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Ftugtklig 
Brandulykke. 

2-"- Mcnucsker omkommcm andre 
saurer 

En biksplofion foraarfugcr, at en 

Mut fnldek over Braudmtkndcuc. 

Et Himlpefond pna 8250,000 for 
de nsdlideudr. 

Ci)icagu, :3:Z. Tec. As de 25 
·Ma-nd, sont omtom under enBrand 
i zllkoiris N Co.-:i Stock Aards i 

Tag, Var de 19 bragt from as Nu- 
inerne sent i Aste-L Listen uucr de 
døde omfattck Vrandchefcn same-s 
Horam assiitcrende Chef Willium 
Iziurrgugdcp 2 .thajttcr, 5 Løjts 
immer, 121 City Vrandniænd, 2 

private Brandmwnd oq 1 Bernha- 
nerabejder. 

tlariagen til den fryntelige Ulys- 
le angioesz forikellig. Det var tids 

lig Torsdag Morgen, Jlden opdas 
gedes af en Vaqtinand, sont straks 
gjorde Brandalarn. Femtein Brand- 
korn-Z var snart paa Stedet, ogSlnks 
ninqisarbejdet var begyndt, da der 
skete en voldsom Eksplofion. Eet 
Vlad sigek, at det var Ammonia, 
der elsploderede, et andet, at det 
var den kolde Luft i den itore Kad- 
oplagssBygning, der udvidede iig 
med en saadan Kraft, at Bygningen 
fpræiigtes. Felsen blev ilwert Fald, 
at en Mut pludielig faldt over 

de Brandmwnd, som fra en Plat- 
form var beskæftiget med at ilutke 
Jldcn, og paa den Munde skete det, 
at de wennævnte omkoin 

Alle, iom knnde komme til, styrs 
tede hen for at kedde deres Kam- 
merater: nien det nedstyrtede Ma- 
teriale var for hedt til at haandtes 
res, og ielo om det hasvde været 

willigt, nik den iørgelige Zaudhed 
op ior Redninnsinændenejat ingen 
kunde have overleuet den irygteliae 
Katastrofe 

Vereininaen om Branden on Els- 
oloiiokxen spredte iiq lncrtiq gen- 
nem Stockk)ards-Distkittet, og Ven- 
ner og lentninge af Vrandcncendes 
ne itrømniede til Siedet for at faa 
Oplnsningek oin den-Si Mike En stor 
Politiimrke niaatte til for at holde 
dem im at itornce ind i den bræns 
dende Bygning. 
ster enestePolitiitation senden for 

Jst Street med Undtagelse as South· 
Chicago iendte Ambulankevogne til 
Brandftedet, og de blev holdt i sta- 
diq Fort med at like bort til Ho- 
spitalerne de saurede og af ng 
Mde Brandmænd 

Neste Das ist-Mr 
Arbejdet med at grade i Rainer- 

ne efter den førgeliqe Stock Yards 
Brand fortfattes hele Daaen i Guar, 
fulgt med deltaaende Interesse af 
Hundkeder of tavfe Tilsknere, hvor- 
af de flefte var Kvinder. 

Det var ikke før Kl. 2 om Eiter- 
middagen, eller 31 Tinier efter 
Vranden opftod, at det fidstc Lis, 
fokkullet oq lemlæstet, Ilev trukket 
frem, Liget var af Kapt. Dennis 
Doyle Den døde Brandmand blev 
fundet med Ansigtet mod Jorden 
under en Grusdynge En stor Viel- 
ke, senkten Fod lang-, lau over hans 
R«yq. Kapt. Doyle var Fader til 
Nicht-las Doyle, hvis Lig var et af 
de for-ste, som blev fund-et 

Antqllet af Lig, som er fundet 
i Rttinerne, er nu W, og med Kapt. 
Alexander Lennon, som sauret blev 
bragt til St. Bernards Hofpital og 
dsde der, blivek Antallet af Mennes 
stellt-, som Branden krcsoede 24. 

Byen vil vife de dtde Brand- 
mænd den fidste Ære ved offentlig 
Begravecfe af Mai-shall Hotaru ved 

at sende Reprwientanter til Begra- 
velserne af de andre Masnd og ved 
et sinkt Memorialmøde efter Ve- 
graoelsen. 

Foreløbigt Arrangement for Be- 
gravelserne oq for dllkecnorialmødeh 
oq Etridt til fiuaniiel Etøtte for 
de omkomnesss eiterladte lwlev tnqet 
i Nimr. 

J et Mode af den specielle Vo- 
madskomite, udnasunt of Manur 
Ausse, blev Stridt taqet til at yde 
de afdades Familier finansiel Stet- 
te. Eiter Forilaq of Mayor Vusfe 
blev det beiluttet at give 8250 til 
lwer Familie undtnqen Brandchef 
Gomit-T Disie Penqe var det Me- 
ninaen at qive til Taskning af Be- 
arauelfesomkoftninger. Tet blev des- 
uden beflnttet at feude Blomster oq 
tre Vogne med Vnens Neprcefentani 
ter til hver Begravelse 

andniarilml sorans Beqravels 
se vil blive paa Vyens Bekoitnitm. 
Der vil blive en Kapnlleri Eikorte 
anført of Col. Milton J. Foreman 
of føkste Reqiment og en Politie- 
icorte under Aniøriel af Politichef 
Steward. Medlemmerne af Bymcp 
det, Mayorens Kabinet og County 
Boakdet vil deltage. Der vil selivs 
fslqeliq blive ftor Deltagelfe af 
Brandmænd: men om de vil mode 
frem i Kompagniek oa marichere 
efter Ligvognen er endnu ikke be- 
ftemt. 

Hiælpefoud for be efterladtr. 
Oele Ehtcaqo vil blive anmodet 

om at bidraqe til at reife et Fund 
paa sLIODm til Hin-In for de Um- 

tomne Brandmasnds cftcrladte. 
De mindre .szcvlpckomitecr, sont 

førft blev bannt-L er alle opløst, og 
oq on ftor Contralkomite nnderNavn 
Eiti.zens’ Nelief Committec er ble- 
net dannet. 

J cht første Mode-, sont blev af- 
holdt, blev 198 Mand, tilhørende 
75 furskelliqe Fug cllcr Forretningss 
foretagender i Chicago, udncrvnt til 
at indsamle det store .L5jælpefond. 

Fondet vil, naar dest or indscnns 
let, blive ansvendt paa samme- Maa- 
de, fotn dct Sjaslpefond paa PUN- 
000, der blcsv ftiftcst for de eftcsrs 
ladte at de Brandmcrnd, fom am- 

tonc under Brandt-n ved Verdenss 
ndstillinacn i 18951 82,000 blev da 
fat til Situ- for buer Enke- og hvert 
Vorn. Naar Enken doch, qik Pennes 
m- til nirrmcsfw Dlrvina oa dct fulde 
Vcsløb blov udbetalt, ncmr Vørnene 
blva noksne. 

Under Ledelse af Coroner Hoff- 
man er en Underføqolfe fat i Gang 
for at finde Aarfaqen til Vrandens 
Opkomst, og paa hvem Anfvaret for 
Ulykken hviler. 

Nobelinstitutets 
Jubilæum 

En Enquete pnn 10 Rats Dosen- 

»3venjka Dagbladet« offentligs 
gsr i Anledning af Nobelinftitutets 
10 Aars Dag i sit Nummer for den 
10. December Resultatet af en En- 
quete, omfattendc alle endnu Ievens 
de Nobelprwtnietagere, med Anmods 
nina om Som· paa Zpørgsmaalet: 
Kan Nobelprasmiernc sian at have 
gjokt noget for Udviklingen af den 
Videnskabsgrem sont De felv repres- 
fenterer, eller inden for Verdenslits 
teraturen? 

Vlandt de indkomne Svar er et 
fra det fskste Aar-s Prwmietager i 
Komi, van Hoff i Berlin« der fin- 
det-, at Nobelftiftelfens Fremme af 
videnfkabelig Virkfomhekx bedst vi- 
fer fig deri, at den indirekte giver 
Anledninq til andre Stiftelfer, der 
ligeledes lover at blive af Betydning 
for hele Ver-dem nemlig Carnegies 
Jnstitutet i Washington og Kejser 
Wilhelm-NUMer i Berlin. 

De svrige Svar fra Buchner og 

Fischer i Berlin, Paolow i St. Pe- 
teerorg, Ronald Rojsz i Liverpool 
og Nntherfort i Manchester giver 
Udtryt for en leoende Ooerbeoiss 

Ring onl, at Nobolprwmien har vir- 
ket asggende Paa den natur-Dichti- 
skabelige og medicinfke Forskning, 
mon at dotte tydeligt oti fremtrcede, 
jo met-e Prannierne fonintcr i Horn- 
derne pna nung Männchen 

Buddhisme i Europa. 
Te tnfte Baptifteris Blad »Unse- 

re Heiden-Mission « form-Iler, at en 

Buddhistprwst Nyanatiloka er an- 
kommen til Lugano med det For- 
nmal at grnnde den forste Budd- 
histssdoloni i Europa 

Tet er han«-s Honsigt at leve som 
Eretnit i Midton of en eller anden 
Stoy. En hollnndfk og en tysk Stu- 
dent, der for tre Aar fiden antog 
Vuddhicsmens Laer sfal dele hanss 
Enfombed. Jener-e ben vil en in- 
disk Vnddbift forene fig med dem. 

Syo tnske Tilhcrnqore af Budd- 
hismen oil bcere lldgifterne, der er 

forbundne med Tanne-lieu af det- 
te førfte Bitddhist-Samf11nd, og en 

Ildvidelse af det er nllerede plan- 
lagt, en Arkitekt i Breslau hat saaö 
codes udkastet Planen til fleke Ene- 
boexe 

1 Det sinks, at Nyanatiloka er en 
berømt Filofof og Orientalift. Han 
har udgivet et Værk Buddhas 
Ord«, book han behandler de .,fire 
store Sandheder«. 

Protestantismtz » 

1 Spanien. 
J en nolig udsendt Beretning fra 

cht Dunst-evangelika Zamfund fin- 
dcsr »Kr. Tgbl.« en Opresmking af de 
Vanikeligheder, huornndcsr Prote- 
stantismrn endnu lidcsr i dvtte pras- 
stcredne Land. 

Tot sum-O lettcns at aabne en 

Anarkift Klub i Spanien end en pro- 
trfmntisk Zkole ollrr Kam-L og det 
er nie-get tvinlfomt. out csn erklws 
rkst Protcftant kundc npncm fuld 
klicstfasrdighcd i Rettan Han kan 
nasppe opnaa m Usuoornørxmfh og 
Professorsfolen er lukfet for hanc 
Zoln Pressfcu drum-r siq Ued at 
anvende ham 

Alligwtsl or der 216 Steder i 
Spanien, huor proteftantifke Kapel- 
ler og Ziolcr bloncftrer, oq Stolers 
ncs or fulde af Vørn fra Fritasnkers 
mun- 5um fm romersftatolfke For- 

-a-1dre, der forcstmskker dores more 

«metodifke llnderoisnina da brdre sa- 
gnitcere lldftyrclse fremfor llndewisi 

jningen i de katolsko Stolen Tre pro- 
testantiske Teoloqer arbejder ogfaa 

lpaa Udgivelfen af opbyggelige poles 
Vmier og pædagogifkc Sktifter til 
lave Prifer. 

Men man kan ikke andet end 

Lhedrsves over, at det spanfksevans 
gelifke ISamfund paa Grund af 
manglende Midler føler fig nsdfas 
get til at indskrænke eller ophsre 
med enkelte af Missionens Birk- 
fomheder. 

Paven og Presien 
Et euestqaeudc Arm-. 

Der findos vist intetsteds i Ver- 
den, skriiver ,,Jyll. Pft.«, noaet Ams- 
oq TidsfkriftsArkiv, der i Omfang 
og udmærket Ordning kan maale 
fiq med Vatikatcets. Paven abou- 
ncsrer paa Tufinder af Avifer og 
Tidsfkrifter, oq en Masngde bliver 
bam desuden frivilliqt tilsendt, faa 

»det er ikkc for nie-get sagt, at der 
Ipaa hele Jordkloden ikke findes no- 

lgen Regering, der er bedre under- 
rettet om alt, hvad den hat Inter- 

!eöse af at vide, end Vatikanet. 

I Den førfte Pape, der ofrede Pres- 
sen nogen større Opcnærksomhed, var 

Zins den Niende, som under de sto- 
Ei·e, nolitiike Omnceltninger i Italien 
Hunde faaet større Tanker om Pres- 
zjsenis Betndning end hnns For- 
anngere Oan sknbte Begyndelsen 
Tiil det nasldige Linisartio, der nn 

er furbundet nied Vatikanets Bi- 
spJiiuteiI Og fka hanc stamnier ogfaa 
;Brincipperne for Arkinets Ordning. 
jozoer Tag klipper en Nackte Zette- 
"tærer alle de Artikler og Notitser, 
»der can tcenkes at hhve nagen Jn- 
teresse, ud of de ankommende Ani- 
ser: og blandt alle disfe Udklip væls 

ner nardinal-Ztatsiekretceren saa 
jdem, der skal forelasgnes Paoen selu 
»ti( Wienneinlnmiinsp Jene-re nandrer 
nlle lldflipuene, omhygqelgt ord- 
net oq indregiftreret, over i Ar- 
kioet. Oq heri indleminessi ogiaa de 

VJndberestninAeh der Tag efter Tag 
lankontnier fra de kntolike Vifkops 
»der i alle Verdens Lands-: disse er 

Leemlig forpligtede til at meddele 

;"Ba1«.en alt, hvad der foreknnuner dem 
at være af Betydning. 

Hele defte Efterretninqistnate1-ic;lc, 
»der svulnier op med en Banne-;- 

Hastighed, uilde jo iniidlertid vcere 

fuldkommen værdiløft, hvis det ikke 
var ordnet med den pinligfte Nøis 

Hagtighed efter sit Jndhold, saa det 
i Labet of faa Minutter er muligt 

sat finde alt, hvad man ønfker Op- 
lysning om. Naar kommende Tages 
Historiefkrivere fkal studere vorTid, 
oil de her finde en aldeles eneftaas 
ende og uudtsmmelig Guldgrube. 

Julchæfternc 
t. 
s. 
l 
l Til de mange, der fm rundt om 

i og uden for Zamfundet hat ind- 
sendt Bestillina paa »Julestj-ernen« 
oq »Te llnges Julebog« for 1910, 
for ui os nødsagct til at meddele, 
at bis-je to Hirster endnu ikke er 

.aiik0nmu-n fra Zaum-Iris og det til 

ATrods for at Hniests Ordre indgik 
alle-rede i August Maaned med uds 
thkloliq Beim-r um at faa de sent 
ndlomnc Hasftcr furicndt lmrtigst 
muliqt per Post. 

At der i Past. Weismanns An- 
meldclie i »Ist-« for 20 Dec. staat 
«faa—:s nu i T. L. P. .L).«, slyldcs 
den Omstcvndigbed, at han alle-rede 
den liimm liaode modtaget et en- 

kelt Ocefte direkte fra Tannmrt«, og 
vi derfor antog det for sikkert, at 
vor Forfyning maatte komme straks. 

Under Omfnmdighederne maa vi 
apmsllcsns til minderm-Z Taulmodiqs 
hed. 

Hasftcrnc skal bliue omfendt, saa 
snort Forsyningen ankommen 

Zamtidia fkal meddeles, at vi 
ikko ier os i Stand til at tage 
imod flier Vestillinger paa »Juk- 
stjernen«, da hole vor Forfyning 
allen-de er forudbeftilt. 

Dan. Luth. Publ. Heuse 

Resultat-erm- af Folketællingen i 
Byfkland den l. December vifer 
navnliq for de stsrre Byer i Her- 
tuqdømmct Anhalt utilfredsstillens 
do Resultaten Saaledes er Byen 
Bernburg gaaet 1320 Jndbyggeke 
tilbage, og to andre Byer er ikke 
engang votset med Fødfelsoverskuds 
det. Tot famme gælder Byen Metz, 
der hat lidt over 93,000 Jndbygs 
gere. 

Rusfisk Millionbcdragen Berlin, 
5. December. Til »Tageblatt« telei 
grasen-s fra St. Petersborg: Po- 
litiet har arrcsteret en Købmaud 
Chocklkw fra Penfa, der var Be- 
styrer af Filialen for Sukkerfabriks 
ten iSaratow og Reprwfentant for 
flere andre Forsetagender. Han bar 
begaaet Bedragerier til over 1 Mill. 
Nubler og har aflagt en omfattende 

» Tilstaaelfe. 

Ihtden rund-t. 
To fpanfke Skibe er flinken un- 

der on Sturm ud for Larajch i Ma- 
rol«t«o. 

Stumm-Linien har bestilt enslæms 

pcoamper til Atlnnterhaosfart paa 
THWW Tons. 

El suueltyucri er begaaet forle- 
Den i Mus, Zehweitz. Tyvcsnes Uds 

«l)ytte talscres til 100,000 Fres. l « I 
Norst Tampcr »Tifli5« er strau- 

dkst Vcd Telicriffas siyft (cancsrifke" 
«;Z«-cr). Fire Mand, deriblandt stup: 
tajnen druknede. ! 

l . 

Pan Mahl-im Ø i Atlantcsrhavet,« 
rufe-r xlolksraen tennnelig ftærkt.(sjcu-I 
umninitliq 11 nye Tilfælde hver! 
Tag, l« Procent end-er med Døden. 1 

s 
I ! 

J Den Emuitc sit-gering omgaasj 
'111«cd Planet um at gøre Seine-! 
TO O ! zylodenv Hab brederc un outdanne. 

den-S Løb i Paris til Hasvkkcplads.; 
. l 

! Portugal-Z tidligere Generalskats 
mefter er bleven arrefteret paa 

JWnnd af Uregclmæssighedep og 

sBedragericsr i sin Embedsførelse. 
. I 

En bræudende Cigaret hat be- 
virket en ftor Brand i Brest, Frank- 

Irig, hvorved 3 Fjerdedele af Flaas 
Idens Værkftedsbygning blev lagt i 

lAfkr. 

« 

J-Manfchuriet griber Peften hef- 
tigt om fig. Hele Nomadeftammer 
uddør· Stopperne er overftrøet med 
Liq af flygteuch Mcnnefker. 

f 

Varetyverier til et Beløb af 11X2 
Mill. Rublcr er kotkftaterct paa Sta- 
tionen Krasnejak i Russland. Opdas 
gelsen skete oed on Revision paa 
Ztationcm 

. 

Jrorføreren Rcdmond erklærede 
forlcden at naar Lorderne bliver 
befojrkt ued dette Valg, faa er deres" 
Vetoret affkaffet oq Homerule ind- 

sføct i Løbct af faa Ugots « 

I 

Wasserfchojd (Westpl)alen), 9dc 
iToc J Nat sil.1 fkcte der en hefif 
tig Eksplofion i Gruben »Holland«.; 
4 Grubearbejdere Rechtes-, og 5f 

·faarcdcs:s haardt. Tor sama-s endnus 

11 Aarbejder. 

af act Destlige Spanien har der ra- 

sct en voldsont Hvirnclstornh der 
X- lmr ødtslaqt alt paa jin Vei. s Pro- 

dræbt og mange faaret. 

Lissabon, 9. December. En Dold- 
jom Sturm har vceltet Traserne her 
i Byen og ødelagt Telegraflednin- 
ger. To Mennefkor drcrbtes af den 
vlektrifke Strøm 

J Moskwa har Studenterne for- 
søgt at forftyrre llnisvcrsitetsfores 
lassniimerne. Der blco StagsmaaL 
og Politiet umringt-de Universitetef 
og arrcftercdcs csn Maniqu af Stu- 
denterne. 

. 

J «Nigsdagsbygningen i Berlin 
afholdes i Januar Maaned en Uds 
ftilling imod Smndslitteraturen 
Det er ,,’Gefcllschaft für Verbreitung 
Von Volksbildnnq«, fom bar taget 
Jnitiatiuet dertil. 

. 

Dct tyrkisifke Deputeretkammer. 
:Eftcsk flere Timch ftormende De- 
fbat i Deputerctkamret, kyvorived fle- 
re Miniftre blev skarpt angvebne, 
besluttede Ungtyrkerne den 10. ds- 

iat gisve Ministeriet et Tillidövotum 

Corbcrkh U. December J cn Del: 

Uinsen Bilbao er flcrc Mennejkerl 

Ton tysfe Kronprins har under 
en Elefantjagt paa Eolonzbm CyU 
lon, med egen Haand nedlagt en 

nnkgtig Elefandt. Hans Gemalinde 
indfandt siq fort efter paa Valplads 
fcn dg fotograferede Tyret Den 
fannne Tag jkød monprinsen en 

anfel og et Elsdyr. 

En Konkurrence er ndfkreuct af 
det franjke Marineminiftekintn din. 
tmnstrnktionen af et :)icdningsappas 
rat for Besætningerne i llndervmth 
bande. En anonym Person har stil- 
let j(,)(),()()0 Fres. til Raadighcd for 
Prasmim men kun Franskmænd 
kon deltage i Konkurrencen 

Tyrkijk Justits. Fra Kruste-Min- 
unci Ineddeles, at 10 Bulgarere, der 
tilhørtcs den bnlgarfke skomite i 
ziruschewm er bleven idømt livsvas 
rigt Fængfeh medens 15 andre 
idøtntcis 6 Aars Tvangsarbejde. J 
Monaftir har man henrettet 2 Buls 
Jan-re og 5 AlbanefcrL De dømte 
lmudc deltaqct j den sidfte Tidö 
Nrasnfcskampe 

Formentliq vjl ligncnde Strasse- 
domme blink- ofssscskvercst cwre i Lil- 
leasien, hvor Drufcrne igen hat 
gjort Oprør; sauledes har der fun- 
det Kampe Sted Ved Kerak, hvor 
Druferne mistede 500 døde og saas 
rede-, medens det tyrkiske Tab var 
50 døde og saarede. 

Rigsretsdom Leipzig, 7. Decem- 
ber. Rigisrsctten har i Dag stadfæstet 
Kammerrettens Dom, hvorped den 
tyske Rigsbank ver bleven dsmt til 
at udlevere Ekssultan AbdulsHamid 
de af hanc i Banken deponerede Mil- 
lionen Undcsr Sagen blcv det gjort 
gasldcndc, at Sultanen havde for- 
langt sdapitalen udbctalt, fordi der 
øncsch Tryk paa hanc, tncn Rigsrets 
ten tunde ikke anerkende dette 
Standpunkt 

Revolutionær Einitte. Fra den 
portugiiisske Koloni Macao meldes, 
at der forlcsden Nat ndbrød Mytteri 
blandt Soldaterne og Flaadens 
:l1i’nndskob. Deltagerne i Mytteriet 
marcherede op foran Gubernørens 
Botiq og forlanqte en Forbøjelfe 
nf dvrcsz Lønninger, at Bladet »Vi- 
da Nova« skuldc ftandses og at 
Nonncrncs iknlch fordrinos fra Byen. 
For at undqan llroligbedor blev de 
to iidstis Fordringer opf1)1dte. Offi- 
corcsrno er nde of Stand til at styre 
dort-s Mondsknlwr. Veboorne Lin og 
Ejondont er truct. Ved Nonnernes 
Forjaqclsc mistcr ILinndreder af for- 
asldreløfe Born dort-s Forsørgcre 

Tolefon ord« Polen. Polarforskers 
no er begimdt i høj Grad at be- 
nyttcs jig af de scucrc Aars Opfins 
delser. 

Sbackloton anvrndte Automobils 
slædc paa sin Sydpolssfasrd ogScott 
medførcsr INme 

Vcsd Hin-w af Telefonen kan For-, 
fkcren stadig holde Forbindelsen ded- 
lige med Ekspeditionens Skisb. Kul- 
den gør det umuligt »at anvende de 
fcvdvanlige Vatierier, men efter en 
Masse Ekspcsrimentor er det lykkes 
des at konstrnere et nyt Akkumulsas 
tot-system, der ocn Bord paa Skibet 
forfynosz mcd elektrifk Kraft. 

Disfe Akkumulatorer er i Stand 
til at udholch en Kulde paa 55 Gra- 
der Celsius. 

Do Jcrn oq Kobbertmade er for 
tunae, bar man anvendt Alumis 
nium Kaptajn Scott medspms 6 
Rullor Almniniumtraad, der tilsams 
mcn visit-r 15 Fiilo og taaer faa lidt 
Plads, at de med Lethed kan befor- 
dres paa Slasdctne 

Da Aluminium er en udmærket 
Leder, og Lyden forplantes beer 
i den tørre Luft, venter man, at 
denne Polartelefon skal komme til 
at overgaa alle andre- 


