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J Tnlfmrkc den 4. blaudt Jordcns 

Nationen 

91,972,267 i De Forcncdc Stntcr, 
101,100,000, nank Bilondc br- 

rcgncs. 

’Lk?1sn"ciiqtmi, 1«. Tec. -· Tor er 

91s)72,2s37 Jndbugacns i Te For- 
csnccd Ztatcsr alone-. Tot er Talchic, 
sont Fnlkrtasllinqsdircktør E. Jana 
Duer ofjentlixmjnrdc i Tag, Tot 
csr Nesultmist af H. almindislige Fol- 
ketælling. Naar Hawaii, Alaska og 
Pol-to Rico Itiodrcgncs, bliver Tal- 
let s):z,i():2,151. Tages videre Phi- 
lippinerne, Samoaøerne og Guam 
med, stigcr Tallct til 101,l()«,00s). 
CTist fidsto Tal or dog ika nøjagi 
tiat, Ha du« ifke or kiuldt Falken-l- 
1ing i von- Bcsiddelser dct fidstc 
AaH Vi vokser adikilligt Lidt me- 

rc end bunt-rede Aar gammcl -— 

et rcnt Bat-n i Nation-Familien — 

staat De Forcsnede Statt-r i Tag 
med Sonsim til Talftyrke fom Ver- 
densks fjerde Nation. Vi overgaas af 
det britijke Kejsekdømme — som 
Solon altid fkinner paa —, of 
Rusland og det gamle Kinn. Eiter 
et last Overslag bebos Jorden i Dag 
of 1,500, 000, 000 Menneskcr Om- 
k—ing en Femtendedel af denne Jor- 
Jens Vefolkning bor under De For- 
enede Staters Flag. 

Kinn er med chfyn til Falke- 
ial den fsrfte blandt Perdens Na- 
tionen Sidste officielle Overslag 
giver dets sndbyggekantal til 433s 
00«0I"I0, i hoilket Tal Manchuriet 
ogfaa er niedregnet. Næst efter koni- 
mer det brätifke Keiserdømme med 
et omtrentligt Folketal af 400,000- 
00«, hvotaf dog kun —15,008,000 
tilhører det forcsnede Kotigerigex 
Storbritanien og Jrland. Vtitifk 
Jndien bar 2:,,,32000000 og dct 
famlede andien 291,,000()00 Det: 
tussiske Keiserrige hat en Befolk 
ning af 155, 433, WO, hoomf de III-I 
000000 tilhører enropæisk Rus- 
land, ll, 000,000 russiff Polen, 
11,000,000 Knukasien og 7,()0(),000 
Siberien, den centrale asiatiske Pro- 
vins (Turkestan) 9,,000 000 og Fin 
land 3,000,000 

Tyskland notin raikere end noget 
af Nutidens Nationer med Undtai 
gelse af De Forenede Statt-V men 

dets Befolkning var iflg. sidste Fol- 
ketaslling kun (i(),6«11,000. Folkes 
tællingen i Aar ventes at ville ni-· se omkring (35,()00,000 i det samte. 
de tyfke Kejserrige 

Nationens Vaskft har overrafket 
selv Funktionærerne i CensussVns 
regnet. Te havde gjort Regning 
paa en Tiivcekft i de fidsie 10 Aar 
af omkring 19 Procent, men i Ste- 
det er Tilvæksten 15,977,691 eller 
tæt ved 21 Procent (20.9). Naar 
Besiddelserne tages med i Betragts 
ning er Tilsvceksien omkring 19 Pro- 
sent. 
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Zagt-Spornen og 
.Fodbold-Sporten. 

Fra Pittsbnrg, Pa» bereites un- 

der 11. ds» at der i Pennsylvania 
alene dette «Esteraar, uagtet Jagti 
sæsonen ikke er til Ende endnu, er 

sket lige saa mange Dødsfald ved 

»Jagt, sont der er sket ved Fodbolds 
spil over hele De Forenede Stater 
De aloorlige Ulykkeshrendeiser ved 
Jagten i Pennsylvania alene er nee- 

sten dobbelt saa mange sont ved 
Jodboldsporten i M Stater. 

Og paa Grund af, at Ulykker 
ved Fodboldspil tiltrækker sig saa 
stor Opmærksomhed, bliver time-s 
III-ais mange Ulykker skcevet pcml 

« 

Wette Saft-I Manto, som ikke direkte 
skyldes dekk Ulykker ved Zkydning 

kkan der sjcelden tagcss feil af. 
Rekorden, faa vidt den er kendt, 

er: Fodbold i De Forenede Stater 

Imm) — Tod-Ihm m, acuokiige 
sBeskadigelfer 17. sagten i Penn- 
3fylvania Umn) — ngsfqld 18, 
kaluorlige Vesfadigelser 31. 
f Listen over Jaatulykker viser et 
TDødstald eller en Ulokke nwsten for 
hner Dag hidtil i Zæsonen Ostene 
er bouedfageliq Drenge under 21 
Aar. Af de IS onenncevnte blev de 
7 drcebt af Vaaben i deres egne 
Hemden de øvrige si af Vaaben i 
andres Oændet Aarfagerne var —- 

Snubleu, Klyven over Hegm ufors 
sigtiq Lad11i1m, Støden imod Trek- 
er med Geværet, skødesløs Zigten 
oq Uvidenhed am, at Gevwret Var 

ladet. J intet Tilfwlde meldes der 
am at man toq Jasgeren for Vildt, 
hvad ellers ikke sscrlden hasnder paa 
de ftore Jaqtomraader i Maine aa 
Nordvesten. En mcerkelig Swndelse 
var, at en Jæger døde af Hiertes 
flag, idet en Hart-, da han troede, 
den var fkudt ded, og vilde famle 
den op, sprang op, just som shan 
vilde tage fat paa den. Det var en 

42 Aar gammel Skoledirektør og 
Hatelejer i Dickson City, Pa· Hans 
Dsd er dog ikke regnet med paa 
Jagtens Konto. 

Fra Boston meldes famtidig, at 
faa vidt man endnu ved, er der 
bleven 18 Mennesker dræbt under 
Jagten i New England dette Aar, 
og der var 4 Tage tilbage af See- 
sonen. 5 af disfe Ofre toges for 
start Bildt, 5 dræbtcss ved Vaaben 
i Jwgerens egne Hasndetz 5 ved 
Vaaben i andres Hemden 3 dras- 
nede ved at falde gennem Jsen 

White Justitiariu5. 
Washington, il. Tec. Dom- 

mcd Whith af De Forencsd Statt-ts- 
Højeftcret (Demolrat«) or ndsct til at 
blive denne vor højefte Domstols 
Chef cller Justitiaritts. Taft vil sen- 
de hans Udnævnelfc til Scnatet i 
Morgen ved Middagstid.. Man ven- 

trr, at de andre to Medlemmer til 
at fylde Vakancer ogfaa vil blive 
uanout oa forelagt Senatet i Mor- 
gen· Dct siges, uden dog at Være 

della-steh at det vil blive Doinmer 
Willis Vandeventer, Cheyenne,Wvo., 
oa Joseph R. Lamm-, Georgia, fid- 
ligcsre Medlem af Georgias Højesftes 
ret. 

Et firdobbelt Mord. Frn Kansas 
City meldcs, at der paa en kksarm 
ca. 20 Mil Syd derfor sandte-s- 4 

Mennester, hele Ousbeftandem myri 
dede Lørdag Aften. De var favnet 
flere Dage, faa Naboer gik at føge 
efter dem. Konem Mes. Bernhard, 
fandtes i Huset, en Søn og to an- 

dre Mænd i Staldcn. En tidligere 
Tjenefletarl er mistænkt 

Vandvejsmødet endt National Ri- 
vers and« Harbors Congress afsluts 
tede i Zredaqs sit stwende Aarss 
wide-, efter at have vcdtaget Resolu- 
tioner angaaende sit Standpunkt i 
Spørgsmaalet om Forbedring af 
Vandvejene. Nesolutionerne unbefa- 
«ler Prceiident Tafts Politik med 
Henfyn til dette Spsrgsmaal og 
henstillcr til Kongressen at vedtage 
en aarliq Bevilgning af 350,0()0- 
000 til Forbedring af Vandvojeim 
Videre anbefales, at Jnterftate Kom- 
missionen gives Myndighed til paa 
en vtrkningsfuld Maade at regulere 
konkurrerende Lands og Vandvejös 
ruter. 
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Tqu Upsäri Brusilieicq 
200 Tilfkucrnc drkrbt cllcr faarct. 
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Ren To sank-im 11. Tec. -—— Re- 
’;1(-1«inkusns"3 Trupp-er bar After Kon- 
ktrol over Garnisomän paa Cobmi 
XTUL oq den andcsn Opstand af Ma- 
Frinorno or cndt mod fturt Tab, men 

Ymm en :Uk’«1ade, sum rimeligvis vil 

Lohnrqu wider-is Opfmnd for csn Tib. 
« Lprørcrms, der befide af on Va- 
täillon af illknrinekomfcsh talte omi 

’t«ki»g non :).Iek1»d. Af dissc hrcv 200 
rufen dmsbt eller saure-t. Te vorige 
this-J tilfnimc, mens de føgte at 

sundfly fm Leu um Nation. 
To Oundrcdo af Vor-III Folk blev 

knien drcrbt ellcsr sanket, mens- dc 

iagttog Vomlmtsdemcntct fra"Vyens 
Moder cllrr fm Vandfronthn. Man-I 
ge af Regeringenss Bygninger blev 
ødelagt, deriblandt Skatkammeret, 
Udksnrigskontonst og Departements- 
bngninqcn for offentlig Arbejder vg« 

I Telegraf. 
To Landbatterier, to Krigsflibel 

oq flcre ,,dcstroyers" tog Del i 
Vomlmrchncntet, og to. Gange under« 
Slagcst bleo der tilladt Barthen-i 

llwilo for at fiorne dødcs og faaredr.s 
Skydztinncsn standscde sent om Af« 
tenon, men nagen aktuel Overgivxls 
se af Oprørerno fandt ikke Steh, 
da Kommandørerne over Neaerins 
gens Styrke anfaa det for klogere 
at vente til Dag. »Deftroyerne« var 

imidlertid stationercst fault-diss, at 
de let kunde møde cthvert Forsøg 
fra Oprørcrnes Side paa at und- 
fly. Henimod Midnat satte flere 
Bande ud, og Mcnnofker faas at 
Mme øjensynlig i den Hensigt 
at naa Faftlandcst, mcn de toges 
tilfange. Der er erklæret Krigslov 
i det føderale Distrift for 30 Da- 
ge. 

Der tales om elstra Samling 
.af Parlamentet Regcringen menck 

ldog at have Situationen vel i sin 
sMagt: thi bortfet fra enlelte mis- 
«fornøjede er baade Herren og Ma- 
rincn loyale. Forholdene i Vyen er 

normale. 

Spejdorskibet Nio Grunde DoSul 
fyrede det førftc Skud med Kano- 
nerne rettet imod Bym Tot sværc 

«Vombardemcnt fra baadcs Landbat- 
tcricrne og Kriqsfkibene skabte Pa- 
nik i Vyvn tidlig i Gam« Momes 
og skrwkslagne og faarede Mennes 
sker flyede i alle thninger· — Ef- 
ter hvad Aviserne beretter skal 

IGrundene til dcnne sidste prtand 
vasre ubetydelige. 

Skib i Nød. 

Cordova, Alaska, H. Dec. — 

Alaska Dampskibs Kompagnis Skib 
Olympia med 106 Passagcrer om 

Bord er ftrandet paa Lea Island 
»i Prins William Sund. En frygtes 
llig Storm rasen-. ancn Melding 
var modtacht fra tmadløssOperas 

Haken paa Olnmpia fiden Kl. 9 i 

I-Formiddag, og der næres Fryat 
for de strandedes Sikkerbed. Man 

fryqtcdc sor, at Skibet var sanft-t, 
og alle de om Bord vasrende var 

druknet, indtil man Kl. 10 atter 
børte fra Telisarasist Hohes. Stor- 

Hitect rast-de nwd fammeVoldsomlch og 
stødtes mod enKlippe, jaa det var 

svanskeligt at affende Telegram Al- 
le var dog i Live, og de shaabede 
paa Hjælp, spr det blev for sent. 

« 

Blanvede Meddclelfer. 
s « 
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F Ztor Livscrstatning· New York, 
; 1(). Dec. —- New York Centralsscrus 
Ebenen hnr i Nottcn indgaact en 

TOverenskomst mcd Epeucer Trost-I- 
Vo sum Erstatning for Bankierens 
Tod ved et Jorncbaneuheld i Mikr- 
Ooden af Croton, N. D» den Zi. 
Docmkbcsr i Fjord. Jornbaneselsfw 
bist vil betale 860,000. 

En Negeringsfng. Washitmton, 
T. C» 1(). Dec. — dRegeriltgvns 
Sag mod den inaknldtc siultrust VII 
Hspc iudnnktst for Hofe-Mast J m 

Optimin sum blev udstedt i Goal-, 
siger Justitszsdepnrtvmentct, at de»t 
ika or tilfrcds nnsd den dclvise Sein 
dct vandt i Te Formde Ztatcrs 
Xiredsnst i Philadelphia, hvilkanet 
sandt, at Temple Jron Eompany 
var en ulonlig Kombination til Hin- 
drinq for Handelt-it 

Vor Pl)iliwin-.«Zandcl. Washing- 
ton, T. C. m. Dec· — Handelen 
mellein Te Forenede Stater og Phi- 
lippinerne or praktisk talt fordoblet 
fide-n Bodtagelien af den nnværendeJ 
Toldlov, sum tillader toldfri UdsJ 
veksling af Varer mellem De For-! 
cnede Statt-r oq diste Øer. zud- i 

førielen fra Philippinerne i de fein- i 
ten Mauneder fra I. August 1909 
til 31. Ojtober 1910 del-b sig til 
524,317,758, medens Udførfelen til 
Philippinerne beløb sig til 823,392-j 186. J de femten Maoneder før Lo- 
vcns Vedtagelse var Jndførselen frai 
Philippinerne 311,588,612 og Uds 

førfcleu til Ferne 812,611,623. 

. 

Manuels Pung laws-. »Tribuna« 
offentliggør fra Rom et Jnterview 
med en Portugiser, sum ikke navns 

give-s, men sum fkal vaspre en frem- 
ragisnde Kongeligsinch Han siger, 
at den landgforvifte siong Manueli 
mangler i den Grad Penge, at hani 
ikle har vasrest i Stand til at vælgai 
sig et ·Opl)oldsfted, men har væreti 
nødt til at benytte fig af Hertugen 
af Orlcans’ Gæstfkihed i England. 
Manncl hunder, at han vil komme- 
til Maqtcn igcn, idet han paaslaar, 
at en portngijifk chnblik ikke kan 
blive vorig. 

Grulwksplosion i Canada. Cal- 

qart), Alberich m. Doc. En for- 
fasrdcsliq Efszplosion fandt Stcd i- 
Aste-:- j Weste-m Cauadinn Col-I 
lcricsis Grube i Bellt-due 50 a 60 

Arbejdcro blev indejpærret i Gruben. 
20 blesu braqt nd ucukring Midnat, 
men ltkafdisfcvar allxrede døde, og 
andre flcmt kvæftet. Den Jldebrand, 
fom Eksplofioncn foraarfagede, blev 
snart slukket, og man søger nu at 
finde de Arbejdeke, som endnu fav- 
nes. 

Bystyrct i Milwaukee. Mayok 
Seide-l har forlanat, at Politichef 
John T. Janssen fkal resignere, for- 
oi han ikke vil arbejde i Samklang 
med Vyftvret. 

Dcst figes, at Politichef Jansfen 
uægter at refigncre, og Enden bliis 
ver, at Sagen kommer for Board 
of Fire and Police Commisfioners. 
Raudet bestaar af firc Medlemmer, 
kun en er JOHN-Demokrat og han 
og et andct Medlem af Raadct urs- 

l 

! 
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beider smnmen, saa at der innen 
Udsigter er til, at Raudet kan naa 

nogen Afgørelse. Hvis Mayok Sei- 
dels Befkyldninger ikke opretholdes» 

’af Majoriteten as Kommisspererne,l 
kan Jansfen ikkcs blibe fjernet. 

i 

! glorden rundt. 

s Ton franske Aeroklub har uds 
stedt 289 Flyver-Certifikater· Det 

»"jidste bleo udfledt «til en Japaner. 

Den franske Æreslegionss for- 
»skellige decr bieres for Tiden af 

l7,515 Personen deraf 3(),563 Mi- 

» 
litasre 

! 

Cn Cyklon. Buenos Ayres, 26. 
November. En heftig Eyklon har ra- 

set over Byen og Provinsen og an- 

rettet stor Ekade Tusinder af Trek- 
er er bleer revet op med Rode, 
og mange Personer er bleven drcebt 
eller saurer 

- 

. 

Quer 700 Mund fnldt. Paris, 9. 
Dec. — Sultanen af Massalit og 
over 700 of hans Mænd faldt i 
Lampen med franske Soldater i det 
franske Protektokat i Beftafrika. Paa 
de Franskes Side bleo 30 Msand 
drasbt og ooer 100 faaret. 

En Cytlon· Berlin, 24. Novem- 

ber. Tit »Lomla,3.« telegraferes fra 
Perth i Australien: Havnestaden 
Broome er bleven hærget af en 

fruqtelig Cyklon, der har ødelagt 
en stor Del af Byen og næsten alle 
de Furt-Zieh der anvendes til Per- 
lefiskeri. 

I 

Rusiske Mindefefter. St. Peters- 
borg, 27. Nov. J Aftes afholdtes 
her af litercere og svidenskabelige 
Foreninqer en stor Mindefest for 
Tolstoi Oder 2000 Personer del- 
tog i Festen. 

J hele Rusland er der i Dag fei- 
ket Mindefefter i Anledning af Ki- 
rurgcn Pirogews 100 Aars Føds 
felsdaa. 

Demonstrationer mod Dødsstrafs 
sen. Mofkow, 27. November-. Stu- 
denterne har i Gaar paa Gader og 
Pladfer her i Byen foranftaltet De- 
monstrationer for Dødsstraffens Af- 
fkaffelie. Demonftranterne blev øjes 
blikkeligt splittede of Husarer og 
beredent Politi, og 81 af dem, der- 
iblandt 60 kvindelige Studenten 
arrefteredes. 

s 

Tødsftraffen i Ruf-kund St. Pe- 
tersborq, 25. November. Eiter en 

storniende Debat forkastede Rigsdus 
maen i Tag med 161 Stemmer 
Centrum on Højwi mod 181 (Op- 
Poiitionen) et af Socialdemokraters 
ne og det konstitunelt demokratiske 
Parti stillet Forslag om at sætte 
Forslaget om Dødssiraffens Afitaf- 

.felse paa Dagsordene for næfte Møs 
de. 

Den græske Heer. J Athen venter 
man, at der i Januar dertil vil an- 

komme en sransk General og en 

fransk Generalstal1schef, der skal dan- 
ne Kscernen i den farnske Militærs 
mission, der skal forestaa Reorganis 
sationen as den græske Heer. Mini- 
sterpraesident Venizelos shar udtalt, 
at han ikke vil genoprette sEnIbedet 
fom Øverstkommanderende over Hee- 
ren. Kronprinsens Arbejdskraft vil 
paa anden Maade blive gjort nyt- 
tig for Hirten 

Tolstoi-Z Minde. Forslag i Du- 
maen Den 25. Nov. fremlagdes 
der i Duman Forslaa om, at 
Staten skulde købe Godset Jasnaja 
Poljana nted Tolston Gravhøj samt 
det Hns i Astapowo, ihvor Tolstoi 
døde. Endvidere skulde der aabnes 
en Nationalindsamling til et Tol- 
stojsMonument i Maskwa, og Staten 

lskulde hertil syde et Bidrag paa 
I100,000 Rubler. 

« Arbeiderpaktiet stiller-e if1. R. B. 
sligelcdes Forslag om at hcedre Tol- 
Istoi. bl. a. ved at Statt-n købte Tol- 

iftojs Vwrker og oprettede et Falke- 
« 

1111iversitet. 
. 

I Berlin og Chicago. Berlin, 8. 
Tec. —-— Berlins Haab om at distans 
cere Chicago som den fjerde af Ver- 
dens Storbyer gik onerstyr i Goal-, 
idet U. SE- officielle Folketaslling 

Miste-, at Chicaqo har 2,185,283 
IJndbyggercy medens Berlin kun 
"k)m« 2, 180,000. 
I 

, 100 Kristne myrdet. Blodbad i 
,Byen FiemtJ Syrim Konstantinos 
pel, 9. Dec. —- Jfølge et Telegram 

lfra Jerusalem hat Veduinerne neb- 
sflagtet den tyrkiske Garnison i Ke- 
)rak, Syrien og drtebt over 100 
Kriftne der paa Stedet som Hcevn 
for Henrettelsen af en Beduinerhiws 
ding. 

Asauithis Majoritet li. London, 8. 
Dec. —— Regeringenspartierne hat 
til Dato en Majoritet of ll Sceder 
i det nye Parlament til trods for, 
at llnionisterne i Gaar erobrede 
6 »Ja-der og kun tabte to. Wal- 
dorf Astor, Søn af den forhenvæs 
rende Amerikaner William Wal- 
dorf Aswk, viI blive Mediem af dek 
nye Parlament Han og hans Kol- 
lega i Plymouth, A. Shirley Benu, 
flog de to liberale Parlamentsmeds 
lemmer Mallet og Williams· 

Revolution i Honduras2 Guate- 
mala By 9. Dec. —- Det truer med 
Revolution i Honduras, og der her- 
sker den største Ophidjelse i Landet 
Krigslov er proklameret i Hoveds 
staden og i de større Byer, og Ferng- 
slerne er fulde af politifke Fanger. 
Velstaaende Borgere drager i Floc- 
kevis over Grwnsen til Guatemala. 
Jngen Passager faar Lov til at 
komme i Land i Honduras, medmins 
dre han kan fremvife et Pas, under- 
skrevet af Honduras’ Konsul paa 
Affejlingsstedet. 

Det meldes, at Præsident Davilla 
fidste Lørdag udstedte Arreftordre 
mod forhenrwrende Præsident Bonils 
la og General Guitterez. 

Kreta-"Spørgsmaalet. Kanon, U- 
Noneniber. J- Gaar Formiddags 
aabnedes her Nationalsorsamling i 
sinnigen as GrækcnlandsNavn Kam- 
rct gelitog sin Iliisøgliing til Stor- 
Inagtcrne onI Kristain Forening nied 
Gartenland Te mnlmmedanske De- 
pntcrede ncdlagde innen Protest. 

——— J Nationalforsamlingens Mei- 
do i Tag var der ingen innhanies 
danste Tepnterede til Stede. Samt- 
lige kristnc Depntcrede nnderstrev 
folgende Udtalelse: 

De kretensiske Hellisneres Natio- 
nalsorsamling beflntter at staa fast 
og uforanderligt paa det nationale 
Program, som er helliget «ved det 
krotmsiskc Folks Fædrclairdskærligs 
hed og man-ge Slægtleds Oste. Na- 

»tionalforfamlingen er sikker paa, at 
«Garantinmgterne, der i betydelig 
Grad har bidraget til den nnværens 
de Tilstnnd paa Øem vil søre deres 

lusio Rotfasrdiqhedsaerning til Ende 
Ued at billige Kretas Forcning med 
dcst fric Kotigcrine Grækenland. 

Konstantinopeh 25. November. J 
Ministermadet i Gaar beslnttedes 
det hos Kreta-Stormagterne at neb- 
lægge en Protest mod Edsaflceggels 
sen til den grwske Konsu- og det kre- 
tensiskis Kammer-Z Veslntning samt 
at forlnnqe on cndcliq Løsning as 
Kretas-Spørqsmaalot. 

Konra, 25. November De'mu- 
hamcdanske Deputcsrcsde har has For- 
manden for Nationalforesamlingen 
og Konsnlerne nedlagt Protest mal-, 
at Nationalforsamlingen er bleven 
aabnet i Kong Geokgs Navn. 


