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Herefter oil Regt-ringen særlig ssge 
at faa vedtaget Tiltaleordrer Inod 
E m d e d s m æ n d e n e i deTrusts, 
sokn gør sig jkyldig i Lovooertrædels 
ser. Eioile Lager vil ogfaa bliue an- 

lngt; men man vil forst og fremmest 
nostra-be sig for at faa doknfældt 
Entbedssmcendene i de Selskader,( 
fom overtrceder Anti-Trnst Lotsen- 

! 

l 

Og man vil ikke krwve Bieder, men 

Ferktgselsstraf for Lovovers 
trwderne Bande Præfidenten og 
Institstninisteren indser neinlig 
snldt vel, at en lovstridig notnbi 
nation gladelig vil betale en Multtf 
zum nogle faa Tnsinde Dollars fors 
at redde en af fine EntbedsnnrnN 
fra Fængflet. Te oed ogsaa, at faas 
danne Kombinationer ikke næree 
noaen Frygt for ciuil Retsforfølgels. 
se; tbi dersom den Mande- hours-an 
de er organiseret, befindes at vcere 
«lovlig, saa kan den lslive ncodifice-" 
Ict fanledes, at der i alt Fald oil 
krasves en ny Sag for at opnaa 
Oplnsningsdom 

Dei er ingen Hemmelighed, at 
Standard Oil Kompagniet og To- 
bakstrusten hat været soeberedt paa 
en ugnnftig Hsjesteretsdom i de Sa- 
gen-, Reg«eringen har anlagt mod» 
dem, og at SukkersTrusten og ligöi 
nende Kombinationer ogfaa vil omsj 
organifere sig det Øjeblik, Højefteix 
rets Kendelsen blioer bekendt. Der; 
er fauledes lidet at vinde ved civih 
Netsforfølgelse, og dot er paaGrund 
beruf, at Adminiftrationen har be- 
sluttet at anlcegge kriminelle Sa- 
ger mod Einbedsmasndene i de 
Trans, som anses for ulovlige. 

Hidtil bar Justitsdevartementet 
under Tafts Administration bevirket 
Tiltalebeslutningcr i følgende Sa- 
ger: 

American Suan Nefininq Com- 
pann (.- ukkers Truften). 

Jmperial Window Glases Einn- 
pany (Glas-Trusten). 

James A. Patien, Frank Hayne 
og andre, fom dannede en Bomuldss 
»Pool«. 

Nye Tiltalebeslutninger vil blive 
vedtaget mod National Packing 
Company. 

Ved Siden af ovenncevnte krimi- 
nelle Retsforfelgelser er der anlagt 
Civilsager i den Hensigt at faa op- 
läst: 

National Packing Company. 
American Paper BaardCompany. 
Sduthern Wholesale Grocets AS- 

sociation. 
Ehicaqo Butter and Egg Vom-d 
Great Lakes Towing Comvmnx 
En Ewilsag vil bleve anlagt mod 

Sukkerfruften 
Tersom Hsjesteret finden at 

Standard Oil oq Tobak Trustene 
er unwing stal der ester Planen 
anlægges kriminelle Sager mod 
Embedsmcendene og Direktsrerne i 
diese Kompaaneh deriblandt natur- 
ligvis ogfaa mod Billiam D. Ro- 
ckefeclek af Standakd Oil Loven 
bestem-net en Straf qf 5,000 Dol. 
lass Videe ellek It scan Mel 
eller beqqe Dele i titfslde sont de 
her omhnadlede. 

»an baut-etc at den offentlige 
Nenn-g vil blive ins start on gir- 
sis faul-M quillend-. at dtt Ums-T 
Mo- den fidfle »Ur-ist sicht« i« 
United W Dei vilde W gehn 
om de- kkmvk sinds-« en Im? 
W Miininqen as silledeks 
ne W M Winde-OR 
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En entbindet-W 
Begyndtc med at ovettmde mindre 

Love og eudte med For-est « 

for nl Lon. H 
f 

Vi nieddeler folgende om For-« 
brydelsen i Nelvark, O» efter »Zum-; 
ha Daily Neids-C s 

Nerark, O» 11. Juli. —- Lynchss 
ingen i denne By af en hnid Mand,i 
en Tetektio i IlntiiSaloonsLigaensH 
Tjeneste, bar rnstet Amerika 

Newark gil helt forfert, men der 
er andre anterikanske Aner, ioml 
staar i Fare for det samme. I 

Newarf begyndte med at over- 

træde de ,,1nindre Lore«. Gradvis’ 
koni den til at overtraede de ftore,« 
og Enden blev Pøbelvold, «Opstand» 
og Mord i Gaderne Enhver ameri- 
fanfk By fon! tillade1, at de Sntaas 
Loue overtrwdes, kan nasften nfor 
narendeiz komme til at onextræde de 

nigtigere Love General Adjntaut 
C C. Weybrecht, som ital undersøqe 
kfiasdselsnatten i N,ewarf vil opdagH 
dette. ; 

Licking County, af l)viltet New-L 
ark med sine 25,0()0 Jndbyggere erl 
CountyiSædet itemte mod Saldo-· 
nen. Newark By modiat, men Conn- 
tyiVoten lvar gieldende Alle Ein i bedsmændene i Newart var »vaa-, 
de«, deriblandt Mayor Athertoms 
Sheriff Linke og Politichef Robert 
Zekdiber I 

En Tid nolede Newark med atl 
bryde den nye Forbudslov. Menl 
efterhaanden aabnedes der Udialgs- 
stederz der solgtes berufende Dkikkes 
i Smug. Men det varede itke længe, 
for de folgte-Z aabenlyit. Borgmestes 
ren, Sheriffen og Politiet, som hav- I 
de tilladt Litørfalg, stred ikke en ; 
aana ind, da Sendagsialg og Nat- I 
folg blev Stil-. Op, op, opad gis 
det med Newarks Lovforagt. Spilles 
hnler dreves næsten helt aabenlnst. 
Lasten toa Overhaand Tet varl 
gaaet faa qradvis ireinad, at Byens 

nassten var bleven vandt dertil. For- 
Iretningsmcrndene fande, at det hjalp 

I Yngling, der begynder 

Forretuingen at have en ,,vidaaben« 
By. Da saa fpnrgte de: ,,.Lwar Ret 
bar Vælgerne i Conntyet til at sige 
Newarh hvad den maa gern-'s« 

Jtte en Haand rørte iig for at; 

føre Byen tilbage i det rette Spor.« 
Newark va«r helt skejei nd som enI 

med saaz 
smaat at thcele og lyve og udvifless 

:til, før han ved af det, at blive enZ 
Stimand. Mulighederne af MordI 

;votier i hans Hierte og venter paa 
« 

en Lejlighed 

; Pontia-sei 

Prsoen paa Newarks Fordærvelfe 
kom, da AntiSaloonsLigaen pro-! 
vede paa at iætte Loven i Kraft.I 
Den fendte Detektiver til Newark’ 
for at udrydde Bnlerne og ildebes 
rygtede Hufe, huok Newakk tiuodI 
sine Drenae on Piger at blive rninei 
ret. En af disfe Huler ledtes af· 
William Hervor-d, en forhenværendei 

Han modfatte iig Arre- 

thekina og Carl Etherington fom 
HDetektiv ltsd og drævte hanc 

I 
I 

»Stat, en anlina pag 22 illa-. ca 

Ins-den« han bad dem ca lendte eti 

I 

Sau gik hele Newark for Teietss 
Itiven. Den havde tabt al Saus oa 

Respekt for Loven Tet var en By, 
der var bleven Forbkyder iffe plud.I 
selig, men fncesfivt ved at ouerfe def 
mindre Lade. 

De flog Fausfslsdirene ind, tdg 
Mit-m en hvid Mand af derei- 

en Berges af dekes ean 

Psffsedsokd til tin aamle Moder 

Ists-nahe de ham ev oq Mit ham 
Ninos sc Hirn Rand oq Kein- 
der fast til 
BMCÆ im Zydenals 

Kiswfgwtawmms 
gest MMWH Usstissfss Such-M- 

ne i Sydeu. Det var en Forbrydevi daad. Frennnede i Byen var ikkez 
sikre De laasede fig inde i deres 
Hoteller Reportere truedes paai Linet Rednkteierne i Vyen knedes til 
Tanzbod. . 

Der er fordaosende, hvor let New-i 
ark udførte denne Forbrydelse. Kun; 
en By, der oed fortfat Foragt fors 
Lovene var bleoen Forbryder, kunde. 
have gjort det. Næsten enhver ame-I 
riknnfk By kunde naa famme For-I 
brXIderitade dersom den foragtedel 
sine egne Love iom Newark gjordetl 
Nehmt-is Lektie til amerikanske Byer 
er: I 

»Hm) ingen Los paa dine Bogens 
sont du itke gennemfører; du maaz 
adlyde alle Looene, ellerz er der« 
M uliglIed for, at dn til sidst slet in- 
gen uil adlyde« ; 

i 
Forulykket Luftfkib. « 

.) Luftfcilctc faldek og kauer mod 
Jordeth i 

Leichlengen, Rhinsk Prøjien,13.l 
Juli. —- Ten sinkt-are Ballen Erbs- 
loel), der nniig var ontbygget til 
Pasiagertjeneste edelagdes i Tag 
oed Eksplosionen af en BeniinsTans 
højt oppe i Lufteih og Opfinderen 
Oscar Erbsloeh tilligemed fire Led- l 
fagere faldt til Jorden og knuftes ii 
Faldet saa Lægerne, fotn siden 

Nil 
nede Ligene Iagde, at de aldrig 
havde iet menneIkelige Skikkelser saa 
frygtelig 1naiede.-Gondolen reves i 

SmaaItumper, og Motoren beizume- 
de sig selv i Jorden 

Ofrene var Mcend, som var vels 
kendte af alle Tyikere, som interes- 
Ierer Iig for Luftsexlads, og Erbs- 
loeh vandt international Berenimel 
s,e da han i 1907 i St. Louis oandt 
den internationale Pokal for Lcengs 
deiejlads. Hans Ledsagere var He 
'Toelle, en Fabrikant fra Varmenx 
to Jngeniører. Or. Kranze og Hin 
Hocppe og Motokinanden He 
Spicke. 

Erbsloeh’en var konstrneret i Fjor 
og havde haft en tvivlfom Markiere- 

For-sie Gang, den dalede, faldt den 
mellem Tut-en og det var ined 
Nod og nceppe, Pasiagerernes und- 

gik at blioe befkadigede For faa 
Tage fiden fik den en Propeller 
drasktet under en Prøvetur. Den be- 

traatedcs dog soin en af den bedfte 
Typer af styrbare Luftskibe, og den 
var ikke xncier iaa uhandelig iom de 

af ZeupelinTypen Den var iil. Lin- 
eoln Eu. Neu-s ca. 5,000 Fod over 

Jorden, da lldzkken sie-ic, og Maske 
nen bleo saa forknnst, at det er unm- 

ligt at afgøre hvad var den extent- 
tine Aar-sag til Ulykken. 

Roosevelt tager ikkepatti 
Laster Bay. R. Y» m. Juli. 

Thedore Rousevolt saqde i Tag tucd 

Esset-tryc. at hakt itke havde tagct 
Standpunkt endnu hverten used Jn- 
surgcntcme euer de Regulasrc in- 

dcnfoc det republikonfke Parti. Om- 
isnfkek ikke at vife Begunstigcslse til 

nosen Side. 

»Ja-g miser Te oil Stre det klart«« 
sque hatt til en Juterviewen »a: 
feg vil mode begae Süden Jen su- 

strts De vil siqe det med Este-stritt 
Nin fernenka Interesse er indess— 
for Statut men anquacude natio- 
mttc Syst-asan miser jeq at sum 
take nnd bnqde Maus-tr- og Jn- 
satpmtkr. Poetiinænd oq unsinn- 
glar. sen onst-r at samt-sie med 
keines-vier san vel iom med Rc«l Wblikcntke.« 

wie-c De insec- do its-. si- Tes! 
sag-W- iss-s smka »w- dkk J 
Ema OMW ask. M Rot 
st«. M· W 

Desmlie Duges 
liejcligi. 

Tcr faldct chn mange Siedet-, 
san Tskkeu iynco brndt. s 

chit gar Skadc, og fletie dir l 
nf Hede 

Fra Miliuanlee, Wis» nieldes onL 

et sucer Tordenoejr over estlige Tel! 
of Wisconsin sidite Lørdag Eftertnidis 
dag. J zllkilwaufee dede en Mand- 
as Sonne spk nvejrct omd nass, ogf 
sidcn drasbtes to af Lynet, og flerel 
ioai«edes. Ter lød Brandalarin fra! 
« forskellige Bieder, mens erjreti 
dar værst. Men nied Uuejret fulgtel 
en oelnørende Regu. Farinerne hande- 
nassten opgivet alt Hand om AVH 
Inen nied Negnen oplivedez Hunde-U 
rdiegnen gjorde umirderlig Mann. 

Priesterne haode beslnttet at oillez 
bede om Negn oni Zondagem nienY 
un blev det Takfebøn i Siedet. 

Oder Kenosha var Ilvejret onisi 
trent som ooer Milwaukee Videnonu 
faldt der Regu, paa sine Steder i( 
hele 6 Time-U l 

Fra Østen klages der over Var-i 
nie. J Philadelphia indtraf der i 

Sendagiz 10 Dødsfald paa Grund 
af Hedem og mange blev ouervældes 
de af den« 

Frei-Dosten meldes oni 16 Lieds- 
.fald i Søndags ved Drukning. J 
næsten alle Tilfælde ssgte Ofrene 
Lindring mod Heden i Vandet. 
Der meldes om 2 Dødsfald direkte 
fra Heden 

J Washington fteq Termotneteret 
til 102 Grader i Zkyggem flere 
Mennesker blev ooervældet af Hedem 
og eet døde. « i 

Under 12. ds. meldes fra baade 
Minnesota og flere Steder i baade 
Syd og Nord Dakota, at der er 

falden Regn, og Tørken er brudt. 
Red Rioer Talen har faaet nd- 

mærket Renn, den vedvarer og falder 
saa dejlig stille. 

er meldes un fra mange Steder 
om Udfiat til en god Heft 

Fra Aberdeen, S. D» meldes, 
at det bar regnet over hele den 
nordre Del af Staten Himmelen er 

drekket af Skyer, og man oenter 
niere Regu. 

Oele Nord Dakota bar faaet 
Nenn fra en Ubetydeligbed og indtil 
.62 Tumme. Der meldes om Hagl 
paa fine Stedein inen dog ikke i 
større Udsiraskning. 

Stor Brand i Portland. 
To Menncfker entkommen og 

150 Drin iadcbmndt. 

Vortlmtd, Ore» U. Juli -— Deo 
udbkød i Tag Morges Jld i Byens 
Centrum, og for man bleo Herrer 
over det rasende Element. havdc des 
fortan-et fleu- Byanith Multnos 

mah Jdrætssklubis Lokaler paa Wash- 
ington St. gis med. Tesuden blev 
flere Privatboliger, Fortetningslos 
kalt-r on Leiegaarde last i Aste. Sau 
vidt man tm ded, omfnm to Montie- 
skcsr ou 125 blcv aiokt httduildc. Om- 
krinq 150 Beste indebrændtc. Brand- 
tabet overstigor ILWUWA 

korporationsikattm 
Bachs-tatest D. C» U. Juli. — 

Den fsmlede ndlignedc Uokvomtingi 
fht ck VIII-Amor Jus-til Ast-M 
Akten var der indbetait s25.793,« 
M. Den los-läge Tit-jin indess soc 
hvickrn Korporatiouek kunde inddes 

hie Statt-n ubcu at mdkagr Fig 
W for zokfsmmeITe udltb den 
m. Juki sen da drit- vac Linden 
es forth HANDW- blev Frist-a 
its-W M Istan AM- 

v 

Jorden rundl. 
Tet er forbudt Anarkifter at op- 

holde fig i Argentina. 
. 

En nuldebølge hjemsøgte Ungarn, 
og i narpatherne er der falden nie- 
gen Sue. — 

« 

. 

Forleden Nat faldt der i Bombay, 
Indien, i Løbet af nogle faa Ti- 
mer 13 Tommer Regu. 

I 

J Maiw, V Egyptemer den Mand, 
der tnyrdede den ægyptifke Minister- 
prassidenh om Morgenen den 28· 
Juni bleoen hængt. 

. 

J Yellonzftone Nationalpark,Wyos 
ming, er der bleven opdaget en Gei- 
fer, der en Gang i Døgnet opiender 
en høj, iskold Vandstraale 

For nagen Tid siden er der i Kan- 
ton St. Gall-en i Zchweitz bleoen 
skudt en hvid Geinse Tet er første 
Gang, man har set en saadan. 

J Russland er Distrikterne Don 
og Kuban, Guvernementet Tcherni- 
gow og 6 Kredfe i Gnvernementet 
Minfk bleven erkloerede for koleras 
smittede 

« s- 3t. Petersborg, -«. Juni. Re- 
geringsraadet har vedtaget Lovfors 

Hilaget anqaaende Finland i den af 
TRigsdumaen vedtagne Affattelse· 

J Ncerheden af Stewart i Britifk 
Columbia er der bleven funden et 

ganske enormt Guldleje Tusinde 
Knartsmøller kan arbejde der i Hun- 
drede Aar, paastaas der· 

Et Selfkab paa 2 Herrer og 2 
Damer fra Wien paabegyndte Stin- 
dag den 26· Juni en Biergbestigs 
ning i Rastjergene Da man si- 
den ikke har set noget til dem, be- 
frygtes det, at de er forulykkede. , 

Berlin, 27· Juni. Til »Lokalan- 
zeig.« telegraferes fra London: Ved 
Kyften af Ayrshire kæntrede i Gaar 
en Baad med 11 Personen hvorved 
5 af dem druknede. 

Art-citatiouer i Russland BreslauJ 
27. Juni. J Zegrardow ved den 

russiske Grcense er henved 100 Per- 
soner bleven arresterede efter« flere 
Tages Husundersøgelfer og ført til 
Warschau, Polen. 

C 

Tod i Teputeketkamret. Rom, 29.; 
Juni. Under Deputeretkamrets Mai- 
de i Tag ftyrtede den Dcputeredel 
for Rom, Ma.z.za, midt under sing 
Tale dsd um« kamt af et Zlagtilfcels 

»de. Modet blev Lieblikkelig k)ævet.l 
Casablanca, ZU Juni. Tet er nul 

tonstateret, at Franskmændene is 

Kaum-en oed Iltnekrcblvia den ·L:3.l 
havde et Tab af 13 dsde og 71 san-« 
rede: de flefte af de faarede er Jud-1 
fpdte. J 

QIkarokkanernc mistcde Ums Mand. 

Tirsdaq den 28. Juni fandtes en· 
Bomve liggende paa en af Bat-cela- 
nas Gader. (-Svanien). Volltiet lod 
benu- en Voqn for at vkinsie Vom-· 
den dokt. men da den Nov laut on« 

»von Voqnem ekivloderede den. Ein 

Htilfasldiq sorbimsierende hie-v dreist. 
lto Botittbefiente bla- hsaatdt fass- 
list-da 

« i 
RGO statistis. Lk Juni. III CWUMiYntflogM 

kunde feile Baaden med de to Lig 
hje1n. 

s— 

International zwnference i Bues 
nos Ayres. Buenosz Amte-Z, 13. Ju- 
li. — Te anterikanske Republikkers 
fjerde internationalenonference blev 

formelt aabnet her i Byen i Gaar 

og soil vare 5 eller h· Uger. 
O 

De russiske Anartisler. J Genf 
har en 26aarig Rassen der havde 
spillet en betkjdelig Rolle i de rus- 

iiske Terroristers Forening, begaaet 
Zelomord. Af hans Papicer frem- 
gik, at lJan ucd Lodtrækning var 

oalgt til at myrde Ezarem men at 

han i Stedet flygtede til lidlandetz 
her vleo han forfulgt af sit Parti, 
og af Frygt for dcttes Hæun tog 
han sig selv af Tage. 

Fra Marokko. Torsdag den 23. 

Juni har der ved Umerrebia fundet 
en Kamp Sted mellem franske Trop- 
per og nogle marokkanske Stam- 
1ner. Marokkanerne led betydelige 
Tab, og paa franik Jide saaredes 
flere Foldateiz 

I 

Norges Fortbau Christiania, 27. 
Juni. J Statsraadet i Tag blev det 
oedtaget at forelægge Storthinget et 
Forslag om en vsBeIJilling paa 4 Mill. 
Kr. til Forsvarsforanstaltninger af 
Etatstassengz Overskud for indevæs 
rende Finansaar. Desuden foreslaas 
der bevilget 1 Mill. Kr. til Dcekning 
af kldgifterne ved Maltfkattens even- 

tuelle sOmlægning til en Ølskat Ef- 
ter sikkert Forlydende er a"f de 4 
Mill. Kr· 2 Millioner beftemt til 
Flaadens Foregelse og de andre 2 
Mill. til Styrkelse af det faste For- 
soar, hooraf IXZ Million til det nord- 
lige og FA- Mill. Kr. til det fydlige 
Not-ge P 

. 

Baron Sternbergs Arreftation. 
Berlin, 28. Juni. Til ,,-Localan,z.« 
telegraferes fra St. Petersborg: Ar· 
restationen af Baron v. Ungern- 
Sternberg, Reprwsentant for det of- 
ficiøse Korr.-Vureau i Wien, har 
vakt stor Opssigt Baronen skal have 
ftaaet i nær Forbindelse med dst 
øftrigfke Gesandtskab i St. Peters- 
borg og have bragt Medlemmer af 
dette vigtige russifke militære Hem— 
meligheder, hvorfor han ftadig mod- 
tog ftore Pengebelød Ved en Huss 
undersøqelse i bans Bolig skal der 
unsre fundet Dokumenter, hvoraf det 
tndeligt fremgaar, buad han has 
modtaaet af Penge 

Erstatningssagcn mod Peary. Ved 
Laudretten i Berlin behandledes den 
M. Juni den Erstatningssag, som 
Tr. Eooks Ledsager Rudolf Franke 
bar ansagt mod Nordpolsforskeren 
Pcsam bij Reprcvsentant bestred 
Landrettens ziomvetence samt Kla- 
gerens Paaftand om. at Halvdelen 
af de Beary cster Sigende modvils 
ligt lenerede Skind samt Narhoals 
og Hvalrostcknder tilhørte Klagekekk 

Rettcn erklwrede sia for kompe- 
tont, da Klagen Var blossen tilstillet 
Pisam i Berlin og befluttede at lade 
Tr. Cook filkalde sum Vian. 

i 

Ton cum-Wo dummes Trosbekem 
desse. J Underhusets Mode den Is. 
Juni forelagdr Ministerprwsdetck 
Asauith der bebstdcde Laviocflasz 
insoweit den Immin Kotigen W 

T
- 

akaixsv mid fiu TronMsiigrlkr. Ost-» 
dres. 

Este- Lasset-scaqu W IM- 
aen iäa aed Trank-CAN III tsc- 


