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Blatt Nebr» Tirsdag den 20 November 1910. « 19. Aarf 
Jullkilislimad 

i Newark, N- J. 
Minde 25 Pigue omlomincr og an- 

dkc saakcs under Branden. 

Brut-den en Jsslgk af en Gar-Holla- 
etsplofion. 

New York, Zö. Non. s— 25 Pi- 
ger onckomnc et holst Dufin ds- 
ende og ZJ nluorljgt jaarede — 

det er zolgcrnc as en Idol-T der 
var fomarjaget ued en Nasolincskss 
plosion, og som strøg igennem øuers 
ste Emge as en Fabriksbygning 216 
High Ztrcet, Akt-wart N. J» i 
Dag. 

12 af Pigerue dræbtcs øjebliks 
kelig ved at springe fra Vinduer 
og »fire escape landing»:-«. 8 døde 
i Hospitoler af stock-strich sont de 
havde faaet paa famme Munde De 
andre brændtes ihjel, og fleres Läg 
blw begravet under Rutnhobe. Ovek 
200 Piger var paa Arbejde i Fa- 
britkem da Panifken ftartede. 

Der antage5, at flere er omkoms 
men. 40 auies for at vasre et kon- 
feroativt Overilag, efter hvadBrandi 
chef Aftley figer. Han og hans 
Mænd gcnttegystes, da de begyndte 
at Ynderføge Rainer-tm efter at Jl- 
den var slukket, og de fandt Dyn- 
ger af forkullede Lig. En Del af 
Mut-en ud mod High Strect faldt 
i Aste-n og begkcwede Joseph E. 
Sloane, Næstszansdchefen i New- 
arr. 

En af Brandmændcne, der ftod 
ved Siden of Sloane, iaa Murcn 
ialde, raabte et Varito og sprang 
til Side, saa han undjlop. Sloane 
blev helt tildækket Flere af Brand- 
mændene gravede ham nd og bras- 
te ham til Sprsjtehuset og senkte til 
Hospitalct Hans Beskadigelier vil 

rimeligvis shcwe Tødcn til Følge 
Bransdchefen mente, at der ensdnu 

var 22 a 25 Lin i fliuinerne, da 

Væggene foldt, og de ilte lasngere 
tunde fortsætte Ssgningen. Det 
tan tage to a tre Dage, før Strum- 
let tun ryddes af Vejen og Ligene 
findes. 

Liget af en ung Pige fandtes 
siddende paa en forkullet Stol ved 
Siden at Jernstimlen af en Symas 
skine i øvcrfte Etagch hvor hun 
og 85 andre havde været beltæftis 
get med at tilvirte Undertøj til 
Wolf Mia. Comp. Man tin-net- 

hun var bleuen lamflaaet af Slræt 
og nde of Stand til at flytte fig. 

Alaska Kullandet. 

Guyet-Mr Watte-r F. Clark as 
Alaska hæoder i jin Aarsrapport til 

Jndenrigsdepartementet i Washing- 
ton, at mcdens der dør opmuutres 
til Konservation paa en fornuftiq 
Munde-, saa llullandet i Alaska bli- 

ver rigtig uduyttct, 5aa er dcst me- 

get forlert at udjætte med Aabs 

ningen af zlullandeh da der trasni 

ges haardt til billigere Kul. Han 

siger bl. a.: »Dissse mil lsebøchszs 
til Tecritoriets Jndttftri m for 
vort Falls fysifke ,Vclbcfiudende, og 

af ingen Grund bsr de holdes til- 

bage fta saadan Bmg.« 
Nærværende Hindring «for Kul- 

minering under Skøde eller Leie- 
kontrakt er til en vis Grad Skyld 
i Udfættelsen af en af de wesent- 
ligfte Jerbaner oq hat foraariiaget 
en Filelie af Modfaldenhed over 

for Foretningsilluationen i de Dele 

as Fllaflm hvor Udvicling og Kalei- 

seklng burde gaa rast for fig· 

Drxoot 
J Anledninss as dlst Brcn fra 

·Fdnud Rasiiiiisscii, sont vi sorleden 
:omtalte, har- drr været sirooct iklc 

tsaa ganske lidt dcrhjeniiiic. Zin 
,tidligere har »Lilristeligt Tazililad« 
Zogan ved dennc Lesliglch uist sig 
Jutillmselig til nt i«tn, at Dr. Cook 
ivirtelig er Zuiiidlcr. Tor er so 
zdet at bentwrl"i-, at Wind Tliasniust 

csen ikke selv har- talt med Eskiiiiu- 
,erne, og at disse lsar var-et iiicd 

JPeary og under disnncss Jndslydisls 
Lic, siden de var nied Conf. Past. 
Ludwig, sont reiste samtnen med 
Tr. Eoot sra Nriinland til when- 
havn, og som »Kr. ngl.« attei- 

"l)ar henvedt sig til, har ogiaa ondt 
ved at tro, at Cook er feil-L Men 
i lsuert Fald bør Cool tilstedes Or- 
det over for K· Rasniusiens Vreu 
og de deri forckoiimiende lldtalcls 
ser as Eskimolsrnc Ilnder 16. ds. 

Jskriver Bladet: 

» 

Mr. Lonsdalc sit i Gaar Breo 

»sra Dr. Cook, der i Øjeblikket be- 
sinder sig Paa Reise. Halt stritten at 
lian stadig er suldt ovcrtydct om 

nu at kunne føre fin Sag igcnnenr 
Tot maa dog bemærkes, sat Dr. 

Cook ikke, ester hvad der sreingaar 
af Vrevet paa den Dag, det afsends 
tc5, Var gsort bekeiidt tin-d di- to 
Kap York-Eikimoers Vidnesbyrd 

Mr. Lonsdale meddcler, at Dr. 
Cook forst om nogle Dage vil være 
vendt tilbage til England, hour 
han da vil finde Breue hersm om 

Eskimoernes Verctninger. 
Videre nasstcs Tag: 
Tr. Cook staat, som vi hat med- 

delt, i stadig Brevvetsling med iin 
herboende Privatsekretcer, Mr. Lonsi 
date, og Professor Salomoner er- 

klærer paa ForespsrgsseL at han 
milig igennem en Repræsentant for 
Dr. Topk hat modtaget en Hemden- 
belie. 

Denne gaar ud paa, at Dr. Cook 
filer sig overbevist om, at han i 
den nærmefte Fremtid vil kunne so- 
relægge Universitetct syldestgørende 
Beviser for Rigtigheden as Berei- 
ningen om Nordpolsfærden. 

Dr. Cooks Neprwirntant er en 

»købcnhavnsk Burgen hvis-Navii var 

»itærtt i Forarimdisn i Cont-chtisns 
Vogt-, 

I 
i 
i 

Englands parlament opløst. 

London, W. Nov. Tot andet 
Parlament under afdøde Kong Ed- 
mards den Zyvendes Regt-ring, sum 
iamnusnlaldtcså sidite M. Feb. op- 
løstes i Tag ifølae den liberale 
Negerings Program at ladeSpørgss 
manlet oin Lorderuesz Huer Forret 
afgøres of Vaslqerne 

Kotigen-Z Tale ued den Lejlighed 
var nimrkelig ved den-J lisorthed 
Den enefte Hentydningx han gjorde 
til den lonftitutiionelle Krise, var 

et mat Udtryl af Vedrøiielse nun-, 

et Flonferencen mellem Lederne i de 

jmodstridende kontrollekende Partier 
sangaaende Neformerinq af det øvke 
»das var mislnkkedes. 

! Nyt Parlamentsvalg bestemtes til 
Bl. Jan. 1911. 

Dampfkilssnotitfer. 

Wenig Olav« ventes til New 
York i Dag. Vil atter afsejle der- 
fra den 8. Dec. on ventes da til 
Skandinavien den 18. f. Md. 

»Deisteeeu« udgaar to Gange 
om Ugen og kostet tun sl.l50 per 

Ausgang· Pktvenummek sendet frlt 
m Fortsngendr. 

Joskelållissgenz 
Resultaten 

Newport frn 18 States- vifcr en 

Tilvækst nf 2i.8 Procent 

Smnlrt Folkktal nf U. S. og dris- 
Bcsiddclscr over 103,000,000 

-.-. ,—— 

Washington, Isi. Nun. ---— Dette 
Arn-I Folkotaslling uil vise en Folt«e-. 
inwide »af men- end 1l)(),()()0,()n« 
i de Forencde Ztater og dcts Be- 
siddclscr. Noar der remer efter 
Prnccnttnllcst, sont det fort-liqu i 
de ofjcutligc Borstninger fra 18 
Statt-r, fcm viscr det fig, at det ame- 

rikanka Flug mer over en Befolks 
ning af 1():;,k)l:3,757, dcri indbes 
fattct Pl)i1im)i1usrnc, Porto Nico, 
mcn itke Waui og Saume-Zorne 
Fort-den sphilippiuemh Pokto Ri- 
Co, Mut-m og Zomoaichrne, nie-n 
indbksfaticnde Alaska og Hawaii, vil 
de Forencde Etaters Be«folkning ef- 
tcr sammt- Vcrcqjxinq blive IS- 
171,45H Inod 7(·-,I’-()8,D’,RT for lU 
Aar sicht. 

Tot officielle Tal vil ikke blive 
offcsntligqjurt for nogle llger end- 
nu; men 18,Stater og Territorier 
vifcr on samletTilchkslcs af 5,151,-125 
eller qennemjnitlig 21,8 Procent. 

Trc of Verdens ti ftøkfte Byer 
findes- i United States, nemlsiq 
New York, Chicaqo oq Philadels 
pl)ia. New York er eftcsr Størrelse 
Vordcns Z. By, Chimao den 5. og 
Philadelphia den 9. 

Otto as Landric- Byer hor over 

50(),«()() Jndbyagore l)vet·, i spl- 
gonde Orden: New York, Chicago,« 
Philadolvbim St. Louis, Boston, 
Cloveland. Valtimore, Pittsburg. 

Syv on fyrrotyvo Vyer bar en 

Vefolkninq af mere end 1()0,0()0 
hock. Den jamlede Befolkning i dis- 
so 17 Boot er lfI,751,287. For ti 
Aar sich var Jndbyggerantallct i 
de samme 47 Byer 14,991,130« 

250 Byesr har over 25,()0() Ind- 
byggere Udeladende Portland, Ore- 
gon: Seattle og Spokano, Wash- 
ington: Duluth Minn., sog Zuve- 
rior, Wis» har disse 250 Byor 
on samlet Befolkning af 27,809,- 
835 Jndbyggete. Det.endeliae Tal 
vil rimeligvis vise over 200 Vyer 
med on Vofolknina af mellom 25,- 
000 og 100,0()0 Jndbtmgore 

Vortland, Ore» har 207,214, en 

Tilvaskst nf 11(;,788 oller 1292 
Pxocont over de WJAZ i 190u 

ifølae Tal, som er offentlixmjort i 
Aftm Seattle, Wash» har 237, 
mi, en Tilvaskst iaf 156,523 eller 
is« Procent over de 80,671 i 1910. 

Kampen mod Ulkohol i 
Rusland. 

Ton Ædrueliahedskommissiom 
sum den missika Dnnm i fin Tid 
ncsdfntth bar -—- iflg. »Es-steh Han- 
dtsls- och Sføfartstidninq« stil- 
let følaende Fiorilaa for at mod- 
arbpjde Dritte-riet: 

« 

Jtreng Straf for Berufe-Ue paa 

offentliqe Sie-der: 
Nedfasttclse af Alkoholftyrkcn i 

det Vmsndevtm som Statt-us Bat-n- 
bevinsmonopol tilvitkcr, 52 Pro- 
centx 

eFomndrinq af Etikestten paa Mo- 
nopolets Vrwndevinsflafker, saa den 
kejscrliqsv Øirn og Ordene »Hm-was 
BrwndcsviM fierncs (Tolstoj fort-.- 
floq i sin Tid et Dødningchoved til 
Etikette): 

folidcrc Tilpropnina of Bchns 
devinsflaskerne, saa det bliver vani 
fkeligere at trcekke dem op og nyde 
Jndboldet nde vaa Gaben: 

I Statssmdekswttecje tic Afhordsfok- 
z eninger; 
I ved Befordring bør de have For- 
trinet, der ikke drikker Vrændevin, 

«naar sdet dreier fig om Personer i 

Joffentligc Stillinger, særlig under 
»Transportuæscnet 

» 
(Jernbaner, 

! Dampskibe osn.): 
E tidligcre Lukningstid og Miiligs 
»hed for at genuemføre det lokale 
«Forb11d. 
! 

EsZtiinocddZLicddettucis 
Z llnder 25. ds. bereites fra Man- 
«kato, Minn., Guvcrnør Ebcrharts 
,Hjcmb1), um Fest og Hædcrsbwisi 
ninger, som Guvernøren har vasrct 
Gewand for. Hele Alkandkato tog 

« 

— uden chsyn til Parti — Del 
»i Festen, og udenbys fra Vor der 
sont-minnen ca. 15,()00 Lisenncfker 
for at dvltage i Festen, trods Regu- 
visit-. 

; 
It 

"i flicxmlntioncn i Mexico blev ikke 
til Inmvt dennc Gang. Regcriw 

sgcn sigcs at Vaer absolut Horte 
wwcsr Situationen Men dermed er 

·jo ikke sagt, at dlievolntionsoanden 
Ler udryddet. Misfornøjelsen blandt 

;Folket med Diazs Regering er nof 
saa stor, oq efter hvad vi skønner 

fra tilsyneladendc god Kilde saa 
vel grundct, at der kan ventes ny 
TOpstand, faa snart Lejlighed byder 
« 
sin. 

Mayor Tahlman er kommen til-» 
baae fra sit Ophold i Excelfior 
Eprinq—:» Mo» bunt han reiste hen 

Ufor at hoffe nd efter Valqkmnpens 
Besuærliahcsder, Anstrængelser og 

fEkuffclse Mayorrcn siger, at han 
lhar nydt en virkelig Hvile og er 

nu i udmærket Stand til at gen- 
lfoptcmr sit Arbksfdc Dahlman mødte. 
ISecmtor Stone i Erkelfior Springs,l. 
men de kalte ikkcs Politik, paastaarl 
Tahlnmn. »Don hemde rimeligsvis4 
kamst nok of dtst for en Tib. s 

. 

llskiclmcsl Eudah11, Wundlæqgcren 
as drt lnskendte »Cndahy Packinq 
Componn«, døde Søndag Aften i· 
Mom) Hospitnl i Chicago af dab-( 
belt Pneumonia, efter 5 Dages 
Ztmcltsje· Videre sigest Følgcsrne 
af csn Operation for BlindtarmsH 
betasndvlfcy et Anfald of Paralyfis 
oq dobbelt Pncsusmonia gjorde feel-l 
lrs Sau om at fælde Milliochrm 
Don var 69 Aar. Han var Katolik 
og modtog »den sidste Olie« og Sa- 
fmmentot paa Dødslejet. ( 

Vollykkct Myttvri. Allerede midt 
i sidfte Ugc læstes Meldinger fra 
Mo Jan-cito um Mntteri Pan firc 

kaf meiliaus størstc Uriasszibc oq 
under Lä. ds. melin at Mytheriet 
er endt nicd det Resultat, at Oprøi 
rerne cr tilstaaet baadc Anmein og 
deriss Forlatmonde, sont omfattede 
følgisndv trc Punktisr l) inficer Be- 
tali1m, L) Afifaifelse af spionie- 
itmffou i Flandrn ou ti) itørre Ve- 

fastniim paa Zkibeiiv. Chcftsn paa 
Stilust «Minas Gerne-IT .(mptajn 
Roms-Z, og en to, tre andre Offiro- 
rvr blvv drasbt under Oprøret. 

i 

Tøntt sinldiq i :l)(’nnddrab. Mr. 
Alcid stbstlti, iom Um- Antomobils 

sinnst-, do Willimn Urna i Omahn 
den LI. Juni bit-v drasbt i en Au- 
tomobilulykke, bit-o i Lørdaqs af 
Jurmsn kcndt ikyldiq i Manddmlx 
fordi ban, da Ulyiken fietch havde 
kørt 15 a 50 Mii i Time-n. Schultz 
og hans Sagfører vildc imidlertid 
i Mam- auiøae om ny Zugs-behand- 
Iina, og om fanden nasgtes ham, 
vil sde lade Sagen gaa til Statens 
Hsjefteket, idet de -hævder, at for 
rafk Automobilkørfel ikke kan komme 
ind under Laden iom uagtiom Drab 
ved en nlovlig Hand-limi. 

-—--—-« —« — kkW2-—xk»— W 

glord en rundt 

Den danske Stortyv Nielfen er 

bleucsn akresusrct i Stockholm for 
en Masting Tyorjer i Gøtcborg. 

I 

Verdenssuditilliugon i Brijszjel i 
Sommer har været besøgt af 15 
Mill. Perioner, og det financielle 
Resultat- overstigcr alle Foruentnins 
Ack. 

Det italienskcs Senat foreslaar fig 
scln reformcrot saalcdes, at Sena- 
torernes Antal indskrænkes og Balg- 
nmadvn forandrissrs· Dcsrimod øniker 
man Uafsætteligheden bibeholdt. 

Journaliswn Baron UngernZtcrns 
berg er ved Appellationsretten i St. 
Petersborg idømt 4 Aars Tvmmss 
arbejde for nt have udlemsret Zinss- 
liemmcsliqliochr til frommt-de Mag- 
ter. 

Poituxmlrs Sie-gering udsendte i 
Oktober et Jlmncsstidctreh Her ogsaa 
efter de sidste Oplysninger vil kom- 
me til Ilnoendelse over for Fran- 
co og hans Miniftre, hvis de fkulde 
lilive dømte. 

En Million-BUN. Paris, 12. No. 
vember.’Retten i Epinal har dømt 
csn Vinbandler for Vinforfalfknini 
get til 4 Maaneders FæaneL 4, 000 
Franc-I i Vødcs og ist Toldbøde paa 
4 Mkllioner Iman 

« 

Fra Havnekajen i Havre er 300- 
000 Centner Hvede og 15,0,000Cent- 
ner Majs tildels ødelagt, fordi det 
har ligget faa lcenge under aaben 
Himmel fom Følge af Mangel paa 
Vognmateriel paa Statenö Vestbas 
ne. 

. 

«Curbnf(sn, m. November Den i 
Gasar hertil ankomnc tvske Bark 
»Schiller«, der var under Vejs til 
Hamburg medSalpeter, hat i Nord- 
føeu miftet 5 Mand af Bescetnins 
gen, der blev fkyllet over Bord af 
isn Stvrtefø· 

. 

Rigsdnmaen har med 201 St. 
mod 187 til Formand valgt Okto- 
bristen Gutschksom der tisdligere var 

Formand, men i Sommer nedlags 
de sit Mandat. Centrum og Natio- 
nalistvrncs hilftks Valqot msed stort 
Bifald. Til l. Viceformand valgtes 
en Høfremand oq til 2. Vicefors 
mand en Oktobrist. 

Kalkwan Konstantin-unkl, 9. Nov. 
Om Bord paa to tyrkifke Krigsfkibe, 
der ligaer for Anker her, er 2 Per- 
soner blcven sym« af Kolcm J Mi- 
litærlazarcttct i Tnlea er der furc- 
faldet 12 nye Tilfwlde og 10 Dødsi 
fald of Idolcm Endvidcrc er Kolem 
ndbrudt i AdrianopeL Nodoto oq 
Jsmid. 

I 

Messinass Genopførclch Fra Rom 
tolcxn«aferes, at den italienikio Ne- 
gcrinq bar befluttct at anvcnde en 

Zum af 20 Mill. Lirc til Messinas 
oq Requios Genopførclfc J fammcs 
Øjcmcd fknl anvicsndks csn Zum af 
omtrcnt 50 :l!(’jll. Lin-, der skriznsr 

fig fm de Vwrdifuqcr, sont m- blo- 
msn fundksn i Nuinerne oq ifkcs res- 

flanchredo af dcrcs chw 
. 

Enean Zolvfund J Uallmom 
Sølvminou ved Västeräs, himr Drifs 

»te» bar vaer ftandsct sidcn 1902, 
Jesr der i den senefto Tid foretagrt 
;Underføqelscr af Norbcras Minesyn- 
dikat, hvvrved der er fundet en rig- 
holdig, næsten meterbred Ante af 
ren og qod Solv- pg Blymalm 

Dristen oil derfor ftraks blive 
geniaptagen. Malmen vil ligefom 
tidligerx sblive udført til Tyfkland. 

Petersbnrg, 26. Nov J sit Testa- 
mente overdrager Grev oLeo Tolstoi 
sine utrylte Værker til sin Datter 
Almandm 

Greuinde Tolstoi ligger meget 
lyg 

I Tolstoi-Z utrykte Værker. St. 

I 
I Sufftagetterne London, 26 Wo. 
IStein1ncsrets3kuinder, som blev arte- 

istcrcst Torsdag Aften for at have 
Itimft Vindncr i d)icgcringskontorer- 
hie blev i Vom Etreet Politiret i 
IGAar idømt to Maancderss Ferng- 
xsol hver· 

Magistrat Sir Albert de Nutzen 
iaqde, idvt han kundgjorde Dom- 
men: 

»F uordentliqe Fisvindcr bar bids 
stil vcercst behandlet altfor leinpelig". 

O I Valtiff lldstilling. Wahn-, 12. 
;:llovemlier.· Formanden i Komiteen 
lfor sden kommende baltiske Udftils 
lin i Malmø, Bnra-adsformand, Leks 
tor E. LindahL bar i Dag over- 

rakt Regeringen en Skrivelfe med 
Aniøgning om, at Regeringen vil 
beftemme, at den baltiske Jndustri 
sog Kunstudftilling skal afholdes i 
Malmø 1914, at Danmark, Tosk- 
land og Rusland indbydes til Del- 
tagelse, og at der afholdes et Pen- 
gelotteri til Fordel for Udstillins 
gen. 

Paa Komiteens Vudgetforilag an- 

flaas Omkoftninaetkne til 3,200,000 
Kroner. 

Togforbindelsen med Norge. Den 
skandinaviske Jernbanekonference, 
der for nylig afholdtes i Christia- 
nia, svedtoq at udtale, at den nu- 

vasrendse Toqordning til og fm Nor- 
qe over Trellcborq eller ziøvenyavn 
ikke er tilfredsstillende og foa snakt 
som muliat bør søges forbedret: 
Forbindelscsn bør søges ordnet sau- 
ledes, at rejsende efter Behag uden 
Afbrydelfcs kan benytte SasfnitzsRus 
tcsn cllor Kobenhavnthtthr 

Der nedsattes et llidvalg til even- 

tucslt at udarbejde detaillerede For- 
slaq til en nærmere Ordning, og 
dtstte Udvalg har nU holdt Møde 
i Christiania og skulde samles paany 
vcsd denne Tid i Wiesbaden. 

Følger af Stormen. Berlin, 12. 

November Oele Formiddagen i 

iGaar er der i Vefttyskland, Nord- 
tyskland, Sachsen, Hannover, West- 
falen og Belgien faldet en Mcengs 
de Sue. Ved Middagstid naaede 
sSnevejret hertiL og i lang Tid ra- 

fede en heftig Sttestorn1, der anrets 
tere ftor Zkade paa Ton-gras- og 
Tek-fonledningerne 

Calais, 12. November En 
heftig Stortn overraskede i Gaar 
Nat mange Fisterbaade Flere af 
dissje gis under med deres Bestei- 
ni11qer. Hidtil er der drevet ca. 30 
Liq i Land. 

Vonlogne sur Mer, 12. No- 
vember — llnder Stormen her blev 
en Fifkerbaad ved Jndfejlingcn til 
Hunnen paasejlet af en Damper og 
kostet ind mod Kosten. Tre kllkand 
uf Fissortumdenss Vesastning drufnes 
di-, H 5anm--:», Ved en nnden Pfiffer- 
lmndsrs Und-emaan drukuede 7 Mond 
af Befastniuqen Befwtnitmen poa to 
andre Ji7tel«lm.1de, der ligeledes er 

gaaet under, befryqtes ogsaa oms 

komne. 
Paris, 12. November. LatmsMidi 

delhavets Kyfter har der raset en 

heftig Sturm. En Band med 6Mand 
um Bord er qaaet under. 

Paa Grund of Seinens Stig- 
ning er Floddampertrafikketz af- 
brudt. Im Toumine iog Bourgos 
gne met-des om Qvetsvømmelfer es .Floderne Gard, Mgrne og Ymmr.l ; 

»L- 


