aMm i m 

um- Franttd 

Aaben Handel med Piger. St. 
Petersborg, 9. Juli. — Byens Au- 
toriteters Opmaerkfomhed er bleven 
henledt paa det Faktum, at flere 
muhamedanske Piger er bleven folgt 
paa aabent Marked i flere Byer paa 

Volga. Undersøgelser oiser, at Pi- 
gekne er bleoen bortført med Magt 
og folgt til Agenter fra Tyrkiet og 

Persien for Priser, der varierer fra 
825 til 8225 i Forhold til deres 
Alder og Udseende 
Vl. Meddelelser. 

Scotts Sydpolsekspeditionz Lon- 

don, 25. Juni. Dronning Alexandra 
modtog i Dag Kaptajn Scott i Au- 
diens i Buckingham Palace og over- 

rakte Kaptajnen et britifk Flag, der 
skal medbringes paa Ekspeditionen 
og plantes paa det sydligste Punkt, 
der naaes· 

Scotts Ekspcditionsstib ankom til 
Madeira den 23. ds. og afsejler i 

Morgen til Kapstaden KaptajnScott 
afrejser fra England den 16. Juli. 

New Zeelands IFørsteminister, Sir 

Joseph Word, har skænket Ekspedis 
tionen en Del Kul og andre Forrad. 

Uhyggelig Luftfart. Rheims, 9. 

Juli· —- Baronesse de la Roche, den 

første franske koindelige Luftfkipper, 
blev farlig lemlcestet i Gaar Efters 
middag, idet hun med sit Aeroplan 
ftyrtede ned fka en Højde af 160Fod. 
Baronessen havde ført sin Maskine 
omkringSletten i en Højde af 240 

Fad, da hun pludfelig fyntes at 
blive bange og forfjamsket ved, at 
to andre Maskiner nærmede Fig. Hun 
lod Maskinen dale, men da den be- 
fandt sig 1560 Meter fra Jorden, 
tabte hun «Kontrollen af den. »Den 

gik helt rundt og ftyrtede ned til 

Jordcn som en Sten. Varonessens 
Arme og Ben blev brukket, men Laes 

gerne haaber, at hun kan komme 

Fig. 

Kretaspørgsmaalet Efter huad 
Reuters Vureau erfarer, kunde Si- 
tuationen paa Kreta i Slutning af 
Juni anfes for bedre, da iKretensers 
ne havde tilkendegivet deres Bei-ed- 

Evillighed til at efterkomme de For- 
slag, der ftilledes fra de 4 Garanti- 

»magter, fom nnderhandlede omOvers 
! sendelfen af en Fcellcsnote til Kreta. 

I J denne Note faftholdes Fordrins 
gen om, at de muhammedanske De- 
puterede skal have Adgang til Na- 
tionalforsamlingen uden at aflckgge 
Ed til den græske Konge: desuden 
indeholder Note-n en Bekræftelfe af 
Sultanens Rettigheder. Magterne 
er fuldstændig enige om Notenandi 
hold. 

De 4 Magter er ligeledes enige 
angaaende yderligere Affendelse af 
migsskibe til de kretenfiske Farvans 
de i Anledning of Nationalforsam· 
linqens Aabning. 

. 

kæmpett ceerne i Fara 
quaa fm Caljfoknia berettscs der 

um Zfovbtand i den senkre Tid Un- 

der SI. dsI nnsldtcs fm Fresno 
om m Brand. sont rast-de i Zierkas 

Vjcmcms i Aas-lieben as General 
Gram National Port og teueds 
Uasnmetmsckne vaa chrnfen mel- 
lrm Fuss-to ou Tutakecsonutier. Der 
var over 150 Mund ude at MU- 
imod Brandt-L 

Meu næfte Tag meldcls lag fes 
Lilallm at samt mean- It W, 
tout vor Mai lud well-m MIC- 
tksetak 50 Nil M Mist-. a- It 

sites-« for at redde KW os- 
vll soff-as at bekij W gis 
tm- w Umsde 

under Kontrol. Neu M M Esel 


