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Nu vil Stcikernc V mod Voldgift 
onen Selfkabet O« r nei- 

! 
i 

i 

Lttawa 23. Juli —- Haabet omx 
at oiinan en Afslutning af Strike’en 
paa Grund Trunk-Bauen gennein 
Voldnift syntes noget lysere i Aften 
end tidligere. same-Z Murdoch sum 
renrwienterer Arbejderiie. telegrafes 
rede til Arbejderniinister Mcdienzie 
Kinn og udtrykte iin Villighed til 
at energiue det ekfisterende Mellemi 
verrende til Voldgift, forudsat at et 
Voldxiiftcsmad, der var tilfredsftils 
lende for begge Partei-, kunde faa-3. 
Minister Ring føler iig fordissfet oin, 
at Mr. Murdocks Meddelelse er et 
»bonafide« Tillmd om at overnive 
Hiselleinværendet til Voldgift og for- 
føger paa at faa Grund Trunks 
Cnibedgsniænd til at gaa ind paa det 
samme- 

Tser meldes fra Toronto am et 

For-Im paa at kaste et Tag af Spo- 
ret. men Fort-get var niislytkedes. 
Ter var lagt en Svelle paa Zporet, 
men det opdagedes i Tide. 

Fka Montreal meldes lignende 
soni fra Ottalva, at man ser Haab 
om at faa Striken afgjort ved Bald- 
gift. Men ncefte Tag meldes fra 
Man-treul, at Haabet am Afgsrelse 
ved Voldgift er glippet, i det mindste 
for nrerværendc. Kompagniets Em- 
bedsmasnd set saadpn paakSagem at 
Tiden forVoldgift yer Alt, hvad 
W lieh-ver for at tunne 
genoptage fuld Ttafiic er Befkyttelfs 
for dets Mænd, hvoktil det mener sig 
berettiget Felsende Svar sendtes til 
Minister Ring: 

»Mei- Telegram af W. ds. mod- 
taget. Medeas. iom De ved, vi før 
Sttitc’eii ftartede bad om Deres 
Jnditriden og tilbød gentagende 
Gange at over-give Sagen til Vald- 
gift for at undgaa Beim-n faa me- 

ner vi nu, at Tiden for faadan 
Handling er farbi, og der behøves 
kun, at vi faar den Beskyttelie, som 
Vi hat Krav paa. for at iætte oss i 
Stand til at genoptage fnld Opera- 
tion af vor Baue. 

That-les M. Hays·« i 
Der beretth samtidig. at alles 

Vcekksteder langs Bauen vil blinei 
genaabnet Mandag. 

Mk. Mutdock synes ogsaa paa sin 
Side at være veltilfreds med Situa« 
tionen. Han mener, at Fragttrafik· 
ten endnu nassentlin staat stille. Men 
alt i alt fer det dog ud til, at Stri- 
kerne vil tabe. og flere af dem be- 
avnder at tabe Modet 

Udsigter for iuftfejladsen 
Glenu Cur-fis forudfer en glimreude 

Fremtid for Flyvekuusteu. 

Glen H. Curtis trot, at Luftnavis 
gation i Løbet as de ncrrmeste faa 
Aar vil gsre vccldiae Fremfkridt. 

»Im hat været konservativ besan- 
gaaendc«,- sagdc bon forschend Jud- 
til i de fcncre Aar. men nu Lan jeg 
begynde at se underbure Frcmftridt 
fort-de Fei- end 23 Aar er bonum- 
den vil Luftscjlads blioe den for- 
nemste Neiiemaade Refer over! 
Land- rfl blive saa gammeida,:8, Tom 
dcj m: er at take med Stier. 

Flyoning tilbyder en Reffesfære, 
iom ikke er udfat for de Hindringer. 
der forulemper Beim-dringen baade 
til Lands oc. tii Lands. Med Hen- 
fyn til Huttiqhed bar vi fikkert atmet 

Gtænfeu for, hin-d der er praktisc, 
pcn bis-se Fleder. wen f Luft-n stal 
vf sum-i kmme fler im 100 til 150 
IM i Amen om ikke mete. 

Dei er oafaa Mker atLuftressen 
vll bcivc timere end den nu er. 

—I 

Paa vort nuværende lldviklingss 
trin, saa er det — forndsat ordent- 
lig Forsigtighed og Kyndighed og 
den rette Slags Aeroplan — ikte 
nødvendigt, at der skal fke Fald 
Sandsynligheden for lllykkeshændels 
ser vil blive mindre og mindre, ef- 
terhaanden fein Forbedringer. der 
alle-rede er udregnede blioer taget i 

Brug. 
Vi er allerede langt not fremme 

til at kunne forndjige, at i Løllet 
af ikke mange Aar vil der bliue eta- 
bleket regelnneszsig Befordring gen- 
nein Lasten fra By til By og fra 
Ztorstad til Etoritad, ja endogiaa 
over de ftore Haue « 

Tcrnk —- naak vi her i Nebraska 
skal f. Eis-. saa hele vor Frulforsyi 
nina gennem Luften med 100 Mils 
Fartl Zaa bliuek Jernbanes og 
Dampikibsattier billiges Og de 
inange dejlige Automobilerl 

RuSland ogJapaw 
Den nylig affluttede Overeuss 

kamst blev i det den s. ds. udkomne 
Nunnner af »Time-:-« giort til Gen- 
stansd for en længere Qintale i en 

ledende Artikel. 
Da England baade ftaar iom 

Russland-S og iom Japans delvise 
Allierede, hat allerede af den Grund 
en halvofficies engelsk Kommentar 
Krav paa Ovnicrrkionihed 

Vladet betegner Overenskomiten 
som en Begivenhed af ftor verdenss 
politiit Betndning lan event of deep 
signifieance in world-politics)· 

sNefultatet turde vasre en varig 
Basis for Freden i Oftassien Oder- 
enskomsten er den sidste Fase i den 
fredelige Politik fom begae Magter 
har flaaet ind paa siden erden i 

Pokthsmouth 
Ovcrenskomften vil faa meget 

vidtrækkende Folget-. tlii da nu den 
iidfte Mulighed for en GnidningsJ 
niodstand i Østen er fjernet, saa faar 
Russland itørre Frihed oq Illntoritet 
inden for Europa 

Mörmonerne. 

J en Korrespondanccs fra Kabeiis 
haon til Tlliormonbladet »Vifubvn«j 
fortælles, at de (Monnonrmo) end-l 
nu er ,,levende«. ! 
Man mrcrker dct leuendc, Imarj 
man lægger Mascke til Rapporten. 
som Kisbenhavns Mormonkonference 
har udsendt for Maj Maaned. De 
har uddelt 77.087 Skriftcr, for-ein« 
get 38,856 Husbesøg hos Illig-Mor- 
moner, spredt 1,876 af deres Bøaer 
og døbt 40 Personer til ,,de Syns 
deres Forladelfe«: endoidmkir de 
velsignet 5 Vorn. og deres issios 
nærer hat holdt 2,863 »evangeliske« 
Samtaler. 

Det hedder i Korrespondancem at 
Herren-Z Værk gaok stcrrkt fremad. i 

En faadan Joer for MormonproH 
pagandaen ver en bedre Sag onst-L 
dig. ; 

—— i Past. JenS iauritfen Hund 
( 

af »Den dqnfke Kirke'·' er isslgeH 
,,Tannevirke« pludfelig afgaact oeds 
Toben i Muskegom Mich.. af Apo-« 
plexi. tun 3672 Aar gemme Han 
havde opiagt jin Prwstegerning i« 
Enumciu«2, Wash» o.: agissde fig! 
hjecu til Sonderjylland for a: vix-IN 

"i Fricirkeu der. idan du«-de bestemt1 
sig til at reij fra wa York 

denl 
l 

"2.J". BL» mei: indes-. des-- Tid var han 
baade dpd »g Vogt-must Sind-; den 
m. ds. vkasdikede Lund i Bethlei 
dem-Hirten i Muskegom Dust-as den 
M. blev han paa en Spadferetur 
kamt as et apopcektist Tilfasldr. og 
Judas den tö. ndaandede bau. 

c——— ——I 
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Blandede Meddelelsec 
WW 

Bank plyndret. New York, 22. 

Juli· — Den russoikinesiske Bank 
her, en as de stcrrkeste Pengeinstitus 
tioner i Østen savner PTWJUO i 

Panteobligationer, som sorsvandt e«n 
Gang i sidste Uge. Der er intet Spor 
as Tyum Tabet kundgjordes i Dag. 

f 

Attentat paa Maikra. Barcelotm, 
BL. Juli. ——- Antonio Maura, den 
tidligere spanskc Premierminister, 
saaredes i Tag as en Person, somT 
Dildc have dræbt l)am. Hans Navn 
er Mannel Posa, hienunehørende it 
Barcolona Posa affykedc tre Skudj 
mod Maura, som dcnne sorlod To«» 
get; nie-n dct lykkedeiti liam kun at til-» 
søje Eksministcren et let Eaar i dest: 
one Bon. Voldsmanden blco stral-3" 
Paagrebet. l 

« 

l 
Fartnere udløser Fanger for at» 

saa LIrbcdelsjasla Georgetowm KyJ 
22. Juli. — En eaen Maade at! 
redde Hoedeavleu i Scott Eounkvi 
paa bragtes i Anvendelse her i Dag, 
jdet et Antol Farmere gik til Conn- 
ty- Dommereu og betalte Bøderne 
for ti Arrestanter for at faa dem nd 
at bjælpe til med Dosten J enkeltc 
Tilfaslde var Mulkten saa høj som 
83(). Alle kkakigerne var villige til ut 
folge med. 

Druknede. St· Paul, Minn. ——« 
Mrs. John Crosby og heudes 9 Aar 

gamle Datter Pcarl fokssgte i Efters 
middag at redde Mrs. Miesen og 
hendes 8 Aar gamle Søn John sra 
at drukne. Forsøget havde til Folge, 
at de to førstnævnth begge drulnede 
i Chisago Lake. Nits. Miesen oq 
hendcss Søu blev derimod reddet as 
en anden. 

Jndianapolisz Jnd., 22 Juli. —- 

J det Robert Abbott, en dygtig 
Svømmer. i Tag vilde kravlc ou i 
en Canoe paa White Riner. kannte-» 
de Canoen, og baade Abbott og ein 
Kammerat drulnede, medens to ans; 
dre svønnnede i Land. Abott var? 

rimeligvis bleven slaaet. da Cano’en 
rullede over, oa den andeu. ioin 
drulnede, knnde ikle svønime 

f 

Folkevandringen gaar End paa. 
Washington 24. Juli -— lldvans 

dringen fra centrale Dele af Landet 
og Nordvesten, indbefattende vestre 
Canada, til Stater i Syden og Hyd- 
vesten har vakt Jmmiarationsautos 
riteternes Opmærksomhed.« Vandrins 
gen i den Netning begyndte i Fjor 
oa man venter, den atter vil tane 
Fort i Oktober. Manne fra Iowa, 
Kansas og Nebraska er reist til fod- 
lige Georgia oa Florida oq ind- 
liae Alabama. 

Dr. Eliot befkyldt for inst- 
teri. —- Ehicaao. 23. Juli 
Charles W. Eliot, den afgaaedePi-as- 
iidem for Harvard Universitetet be- 

fkyldtes i Tag for graut Kxetteki af 
Nev. Charles E. Lokke fka Los An- 

galess i en Prwdiken over 

Spørasinaalek »Dein-: er Ver-den en 

no Gud2« Han fagde bl. a.: »Tr. 
Eliots Pragnwiisme er ier en Reli- 
aion, og den vil ille overleve een 

Winters Stomr Paaitanden, at deg: 
er en ny Religion er taabelig. Saa- 
Ialdt Pragmatisme er den iid·te» 
Menneicealdcrp Bari-g paa at af- 
lkcksse Mit-aller oa alle overnatnihies 
Elementek : Reliqianm Enk« ers 
Stil-at hat aioti diese Anat-eh Its 
Eli-It ask lia blot lelv lattsrliax 
nam- han ists-get at lville Maske- 
rade i disle samle Klckdek.« 

P— 

Horden rundL 

Bergetisudstillingen i Not-se hat 
i Juni Maaned været besøgt af1 
120,000 Mennefker. 

. 

En Lcege i Hamburg, Professor 
Teycke, har opfundet et oirkningss 
fuldt Middel imod Spedalsfhed 

J 1909 er der i Paris udgivet 
51.119,000 Franks i Entre til Tea- 
tre, Varieter, offentlige Tanselokw 
ler etc. 

Koleraen breder sig i RuslandTre 
Gnvernementer er smittede og El 
truede. Des-Buben truess Byen Tiflis. 

530 tysfe Faniibier er bleuen uds 
Dist fra Gunernetnentet Wian Mus- 
land), fordi de ikfe hande erhveruet 
missisk Jndfødsret 

J Spanien lever ca. -100 Mennes 
sker, der har fyldt 100 Aar, i 
Frankrig ca. 200 og i Serbien ca. 

600. 
I 

Italiens Regering har gennem 
ssinjwnful i Heksingfors, Finland, 
anmodet om Oplysninger angaaende 
den finfke Lov om Forbud mod Spi- 
ritussalg. 

. 

En Spillebule for Tamer er for- 
nylig bleven overrafket af Politiet i 
St. Petersborg. Politiet var blevet 
underkettet af en Dame, der havde 
tabt 40,000 Kr. i Vulen. 

I 

Antiudvandringsforeningen i 
Soerrig har nu oprettet Biireauer i 
de større Byer i Syds·verrig. hvor al 

Hjælp ydes gratis ved Køb af Jord 
til ,,Egna hem«. 

C 

Den engelfke Hærs Officerer har 
begyndt en Krig mod Cigaretterne 
En General bar forbudt alle sine 
Soldater at ryge den Slaqs Tobak, 
faa lasnge de er i Tjenefte 

Ten italienfke Socialistfører En-l 
rico Ferri er falden i Unaade i sit 
Parti, fordi han har trykket Kong 
Viktor Emanuel i Haanden —- Kon- 
gen vilde takke hom for et Fore- 
chrog, han havde boldt. 

Tyrkere og Grækere tyæffer gen- 
sidige Foranstaltninger til at møde 
en Krig. Tyrkekne paaskynder sau- 
ledes Udbedrinaen as Veje og Brock, 
der fører til den græske Gut-nie 

I 

Et hemmeligt Selfkals er opdagetl 
i Konstantinopel Dets Formaol skal 
være at ftyrte den ungtyrkiske Rege- 
ring ved at myrde.Ministrene. Det 
«var jo et nceget roditol Middel. 

O 

Oktrobristen Gutfchkoff bar udsY 
talt, at Forholdet mellem Russland! 
og Finland meget vil komme til at- 
bero paa. med bvilken Takt den russ: 
sier Neqering vil gennemfore Loven’ 
om den asndrede Forfatning. » 

.,«Tet er umulint.« ytrede Gutsch-’ 
koff. ,,ot man fra Finnernes Side- 
skulde vente en Massebevcrgelse mod 
den vedtoqne oa understrevne Lon· 
tshi Finsterni- er et forstandigt og 
moodeholdent Falk-c 

I 

Lord Roberts· England. er udsei 
til ot bringe officiel Meddelelfe om 

det enoelfke Tkenlktfte til Hoffeme 
.i Berlin, Dresden, Petersborg. Kon- 
»ftontinopcl Sosio Bukoreft o» Bel- 
qkod. Tot Tnnet ot gaa sent med det 

,officielle. 

l Tot vonsteline donfie Entoz TI-, 
Merm: »Den er so schwer-. den don- 
lsie Sprache-. Soolcdes heddek et Kot 
Denkern en stellt-no oo en Dom-ung- 

hedder og en Kelling, og en gal Ko- 
ne kaldes en Kelling, Ja, den er 

schwer, den danske Sprache.« 

Syg Prcesident Santiago de Chi- 
le, 9. Juli. Prcesident Mantt har af 
Sundhedshensyn ooergivet Regerins 
gens Ledelse til Vicepræsidenten og 
tiltræder i en nær Fremtid en 6 
Maaneders Reise til Europa. 

. 

J Toget melletn Paris og Køln 
blen en Dame forleden plyndret for 
Penge og Juoeler til en Vcerdi af 
ca. 17,000 Fris. Damen var alene 
i Kupeem og Reverne tuang hende 
til ikke at raabe om Hinsle 

En Stenograf uden Hemden Et 
15iaarigt Mennefke, hvis lchender 
blev revet af Ved en Maskinulykke i 

Arnstadt, Tyskland hnr lckrt sig at 

stenografere, hjnlpet dertil af lHer- 
tngen af Sachsen-Meiningen. 

Voykotkomiteen i Konstantinopel 
meddeler, at der ikke mere vil blive 
udlosfet Vater fra grceske Skibe, og 
den opfordrer alle Fortetninger til 
at affkedige Grwkere, der er i deres» 
Tjeneste H 

· l 

Under den tyfke Udvandrerdamsl 
per »Amerika«—3 lsidste Overfart blev! 
der frastjaalet to Franskmænd Kost- 
barheder og Smykker til en Vcerdis 
of 35,000 Franks. Tyven blev straks ; 
eftersøgt, men uden Resultat 

I 

Den italienske Forfatter Nivetta 
spann at hele Verden om faa Aar- 
«hundreder vil opgine de forskellige 
Skriftfyftemer til Fordel for den ki-; 
nesiske Skrift Som bekendt raader 
Kittel-ferne over ca. 60,000 for-stel- 
lige Tegn. 

Finländ og Russland Helsingfors,. 
8. Juli. Senatet har mod Ordføresl 
rens Forjlag enftemmigt oedtagetl 
at offentliggøre den af den russsiske 
Kejfer nnderfkrevne Lov angaaendk 
Finlands Forfatning. SenatetsPn 
kurator. der er Medlem af Regerin· 
gen, protesterede mod Offentliqgss 
relfen 

Nye Oversvømntelser ved Paris. 
Paris, 8. Juli. Som Følge af veds 
holdende Regnskyl er Seinefloden 
panny steget betydelig. Flere Ste- 
der er Vandct allerede trængt ind i 
Kældernex i Forstæderne Asnieres 
og Joinville le Pont ftaar Kajerne 
under Band. Ogsaa Floderne Mar- 
ne, Yonne og Aisnes er flere Steder 
traadt over der-es Vredder og hat 
anrettet en Tel Skade 

- 

De kvindelige Studenter ved Uni 
versitetet i Jena bar offentliq 
udfendt en Erklasring om at 
den Hovedbedcrkning. de bar an- 

laqt, ikkc er nogen Efterligning af 
den Stegs i Amerika og England· 
ligefom den overhovedet ikke er no- 

gen Efterligninq af noget andet. 
Det fortjener at bema«rfe-:s. at det er 

første Gang, de koindelige Studenter 
i Jena tmsder frem for Offentliqs 
beden. Anledningen er tilvissse A- 
tlnsnesz Totre owrdizk 

Jbsen i Rom. Rom. 7. Juli. Pan 
det Ost-Z. hour Henrik becn bin-de i 
lang Tid under sit Opldild ber. bleo 
der i Dem assløret en Misndetasle J 
Overvækelfe af et talriqt on wom- 

5cntativt Publikum talte den Dedu- 
tekede Entfeo Fett-i og Professor 
Albini. 

. 

Nu Flyoeulnkke. Bethenn, 8. Juli· 
Batonessc de la Roche fle i Eiter- 
middan i en Stide of ca. 40 Meter- 
da Ietoplanct zwde stortede til 
Rot-den oa ind-fres. Baronessen butt- 
kede »Hüte Arm og bsjce Ton es 
ffk Musen Hosedet hättst W 
Als-and er bestritt 

Spansk Parlamentarisine Ma- 
drid, 8. Juli. Under Forhandlins 
gerne i Gaar i Deputeretkamnieret, 
erklærede den focialdemofratifke De- 
puterede ngesias, at han endogfaa 
uilde anse et Atteutat for berettiget, 
hois man derved kunde forhindre, 
at Maura igen lom til Mag-ten. 

Tsisse Ord fremkaldte ooldfom Larm 

sfra alle given Da Jgiesias nægtede 
Hit lage sine Ord tilbage, erklærede 
Formandem at de oilde bliue irde- 

Hatit cif det stenografijke Referat of 
«EM,)det. ngejias fortsatte deroaa sin 
Tale. 

. 

En nældig Brand. Gøtevorg, 9. 
Juli. J Formiddagsz udbrød der Jld 
i den ene af de to Oplagspladser 
Nyvd for Jerntorvet mellem dette 
og Harmen. Jlden bredte sig med 
rivende Hast i Oplageue, der bestod 
af ZtenluL Træ og ftore Partier 
as fcrrdige Mahlen Branduæsenet 
loncentreredc sine Bestræbelfer paa 
at redde det andet zwar-ten der kun 
ved en final Gade oar skilt fra det 
første. Anstrengelserne lokkedes ikke. 
ou dette ziemt-tot bleu ligeledes Ide- 
l.1gt. 

Kl. 121,-k«- i Middagsts var Jlden 
lwmsniet Om den-Es Opstaaen vides 
endnn inlet befiemt, nie-n man me- 

ner. at den stammt-r fra et Oliels 
lager. 

V 

Hmimnlieder i Zudanserika. Lon- 
don. m. Juli. Eelfkabct inod Isla- 
neri og til Befkyttelie af Urbefolks 
ninqen bar tilstillet nie-geringen en 

.Skrivelfe, hvori protesteres niod de 

Grusosnheden der begaaes paa 
Gummiplantagerne ved Amazons 
floden i Sydamerika. J Strivelfen 
opgives Detailler af Mord og For- 
brydelser, der skal viere begaaede, 
og desuden vedlægges et Brev fra 
den svenfke Opdagelfesrejsende Nor- 

denskjøld, hvori gives en Beskrioelse 
af det systematiske Slaveri. nndev 
hvilket Jndianerne lever. Norden- 

fkjøld meddeler. at Distrikter sum 
Mosos og Chianilos i Bolivia. der 
under Jesuiternes Ledelse i sin Tid 
var i blomstrende Forfatning. nu 

benliager affolkede. oq han omtaler 
en Mand, der i Egnene omkring 
Floderne Manuripi on Tahumano 
leiser af at overfalde Landsbyerne. 

deebe de voksne Veboere og sælge 

IVørnene for over 400 Pesos hver. 
-——-·.-———- 

knud Rasmussens 
Ekspediticn. 

Søndag Formiddag den 10. ds. 
ved 11-Tiden drog Motorskonnerten 
»Motor«.af Sted til Grønland med 
Knud Rasmussen og Peter Freuchen 
om Bord. 

Hovedformaalet for Reisen er at 
faa fkabt en fast Hacidelsstation i 
Kap York. Hvis der ikke snart kom- 
mer llndscctning fra Danmark eller 
fra en unden Nation, oilEfkimoernes 
Skæbne blioe meaet trift. 

Kund Nadmusfen bar dog ikke 
villet wie-J med at gcnncmføre den- 
nc one Zag: i Forbindelse med 
Freuchen vil han bl. a. sage at fort- 

lasgge Meluillcthtgtcn, foretage en 

Erwdcrejie over Judiandssifem un- 

dersøge Pearn staunten ou forfoge 
at finde dct sum-. ukondtc Land, fom 
lsaadcs Liook km Pcam tut-oder at 
hanc set. 

Lan vil cuduidcrc ioksc ot finde 
Tons-I Nin-wisse VIII-»M- okI Lage 
Fortlaking af dem. 

Ovis alt gaar eftek Dasse. IS I 
Knud Nasmusfen«udarvejdi en Bd 
retuinq vaa Grundlag of Mk 
nes liosagn og fest-e du: ä! MUS- Z 

hat-us Universitets COSLMSE 
Kon. 

Dei er Kund RCIMM is 
Nachens Ast-Mist at blin- k Jst-I- 
land i fein klar-. Lnx et sze elfet 
pil Frzz Ihm-Wen os Stahl J- 
Varft Lage til Aap York· 


