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Kotolske Jnnta'et spreder Propo- 
ganda imod RegeringeM 

Carliftekne lægger Planet-Rege- 
riugen ck ones-nagen 

Sau Sebastian, 8. Aug. —- De 
katolste Junta’er i de bastisde Pro- 
vinser besluttede i et Mode i Tag 
at begynde en otnfnttende Kam- 
Pagne «til Forsoar for Katoliciss 
men« og af yderste Evnc at sprede 
Propagandan over hele Spanien 
Som sorfte Stridt udncovnte de en 

((5'ieneral-tiomite til at orqanifere 
kasnmemreizsig Demonstmtion imod 
Regt-ringen Sein-re oil de sont at 
danne militante Urigekim Jnntcker 
i enlwer Provincs. 

Carlisterne lzoldt ogfaa Mode i 

Tag, men bag lukkede Dere. En 
Mistanke ani, at Katoliikerne og 
Carlisterne vikker Haand i Haand 
hat tot-get Autoriteternes Ængs 
stelle. 

Kardinal Mekry del Val, Pavens 
Seh-etwa hat sendt Juntaens For- 
ntand her Bodens Tal og hans 
apostoliske Velsignelse. Der fandt 
ingen Uorden Sted i Dag« 

Omkring Halvdelen as dem, der 
arkesteredes Lokdag Atten, fordi de 
tog Tel i Gadedemonstrattonen og 
mal-te: »Djd over Spanien, læns 
ge leve Paven!« loslodes i Dag. De 
balkilte Senat-tret og Deputerede 
dar bestemt at ville bede om de 
Iorines Locladelfe og oed Aabnins 
gen of Cortes at proteftere imod 
Reaekingens Fokholdsregler i San 
Sebastian 

Regt-ringen vil imidlertid infi- 

xterc paa at for-folge dem, der hat 
inderfkrevet en Protest, fom Kata- 

likker bar rettet imod den. 

Fckonaeng Moder, der er en iorig 
Katolit, lykonslede Premier Cana- 
lejaås og Regeringen i Dag, fordi 
det var lykkedes dem at bevake Fre- 
den i Sondags. 

Bildao, Spanien, 8. Aug. — 

6,0()U Riflet tog Autoriteterne i 
Das om Bord paa en Bugfekbaad, 
der var bestemt for San Sebastian, 
book den stoke Stanke-gerinng 
nionstration var bestemttil i Gaar, 
sorend de klekikale Ledere opan 
Optrinnet. 

Madrid, s. Aug. —- En Embedd 
mand lagde i Dag, at Negeringen 
hat innen Stadfceftelfe af det Rog- 
te, sont verferede i flete europckis 
sie Hovedstceder. at Poven har sendt 
Kong Alfonfo et personligt Btev og 
appelleret til ham om at beuge sin 
Jndslydelse til at foa Konflikten 
mellem den spansle Regering og 
Vatikanet bilagt. 

Summe Entbedsmand benaegtes 
de videre et Rygte, sont sit nd paa- 
at Spanien havde sendt Atrig en 

Protest imod Pkætendent Don Jot- 
mis Ort-rieb der er Officer i den 
sstkigike Hin-. 

Lisfabom Portugal, den s. Aug. 
—- Poktugal staat liaefom Spanien 
over for et aubent Brud med Vati- 
fanct, der bl. a. Aar-sauer ftyldess 
Regt-ringend Ceniuk over den ko- 

mekffkawlice Æksebiskop i Braqa 
for lindern-Umler of en portugi- 
fiitsfmnkisfanst Ani- udeu at fort- 
læqge Regt-ringen Sagen. 

Süden Ueru of en kam-läg 
Ordke den is. Juli. der nuIisieetes 
de Ækkibifcsweus Miit-IV hat 
de Iferikale Kraft-H Musik-set iqu 
del Muse-, of den pay-use 
Meintest Im del Vol W 
en W Kompagn- fmd Min- 
M. « 

GW bar Mit-met reift sau- 

Iskeligheder angaaende Besættelsen 
UT den diplomatier Bakance, der 
opftod ved den portugisiske Ambass 
sador ved Vatikanetss Dad. Den 
portugissifke Regering gengælder oed 
at tillade Stillingen midlertidig at 
staa ubefat. 

Skudt pas-: New Uorks 
Borgmester. 

Forbtydetcn mcueo sig forutettet. 

»So-gerne meines-, Botgmeftercn vil 
komme fig. 

New York, 9. Aug. —- William 
J· Gaynor. New York-Z Borgmester, 

Ider var gaaet om Bord paa Damp- 
Iskiopt »so-ji« Witthm der onus-se- 
Ifor at gaa til Europa paa· en Fe- 
Eriendflugh blev i Tag Genitaud 
for et morderisk Overfald. 

Det var James J. Gallagher, en 

Itafskediget Natvagt, der fyrede paa 

fBorgmesteren Af tre eller fire 
»-Sku«d, fom han affyrede, ramte 

idet ene Gaynor i Ratten under det 

jhøire Øre, saa Blodet flød baade af 
Saat-et og ud igennem Wunden 

Jdet Gallagher skod, raubte chan: 
«De hat her-net mig mit Smørres 

»br-d!« 
» 

Det bot her bemærles, at Gaysl 
nor uden Staanfel har afskediget 
Falk, fom han fandt uduelige til 
at fylde deres Plads, og Gallagher 
var een af dem. 

Gaynor var paa Stil-et omgivet 
as Venner, hvoriblandt Gadekoms 
missionær William H. Edwards, 
som straks greb fat i Forbryderen 
og fik ham slaaet ned. J deres 
Kamp streifede et Skud Edtvarsds 
Arm uden at tilfoje ham noget 
Saat af Betydnina. »Der var Falk 
nok til Stede, saa Voldsnianden 
snart blev afocebnet oa besagt nied 
Haandjern 

Borqmsesteren tabte aldria Be- 
vidftheden oq falsdt ikke, men han 
tog sig til Hovedet med Haanden 
og staarede over mod Skibets Ræks 
verri, book hans Sekretær, Robert 
Adamfom kom ham til Hjælosan 
latte sig faa ned paa en Stol, sont 
noaen bragte ham. Siden fortes 
chan ind i Skibstavtainens Kabin- 
hvor -hans Saat bleo forelobigt 
forbundet af Skibslægerne 

De fskste Esterretninger lod paa- 
at Mayor sGaynors Saat var me- 

get aloorligt og maaske livsfakligt, 
men snart lsd Vulletinerne meke 

opmuntrende. 
Under 10· st. bekettes: Dersom 

der ikke visek sig Betændelse oil 
der inggn Operation blive fotetaget 

kDet blev Lægerne, sont iaa sham i 
Dag, enige om, efter at Fotogras 
siek af en Xraysllnderspgelse var 

bleven nfjeke inspiceret. Dei be- 

stkagtedes iom meerkvasrdiat, at 

sStykker af Kuglen kunde viere lan- 

jdet, hoor de er, uden at innderrioe 

jvigtige Blodkar. For at iaa Blo-; 
istunmerne nd vilde det oære two-; 
vendigt at skcere mellem BlodaakerT 
og Pallas-ten hvad sandsonligvisl lvilde medftre et Blodtalx der oilde 

Ifoætte hanc. For at undqaa dette 

fbleo det heilt-tut at der ikke ikulde 

I 

( 

foketages nogen Stgen efter Okuglen 
ellek gilyltyllkrnr. med mindre 
Patienteni Tenwstatuo fügen 

J det hele met sein-ist War 
sig iaa vel i Dust-ass. at licm var 

ltvcia oq lamtacede munter-i met-i sem. iom det tillodes at komme indi 
at is hom. og Mis. sammt-. det· 
beide var-get hos fin Rand otns 
Rath-. kundse belade baut oa lsqeq 

Mwekfkalsns 
Imtidwktnbtfokiinws 

ititiske Refokmivek. Anekede i 1875 
tog han i Flatbufh, Long Island- 
Del i en Reformbevægelse Byen 

Ehavde 40 Zalooner, men kun een 

Vevillitig. Gaynor fik de ulovlige 

lSaloonrnerter arrestcret og fik Lo- 

sven hoc-oder Dei bar Fiden vceret 
ihans Maul at faa de uredelige 
Embedsmasnd styrtet. Siden 1885 
har han sboet i sBrooklyn 1. Jan. i 
Aar overtog han Vorgmesierembe- 
det, sotn han var valgt til, og han 
mener ogfan i dette Embede at 
uille føre Tilsyn med, at Lovene 
ooerholdes, bg skikkede Mænd sidder 
i Embrderne 

Fra Dansk Vestindien. 
Til Ritz. Bur. skrives fra St. 

Thomas den 9. Juli; 
Tørken her paa Len oedvarer 

endnu til Plage for Beboerne og 
til ftor Skade for Landbruget. 

Den 7. Juli afholdtes Supples 
ringövalg of et Medlem til Koloi 
nialraadet for Et. Tshrmas og St- 
Jan i Stedet for Konsnl Daniel, der 
for fort Tid siden afgik ved III-den 
Der var kun opstillet een Kandidat, 
nemlig Landfysikus P. Mortenfen, 
»der valgtes enstemmig nted 41 
Stemnter; Antallet af Vcelgeke til 
kikolonialraadet er 198. 

Fra St. Croix meldeH om to 
Mord, der hat jat Sindene i stcekk 
Bevægelse Det ene fandi Sted paa 

»den as Plantageselskabet «Danit 
"Veftindien«« i Fjor ksbte Sukkers 
plantage ,,Mt. Pleaient Fx Pless 
«fens«, hoor en enlig boende iLands 
handler ved Navn Hall en Morgen 
sandte-z liggende udcn for sit Hus 
med kløvet Pandeskal og med man- 

ge andre Saat baade i Hooedet og 
paa siroppen Saatene var forments 
lig bibragt han med en Snkkers 
skfe Dei er endnu ikke lykkedes at 
o-pdage, hvem Morderen er. Den 
nasfte Tag tilføjede en Negek paa 
Plantagenn »Whim« en anden Ne- 
ger 8——-9 Knivftik i llnöerlioet, der 
var næften ganske oprevet. 

En Fjerdedel Mill. 
Duffragetter 

demonstterer i Hyde Pakt 

LIrdag den 23. Juli afholdtes 
vistnok den støtfte Mindevalgretss 

.dc-monstration, fom de engelfke Ta- 
mec cndnu hat præsteret. »Verl. 

«Tagebl.«, fom jo ganfke vist er oels 
billig stemt, anslog Antallet ti1250,- 
000. Det bedder i nævnte Bladis 
Berctning bl. a.: 

Umiddelbart eftet det rideude 
Politi red Suffragetternes General- 
mde, Mrs. Drummond, dereftek 
fulgte de 647 Heltindet fra Holla- 
way og andre Fængsler. anført af 
Domcrnc Latvrencc og Paukhurst. 

Tercfter kom en Skare kvindelige 
Maler-c med Pensler og Pult-tust- 
en lang Række af her-mic- Eine- 
fpillerinder, et start Antal Kvindes 
valgketstlubbek bereitet Newpme 
tanter im Stemmeretsdamcr i Ny- » 
Roland Australien. Sydafkika 
Amerika, Norge Toftland, SverrigJ 
Frankfu. Italien oq Ungarn. chr l 
ne fuigfe inwkkede med Orange ou; 
gute Farvcr oq med et Fltitckokps 
i Spidien « 

J Hyd- Patc two- man hand- 
manttet sie-ne en Dei as Mit-ask- s 
ringsqitntm http der tqlt fta m1 
—- ftrivek iukketyvcs —- latet-state 

! 

M. M kommst til at sich det« 
dem-e Gan-: det er Thon-. vi 
manqcer. til O Mir Evas-m vaa 

OmnefW. Neu de kommt-r 

s 

Blaudede Medddelelser 
En 110 Aar gammel Mond lever 

paa Ny Zealand. Han saa Halleys 
Komet førfte Gang, da han var 35 
Aar al. Da Kometen sidste Gang 

.viste fig, Vaskkede han sin wldste 
Treng ten Mond paa 85): »Skynd 

-dig op, min Drena, nu er Kometen 
her igen. Twiik, huor Tiden gaar!« 

Australiens Sinørudførsel Lon- 
«don, Sti. Juli. Til Reuters Vureau 
Itelezuaferes fra Melliourne: Offi- 
!cielt Icieddele5, at det zwantuiu 

sZiuøiy der vil komme til Udførfel i 

i Easionem der begonder den t. Ana- 
uft, anilaaests til ca. Lamm Tons. Et 

»I?aa stort zwantinn er aldrig tidlis 
Tat-re lslevet udført 

. Vlyautisfabrikten Hartmutb i Øfts 
rig er paa Grund of falfte Skattes 

ianqiuelser for 10 Aar fiden nu ble- 
«Jen idømt en Bøde til Ztaskassen 
paa 1 Million Mark og desuden til 

.at lsetale det paagældende Beløb. 
Ved Forlmndlinger med den Istrigs 
ske Regering er det lykkedes at faa 
Veløbet nedbmgt til i alt 612.000 

IMark. 

I O 

Venner af C. D. Morris, St. 
Joseph (Mo.) Gazettes Redaktistv 
shar reist en Bevægelse for at faa 
sham i Makken fom Kandidat for 
Nin-reisen Morris’ Venner figer, 

) 

at han er den enefte Kandidat paa 
disfe Ganz som kan vinde over 

nærværende Medsindchaver, De- 
mokraten Charles Booker af Sa- 
vannah. 

Et Fiskerparti, bestaaende af 5 
Masnd, sont forleden vifte sig i Ar- 
deu Skov, jet as H. H. Gigibotham, 
i Nærheden af Joliett, Jlls., i 
»Adams stostume«, kom slemt efter 
det, idet Deputy Game Wakden E. 
H. Werner og hans Asssistenter kom 
efter dem. Da de ikke vilde lade 
lsig awholde, tog Entbedsmændene 
deres Mel-den og Stallerne havde 
io hverken Figenblade eller Tan- 
der at fkjule sig med. Flere saa de 
nøgne Mænd i Sandags og troede, 
det var vilde Mennesker. Warden 
Werner satte atter nd at lede efter 
dem i Mandags og vilde ikke give 
op, før han fik fat i dem. Deres 

Forseelse er, faa vidt fkønnes, ulovi 
lig Fifkning med Garn. 

I 

l 
’ stlge Landbrugsdepartementcsts 
iBeretning af føritc Aug. er Avlssz 
udsigterne her i Landet ket gosde.! 
J flere astlige Stater angives Udsj 
sigterne til langt ov over 100 Prosj 
rent, i New Hampshire saa hsiti 
som 125 Qgsaa i Enden og ti1’ 
Dels i Besten er Udsigterne gabe» 
Det er tun i Mellemstaterne, atj 
Udsigtcrne er mindre gabe. Værstj 
set act nd i North Dakota, hvorI 
Procenttallet aaar saa lavt ned som 
til U. J Nebraska og Wyoming er 

det H. i Wisconsin 95, i Kansas 
97 on i Iowa 93. 

S i d ftc R nt fka Spanien tyder 
paa. at Spasndingcn mellem Rege- 
rinqcn og Kirken stinkt-. Fra Rom 
bereite-, at der ikkc kan vme Tale 
am at genoptaqe Unsdechandlinqers 
ne. msd mindre Dienerinqu ladet 
sine For-dringet san-. oa im Ma- 
dkid incle danach at Rege- 
rinqens Beflistninack annaaende re- 

liaitfe CkitkeliaedResomIer et Ingen- 
skaldeligr. 

Der TM viere findt Baye- IS» 
000 Ttosiadtsteleqrasnmek Mit-n 
sinds-w nien die fleer as dem et« kiatianok fta Tat-Mit 

I Forden rundt. - 

Et erjr i Omegneji af Milano, 

jJtaliem har kostet 66 Menesker Li- 
»vet. 

I 

» 
Tyrkiets Sultan hat i Anledning 

Jaf Forfatningsdagen 23. Juli be- 
naadet 300 ved strigsretten dømte 

pPerfoneU 
I 

Japans nye Toldtarif nil bliue 
ca· 50 Procent højere end den nu- 

vaerende 
England taber ra. 1 Mill. Pd. 

Sterl. aarliq ved denne Forandring. 
s 

26 Professor-er ved Athens Uni- 
sitet antaqcsii at ville falde for den 
græske Udronskining. Der hersker der- 

for stor akademisk Ophidfelse i Byen. 
"Tallet er senkte nedfat til 15. 

J Europa findes der nu 87 Kre- 

matorier, deraf Jl i Italien, 19 i 
Tyskland og 13 i England. J 1909 

foretoges der i England 8535 Ligs 
brasndinger, mcn i Tystland 4779. 

. 

Fra S Peterssborg telegraferes 
den 26. Juli, at i de sidste 24 Timer 
er der forefaldet 58 nye Tilfcelde og 
16 Dødsfald af Kolera. Det famlede 
Antal af Kolerapatienter var da 
280. 

. 

f Paa Hofpitalet i Alencon, Fran- 
)krig, studeter Lægerne for Tiden et 
»nyt mærkeligt Fænomem idet en 

Tjeneftepige faldt i Søvn paa Ho- 
spitalet den 11. Juni og er ikke 
svaagnet sidm 

. 

Marokkos Sultan har udstedt Or- 
dre onl, at Regcringskontoretne i 

Fez paa Grund af Varmen kun fkal 
arbejde to Dage om llgen Ordren 
cfterfølch loyalt af alle Entbedss 
ntccndene. 

Suec-riss- Siatsbaner har sluttet 
Kbntrakt med forfkellige Firmaer om 

et stort clektrisk Kraftanlæg til 8 
Mill. Kr. Anlæget skal benyttes til 
elektrisk Drift af Rigsgrcensebanen. 

. 

En engcljk Turist, Mr. Morrison, 
betalte forleden 1512 Kr. for et 

sEkthratog fta Kristiania til Bergen 
i Name Toget førte i alt 4 Per- 
soner — ham selv og haan Familie 
—-« med. 

Tykkiets Gesandt i Athen hat sagt 
til den grcefke Reqerinq, at bvis 
kretensiske Deputcrede faar Adgang 
til Nationalforsamlingen, ssaa erklæs 
rer Tyrkiet Krig 

Det Tolstojs Dotter tilhørende 
Gods Tatjana ved Pola er fulds 
stændig nedbrwndt. Flere værdifulde 
Manuskripter, ftammendcs fra Tol- 
stojs ·Haand, blev et Nov for Lu- 
erne. 

c 
s 

Australien sender 80 ,.fenior ca- 

dets« til England for at overværc 

Kong Georgs Kroning i Juni 1911. 

Udgifterne ved denne Reise, der forst 
findet Sted i April næfio Aar, skal 
erbot-des oed en privat Subskrips 
tion. 

warne-I i Macau. Lisfabom 27. 
Juli. Fra Maeao (cn T i Witten- 
floden i Klim) Nematus-T at Por- 
tuqilckne bar taget « Ssksverc til 
Fanqe on befriet 5 Minder oq 3 
Bien, lom Summe havde holdt i 
Fanqenfkab paa Øen Talamon 

. 

Mus- Asqultlh den engellke Pu- 
mlskmlnsstkki Irur. ledede fort-den 
en setz-r til Ickdel sm- et Kleid 
fand l et Mit-after i London- 
St Why-W. 

J en Tale, hun holdt, udtalte 
hun, at hun vilde se at faa de rige 

zFolk i London til at komme hen og 
’1«e, hvordan de fattige levede. 

Mormonernes Ældste i England, 
en vis Peter-sein udtalte fornylig: 

s»Om jeg nogen Sinde har set et 

tParadis paa Jorden, faa var det i et 

zHus i Salt Lake City, hvor der lige 

soverfor mig boede en Mand med 5 
sinner og 37 Børn 

O 

l 
. J Stockholm aner man ifke, hont- 
! dan man stal faa Plads til alle de 
s Udlasndinge, der ventes dertil under 
kskongrestiden Til Skolcmødet og 
set stort Skyttemøde averteres efter 
private Vcerelser omkring i Byen 

i 
F Maximillian Hat-der har samlet en 

chekke af fine Artikler fra »Zukunft« 
.og udgivet dem under Titelen »Ho- 
9Vedek« (Køpfe). Vl. a. findes Ka- 

·raktertegninger af Bismarct, Jbi 
;sen, Zola, Stecker, Backlin m. fl., 
Hi alt 17 af den moderne Tids Re- 
; prcesentanter. 

Mod Regnvejr i Fersen tegner et 
Fonsikringsfirmaa i London Fokfiks 

iringee Policerne gcelder kun paa 
beftemtse Steder cEnglands Ost- og 
Sydkyst), og Selskabet betaler kun 

’for den Wegn, der falder mere end 
en TiendedelsTomme Regn to Gange 
ugentlig. 

Fornylig lsslodes fra et Tugthus 
i Italien en 70aarig Mand, der 

jhavde fiddet 45 Aar i Tugthufet Han 
var i sin Tid fremragende Deltager 
i det Reverivcefem der efter Anstifs 
telfe af bourbonfke Agenter dreves 
i det tidligere neapolitanske Konse- 
rige. 

« 

Zeppelins Etspedition Berlin, 
25. Juli. »Lokalanz.« meddeler, at 
den Zeppelinske Ekspedition har op- 

givet sin paatwnkte Reise til Grøns 
land og i Midten af August Maaned 
kan ventes tilbage til Stroms-. 

I 

Om den franfkstyfke Krig uds 
fendtes den 2-6. Juli iParis de to 
førfte Bind af et ftort Værk. Disse 
to Bind omfatter kun Perioden De- 
cember 1863——Maj 1864. Heri oil 
alle diplomatiske Dokumenter oed- 
rørende Fovholdet mellem de to Sta- 
ter bline offentligajorte 

Finsk Pressesag. Stockholm, 2-6. 
Juli. Jfølge ,,:lftonbladet« har den 
finskc Presseccnsur henftillet til Se- 
natets Juxitsdepartement at der 
reises Tiltcle mod det finfke Vittigs 
hedsblad »Fyren« for Majestætsfors 
nwrmelse i Anledning af, at Bla- 
dets Midsommethmuner indeboldt 
set Digt ,,Trots Allt« af Ofalmar 
Procope. 

En ,,Babo«-Ildstilling skal aalmcs 
i London. Der er udsat en Prmnie 
for det bcdstc Middei til at bcrolige 

;en sasrlia ondartet Skriwhalsi af en 

stabn Midlct man itkc bostaa i 

sVoldsmidleL oq det fkal virko fcneft 
"i Løbct nf J Minuttcr. Barnet maa 

zrimcligvis ljxnsrkcn lidc af Sult, 
lTørfL »8Xnamwaalo. Lappen ZW- 

Tom Met- anpre gyldige Striacmik ! sann-. 

De skandinaviskc Zkkædderr. 
Ztockhdinh :.’·«·. Juli. Let fideans 
Skrwddcriavbefdekforbunds Konste- 
her hat i Das vedtaget et Forsqu 
om en standva Mike-tust 
anqaaende get-this Und-Mut 
ved Arbefddkonflikttr Dst wiss 
For-bund vil tum- Bellutninq I sc- 
gen ved en Mam. der W 
f Wir denn- Maqmd. J In- 
gewimpmeiss-s 
Mast en almindeciq M s 
Monds Mmddekiatbsidttm. 


