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« tue beskk-- 

ölokLiecuåuiIe-Sltiße 
Its-M Mund nde af Arbejdr. 

Beggc Parter i Sagen er bestemt 
pna at fknlle fcjrr. 

Fra Montreal, Que., 1nelde5, at 

stdndnftøker og andre Togdetjentc 
paa Grund Trunk og Central Ber- 
mont Bancrne i Mandags Aftes 
added en autdntatifk Strikcordre, og 
3,5W Mund paa førstnævnte og 950 
Mond paa jidjtnasdnte Baue nedlags 
de Ardejdeh 4,7-l.«3 Mit af Grund 
Trunks Baue, fra Portland, Me» 
M ohicagry ver-drei- af Striken 

Inn snart denne Strike var star- 
tet udfcedte Grund Trunks Einbedss 
Inn-nd en Ordre ont at indstille Ar- 

bejdet paa alle Værtfteder lang-:- 
hisze Renten. Tekued blev yderligere 
Syst-ou Mund sat nd af Arbejde 

Zelskadet udstedte folgende Er- 

klirrjng: ,,En alnnndettg Drøftelss 
of Situationen hat fundct Sted, og 
vk gao Arbejderne den Besked, at 
m itke var i Stand til at gøre mete, 
end di havde tilbndt fer, netnlig en 

Lenzsoryøjelse af heninwd 18 Pro- 
cent med viderc Løfte inn, at Arbei- 
derne fkulde faa samme Betaling 
sont Arbejderne paa Canadian Pa- 
cific-Banen, saa inan fom Grund 
Trunk gennem fin Forbindelse med 
Grund Trunk Pacifit com i en sau- 
dan Stilling, at den kunde gaa Ined 
paa de hsjete Butsu-C 

nompagniet begyndte sttaks at 

hyre Strikebrydere 
J Onsdags gis Meldingerne fka 

Montreal ud paa, at Fragttrafik- 
ken var standse·t, men Passagertos 
qene holdtes i Gang. De ftkikende 
san Haab om Sejr i det sprsny Mom- 

pagniet i det sidfte MOW Mond 
var ledige, dels ved Strike, dels ved 
Leu-tout J Michigan alene er 1800 
Mond paa 800 Mit-Z Bane nde af 
Arbejde 

Summe Tag erklasrede Viceprcm 
fident Fitzhugh for Grund Trunk- 
qutentet, at ,,det ikke vilde blioe en 

Strike paa en Tag eller to. Sel- 
fkabet vidste fraBegyndelsen af, hvad 
der tunde ventes, og var beredt paa 
at holde ud. Det har ikke Raad til 
at ruhe-« s 

Formand Murdock for Strikerne 
erklærede paa den anden Side, at 

,,Voldgift kunde der ille vcere Tale 
am. Hvad as angaar, vil der ingen 
Voldgist blive. Kompagniet vilde 
itte talc am Voldgift. fsr det havdc 
sinkt bei af med Arbeit-erm- Nu 
ensker Kompagniet dei. Vi vil in- 
tet have dekaf.« 

« 

Fordærvbar Fragt ftaar paa Si- 
desporene nckr og fjern i MontreaL 
og bois dct ikke lykkes at sætte Hin- 
lene i Gang jnart, vil Tabet blive 
stott. 

Ogsaa Wabash Banen bersres af 
Striken »Den er banden ved Aftaler 
med Grand Trunk on kan ikke und- 

gaa at berstes af Zttike’en paa 
danne. 

Zidstc Nvt fra Strikc’m. Ef( 
tot bimd der berottosd i Tag til Mor- 
gen. er Situationen væsentliq »for- 
andnst Konmaqnivt nanstaar. at det 
not ital komme ud af det uden de 
strikendes Oft-la Fraqttrasiflen be- 
qynder at komme i Sang. 

Pan Kamme Tld taqek Stifte'erne 
des nnd Ro. De innes at holde sig 
hie-ums aq W Tit-en til Hvlca 
Te ladet W Leder-e ist-ge for de- 
kes Interesses-, forvisfode am. at 
Kommian Mk tun undvtka dem. 

DU- bekeitis bl· a.. at 40 Jeru- 
bqnepognslmi as th er blwen for- 
dert-set tm dpt maaue made- net-. 
Läge-few klagt-i der sckllg me. at 
der et Inn-set pas J- aman ste- 
het-. sm- Inan dar stated m M- 

Manernes Tilførsel af denne Bare.· 
Fra Detroit, Mich., meldes, at en» 

Isiomite af de· ftrike’ende Mænd paal 
kGrand Trunk-Bauen tilligemed Med- 

ilemmer af DctroitJ Federatiou af 
Labor har henuendt sig til Borgnie 

zfteren og klaget over, at Strikebry— 
iderne er beulebnede Borgmesteren 
«l)ar forjikret dem onl. at Loven i 

sfaa Hetiseende oil blioe genuemført, 
sog han har instrueret Politiet om 

Hat se efter. at det ster. 

Professor Matzcn død. s 
) 

F siebeuhavth Ill. Juli — Profes- 
kior Heiuiing Nutzen, ekstraordinær 

sAsIsestor i Højefleret oq Medlem af 
» 

den permanente Voldgiftöket i saug- 
Ldøde i Guar. 

Professor Matzen var fodt i Isiu 
i :liekbjærgfkov, Angel, bleo Stu- 
dent 1859 og juridisk Flandidat 
Wil. Tre Aar senere vandt han 
Universitetes Guldmedalie forlen ju- 
ridisk Afhandling og blev i 1870 udi 
nceunt til Prdfesfor ved Flehen- 
hast Universitet· 1879 blev han 
Dr. jur. bon. og Aaket efter ekstras 

fordinoer Assessor i Højefterret 
T Zum llnioersitetslærsr holdt Mat- 

« 

zen Forelæsninger væsciitlig over 

Tingsret, Statsret ou Retshistorie,» 
eg blandt häns Arbejder kan ums-« 
ries: »Den danske Panterets Histo- 
rie siden Kristian den 5.«: ,,K«øben-H 
havns Universitets Retshistorie 14i 

970———1879«: »Forelæsninger over 

den danske Tingsret«; »Den danske 
Stutsforfatningsret« m. fl. 

Ogsaa i det politiike Liv, faa vel 
i som uden for Nigsdagem hat 
Matzen taget livlig Tel. Han var i 
sin Tid Formand i Lands-Unget. 

To MaanederS Tørke. 

Chippewa Falls, Wiss» M. Juli. 
Den førfte ordentlige Regn i lang 
Tid fik man i Chivvewa County 
Ratten til Sendag. Det var første 

lGang. det havde regnet her siden 
s17. Maj. Regnen kom for sent til 

lat tedde anden Avling end Mai-Z- 
,Kartofler, Tobak og Sukkerroer. i 

Nennen ledfaqedeis of et ftcerkt 
;Tordenoejr, sont anrettede en Del 
Skade pack Farinbygntimer, der blev 

ltruffet af Lytt. 
J Her i Chippewa Falls satte Lo- 

snet Jld paa Cbippewa Fall-S Ehair 
;Co.s Fabrik Fabrikken brcendte 

yfammen med 90,000 Fod Haardveds 
jTrælaft og 3,000 Stole i Varehu-« 
Jet. Tal-et er 825,000 med 89,000 
Assurance Fabrikken efedes hovedi 
sagelig af Falk her i Vyen Den oil 

»ikke blive genopbygget og 40 Mennes 
stets er arbeidslsse 

Sind og County Option. 
St. Paul, Minn» 20. Juli. —- 

-Svensdemerikaneren John Lind stal 
være Kandidat for Guvernøk paa en 

County Option Platform ifslge det 
Program, sfom Statt-Ins demokrati- 
ske Leder-e hat samleujg om. 

Eiter en Konferens med Konqress 
wand W. S. Hammond havde Demo- 
traterne en Kunst-konso, lwor Stilliw 

gen bleo diskuteret Konqkesmand 
Hammonds Erklæktng. at han ttke 

Ivar Kandidat for Giwernsr. men at 
Inn snskede at bliue Kandidat for 
Kot-grossen var saa bestemt at han 

ynnfes som ude at Betrqgtninq sont 
Bayern-komm 

J des Tilfasldxh at Lind ikke an- 

tsyet Nominattonen nnd den abkn- 
sttde Moment vll man inuligvis 
Ists- Dommek T. U. Statt-n at 
Ists-ji J Dem bei-ander en Dei 

as d- cedcude Demokrat-e en Reife 
onsbtnsthokctfaa Det- 

"gaterne jamlet til CountysKonjesp 
tionnerne, fom holdes Lordag. : 

Kampen i Statskonvetttionetkgsvil 
blive, am der skal vedtages enTBcs 
flutning om County Option. 

los Aar gammel. 
Canton, Z. D» 20 Juli —-« Eli- 

jah Clarl Tours-, den ældste Mund 
i South Dakota, lJar netop fyldi sin 
105. Zødsclsdag. Hans Syn og He- 
relse er ikke fuldt faa gede, fom da 
han var ung: mcn ellers er hans 
Helbred udmærket. 

Han er født i Hamptom Coxm., 
hvor han boede, til hatt var 25 Aar- 
da rejsxe ljan veftpaa ou blev Far- 
nter. Han bar opfundet flere nytttge 
Tim, deriblandt en Iarmled og en 

Gasrdcstolpe Ledet tag Paran ved 
en ,,Fair« i Iowa 

Oan clsser Musik og spiller goot 
lsaade Flojte og Elnrinet Aldrig hnr 
han lsrtmt stnsrke Dritte eller Tabel. 
Hans Fa’r var med i llafly.«engig« 
hedskrigen og kasmpede med Tap- 
verhed. 

Zeariz var Whig til Lincalns Tit- 
og hat siden været Republikaner. 
Omkkaftede sin sidste Stern-m- for 
Præsident Taft og fik et cgenhæns 
digt Vreo fra Tast, hvori denne 
takkede hantfor hans Stette 

,-.-· i- 

chaS Guvernør und-er 
Tiltale IMELj 

» 
Des Moines, Ja» 21. Juli. —- 

Guv. B. F. Carroll er of Polk Co. 
Grund Jury sat under Tiltale for 
,,Criminal «.Libel«. Et forhenuasrens 
de Medlem af Ztatens Baard of 
Central, John-Coivnie, er silageren.. 

Gut-. Carroll beskyldtc Gemme-J 
da denne var Medlem af StatensH 
Boakd of ControL for at have folgt« 
syge Kreatur-en tilhørende en Rats- 
anstalt. paa Markedet i Omaha; at» 
han haode opført fig uanftændig" 
ligeoverfor Pigerne i Statt-us An- 

stalt i Illiitchellvillex at han havde 
købt Baker til Statens Anftalter 
uden førft at blive anmodet om det 
af de respektive Bestyrere for An- 

stalternc. 
Tet var Offentliggørelsen af disfe 

Klaer og Cownies Affkedigelse. fom 
blev tagt til Grund for Anklagen 
mod Gtweinøren 

Ost-vertreten er itle arresteret, nien 

han er bleer nnderettet om, at ban 
er sat under Tiltalei Distriktiireb 
ten. Det antaqes, at Sagen vil kom- 
me ou i September-—Terminen. 

Teaterbrand. Aberdeen, S. Tak.,ll 
LU. Juli. —- Jldlss ødclagdc i IlfH 
teü GottschalksTeaterOBygninwi, I 
indbefattende Teateret. Operatiotelss 
tot. rssottschackudskiuingsizrykterii 
og en Bygitikig, som benyttcsdcii af( 
stauldinq Auto Company. Tabet 
anslaas til 81.00.000. 

Tufindet «af Jsder drives fm de- 
des Hjem i Kiew og andre Bycir —- 

Kiem Russland-, 19. Juli —-— llduiss 
uingen fra Mem fortiættcs fremde- 
les. og omlrinq 45 man for-lade 
Byen Einer Dag· Fra 4 til 15. Juli 
blev 107 udvist ved den faakaldtc 
andcn Metode«. det vil sägt-, at de 
lileu listefrem wungne til at furch- 
dg Vym J samme Tidskum blev 
ULI Jsdet udvlft ved den »foer 
Pistol-sc Tom bestim- i, at de faak 
Bat-set om at fortode Aven, eftcr at 
de inden for en viss Frist bar ordnet 
dek- vkivate Anligqendrr. J d- 
ncvnte tolv Tage mi- dek 165 ils-« 
vitnlsnger tm Solon-end oq 151 
fee Miesska 

Mist-min- al den ist-like Die-l- 
Momite l Mu- lgqhe l Sank. at, 
parte-at 700 M all-rede M? 
senkt nd as M. ou at 400 III 
mlltet san M two Esel-ne 

IWM 

Blandede Meddclelier 
WW 

En Nev. Birmingham i Pender, 
Nebr» stiller sig foui Flandidat for 
U. Z. Senatorposten Han bejler 
til baade det republikanfke Partis, 

EPopulisterneLs og Prohibitionisternes 
"3tenimer. -—« Der er vist ellers nok 
Priesterne foruden om Senatorftil- 
lingerne 

I 

Jra W-. :)iawn, Foruiand for Chi- 
lcagu, Jndianapolis sc Lonisville 

Esernbane sandte-J i Onsdagss Mor- 
kais-J tidlig Tød i sit Zorninerhjein i 
Winnetka af et Skudsaar. 

Lisedieinmer of Hainilien siger, 
lxxm ei- dmsbt af en Jndbrndsrøoen 
innere 1!iener, der fortsligger et Solv- 
Unord. 
! « 

Fm Springfield, Jll., Weide-Z. at 
Temofraterne fra alle Kanter i Sta- 
ten. iamlet i Lincoln i Onsdags, i 

Ifmftige lldtryk dadlede de demokra- 
Itiike tllkedlenmiek af Statt-us Legi- 
ilatnr, fom afveg fra Partiets Valg 
for U. Z. Senator og kastede deres 
Stemmer for Wm. Lorimer De er- 

kklærer liqefrem for Nationen og for 
iVerden at de paatager sig ikke An- 
Isuar fom Parti for Lorimers Valg 
jtil U. Z. Senator. 

. 

; Borgniester Gaynor i New York 
)vil se for sig selv Han hat nylig 
jgjort en Tuk ved Nattetid igennem 
ldet saakaldte Jus-Te ligiht distrikt«. 
Han gik forklædt, saa ingen kendte 
ham, og derved kom han i Bew- 
ring med Virkeligheden. Et Steds 
antastedes han af en Winde, og fle- 
re Siedet fik han Skulderklap og 
blev budt ind paa en Snap5. Det 
var nok for Borgniesteren til at til- 
bagefalde mange Licenfer, fom lød 
for hele Ratten. 

Joe Cannon talte i Onsdags i 
Mausas City. Det siges, at han var 
en baade myg og mild ,,Cznr«; ikke 
desto mindre langede han Jnsurgens 
terne en ordentlig Lusing. Hatt 
sagde bl. a·:«»Jeg ansker dem ikke 
skudt. Jeg sagde ikke det. Der er 

sFred ----- ikke slrig. De er Guerillas. 
J Krigstider vil Guerillerne plyw 
dre og draij i begge Leite; deres 
Liv er forspildt, paa hvilken Side 
man faar sat i dem. Jnsurgenterne 
er Gueriller i politisk Kriqsførelse, 
erklcerende strig til beuge Sider.« 
Videre: »Es-tut de er Gueriller, gn- 
sfer jeg dem ikke skndt, men de but- 
de bade-s oq foragtes af enhver«. J 
Sandlsed drøje Ord. 

Der formelles fra Washington om 

tre sivinden as hoilke de to. Gertrud 
Monson og Hilda Johnsom er nor- 

sfe, sum er i en mosteriøs Stilling. 
To as dem er døende, og den tredie 
er nassten sra For-standen Man sy- 
nes at meins, at de er under mysteriss 
Pauvirkning as en Negerprædikant, 
Z. E. Zturdioant, der er dsmt til 
3 Aars Varetwgtsorrest i Valtimore 
for Bigami. Gertrud Monsom der 
kom bei-til for et Llarstid siden som 
en krastig Wams-, ligaek nu og 
hentæres paa et Hospital i Geome- 
town as Pelleng som ital være 

paaftrt as Feste og chvpinslek. 
lIst-owed hnn hander paa niikakulss 
Rande at skulle san Reacrpræditans 
Eten nd ns Fasngslet 

Hildq Johnions Historie er noget 
forth-Eis Hende cost-de Ist-Wu- 

stsn for et Aar sidem hun er neds 
fommen med et Bin-n da liqqet DI- 
den mer pas et Kegerbofpitat Ton 
Kedie var männ Sankt M Foqu- 
den as teligM Tokvildcllc Ian- 
esel de Hunger- 

Horden rundl« 

Dei keiferlige Teater i Et. Pe- 
teksborg er nedibrændt Ratten til 
Søndag den 3. Juli. 

. 

En Dreng i Christiania, Morge, 
er død paa Grund af Llfkræftelsc 
ved for megen Badning. 

I 

Forleden afgik fra Christiania, 
Morge, til Bergen et Ekstratog, der 
alene medførte 80 Hunde til Udstil— 
lingen i Bergen. 

Justitsfekretcer Cljarpentier izsins 
laud er efter Generalguuernørens 
Jndstilling bleven affkediget. 

I 

Ficjfer Wilhelm har sendt en te- 

legmfifk Tat· til Aalesund for det for 
Tham reiste Mindesmasrke 

. 

Abweer Island, 5. Juli. Fiskes 
rifartøjet »Kjerstine«, hjemmehørens 
de i Oddeyri. er kæntret paa Js- 
lands IcordøstkysL Hele-Vesætnin- 
gen, 12 Mand, druknedc. 

Sundal Skole i Norge, der havde 
indført Undervisning paa Lands-« 
maalet, er vendt tilbage til Rigsmaai » 

let, da Landsmaalsilldkkenssningenl 
ikke fandt nagen Tilslutning. 

Czarcn i Russland tager i Sep- 
tember Ophold paa et polsk Jagtslot, 
hvor han vil afholde Jagt paa Utoks 

fer. s 

. 

J det nordlige Rugland blev der« 
forleden skudt en Vildand, som bar 
en Ring om Faden, hvorpaa var 

indgravcrct paa Dansk: Tonne And 
er fat i Frihed af Martensen i Vi- 
borg i Danmark. 

Politipmsfefteu i Parisskulde efter 
Socialdemokraternes TlIkening have 
et Mistillidsvotum for haan Optrces 
den under nogle Uroligheder ved en 

Begravelse. Borgerrepræsentationen 
forkastede imidlertid Forflaget med 
45 St. mod 11. 

En større MedaillessByge Paris-, 
5. Juli. J Anledning af National- 
feften den U. Juli vil henived 38,- 
000 Perioner, der har gjort Time- 
fte i den aktive Heer under de for- 
skellige MarokkodEkspeditionen faar 
ooerrakt den for nylig stiftede Erin- 
dringsmedaille 

O 

Opsiatsvcekkende Susunderføqels 
fe. Berlin, 6. Juli. Til ,,Lokalanz.« 
meldesz fra St. Petersborg: Hos 
Reuters Vnreaus ljervwrende Kor- 

kefpondent, Veringer, bar der fun- 
det en Husunderføgelse Sted, hvors 
ved en Del Vreve konfiskksredes. 

Husunderføqelfen stod i Forbini 
delfe med Baron Ungern Stern-- 
lserqs Arreftation. 

Minister Wortester i Livsfare 
Manila, 19. Juli ——« Denn C. Wor- 

cester, amerikanff Jndemsiqsminii 
ster for Philippinerne. var i Haar 
Genstand for et mforderisf Anat-ev of 
en Tel Mord-I paa Neu Pulaoan 
og vilde være bleoet nun-det- derfom 
bang Livvagt itke haode været paa 
sin Post og skudt de Jndfodte Tre 
af dem blev drccbt 

Mr. Wer-reitet var til Stede oed 

Jnmcqumtionen af den nve Guyet- 
ntk. oa en Bande Mord-Es hat-de be- 
sluttet at bemitte Anledningen til at 
mae limn of Dage. Bevcelmedc med 
Modus Tom de omwaelig W 
omtinnsde de plus-Ieise Ware-sta- og 
smrtede M W. Ndiqvis suche 
Bauten sag-i Sie wo del-ei M 

Helfer oq Laubs-de straft Zld III 
Tdent Tke Kot-I blev bei-It ei steil 

re fast-et VI M III M. 

s J Mexiko findes et Troe, der fkac 
Uære 6200 Aar gl. 

· 

Et Windes-wirkte Paris, 6. Juli. 
Præsident Fallieres foretog i Dag 
i Naervcerelse af fortw. Præsident 
Loubet og alle Ministerene Afsløs 
ringen af et Mindesmcerke for Walz 
deck Rousscau i Tnillerierne Der 
bleu holdt flere Taler, bl. a. af Mil- 
lerand og Ministerprwsident Briand, 
der betegnede Waldeck Rosfeau som« 
et Mønster paa en Lovgiuer, hvis 
Lovforslag var en sitker Vejledning 
for Fremtidens Temokrati. Til 
Slut betonede Briand Nødvendigi 
beden of at fortsætte WaldeckMouss 

:5eauI republifanike Fredsnært 

Den fpanske Knltnrkanm Madrid, 
4. Juli. J Gaar Eftermiddags hav- 
de Republikanere og Socialister her 
foranftaltet en antiklerikal Demen- 
stratiom hoori deltog en mægtig 
Menneskemængde bl. a. ogsaa Kvins 
der af alle Klassen J «Spidfen 
for Toget, der strakte sig over 2 
Fiilometer. gik alle de liberale re- 

publikanske og socialiftiske Partifiti 
rere bl. a. Moret og Perez Galdoss 
J Provinsen fandt mange tilfvarens 
de Demonftrationer Sted· Det kom 
ingen Steder til Rolighedsforstyrels 
ser. 

Luftfkibsfarten. Berlin, 5. Juli. 
Militærluftskibet M. 3 paabegyndte 
i Aftes Kl. 113X4I en Fart til Go- 
tha. Man vil under zarten Ghforsøge 
at etablere Forbindelfe med samtli« 
ge Stationer for traadløs Tele- 
grafi i det tyfke Rige. Luftskibet er 

krigsmæssigt ndrustet og fkal ved 
Gotha udføre en Række Øvelfer, in- 
den det vender tilbage til Berlin. 
Det føres af Major Grafs. 

—- Ved Torgan mødte M. 3 iaa 
kraftiq Modvind, at det Fil. 5 i 
Morges maatte gaa ned paa en Ets- 
ercerplads ved Zeithain Luftfkibet 
fortsætter i Morgen Reisen til Go- 
tha. 

«Kreta-Krise11. Berlin, 6. Juli. 
Til ,,Vofs. Zeit.« telegraferes fra 
Athen: Det græske Hof underftøts 
ter efter al Evne de Rand, som den 
græske Regering giver Kretensernh 

tog søger ogfaa selv at bevæge Kre- 
tenserne til «at gaa ind paa Mag- 
ternes Fordringer. 4 Krigsskibe fra 
de forskellige Garantimagter er an- 

komne til Sudabugten paa Kreta. 
Befolmingen, der heri ser det far- 
fte Strin til Virkeliggørelse af 
kulagternes Trusler, er bleven ftcerkt 
ophidjet derved. 

Da den græfke Regerings Appel 
til den kretenfiske Opposition hak 
vist sig resultatløs, oedtoges det i 
Ministerraadet i Gaar at rette en 

ny alvorlig Henvendelse til Opposi-» » 

tionen og henvise til, at Kretenser- 
ne, hois de ikke qioer efter, vil brin- 
ge Moderlandet i alvorlia Ulykke 

Da de af lssrwkenland ou de Hv- 

rigc Illlaatrr fremfattc Fioreftillinacr 
angmnsnde Vollkothwæaelfcn ikkc ljids 
til bar aiort noqcn Virknittg. lmr 
det qrwffe Ministcrmad besluttet at 
tilftillc cskamntimagterne csn Note, 
hvori disfc anmodes um enomifk 
Jndfkkiden mod Bonkotbevakgeliea. 

Tit .,Verl. Tom-blatt« tell-gque- 
res fra Konstantinoveh Bookottomii 
tom lmr i m Ziff-solle til Bin-Exzes- 
nusddelt disse, at Boykotten W 
rot-. oa at alle Gkækem der er go- 
satte i Fokrciningcr i W- M 
dass-e at Mittwo- « 

Konsth, 6. Juli. W 
kamst-en Wdigtt at M i I 
vil der ikh mer- dllve M If 

set km stecke 
Dicken W 

Forschungs-EIN 
km. da et Ists-H 


