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 tm Kougkeslen. «- 

Ekmafessionen ladet til at stullc 
blive ftormendr. 

Der er i Virkelighedeu site Partien 
fom alle et ftærkt tepræsenteret 

L:1a51)ington, Z. C» 9. April. —- 

For hoer Dag, der gaar, lægges det 
klarere for Tagen, at Kongresfen 
staat over for en ftormende Session, 
oq der tan intet forudsiqes om dens 
Lorgivningsresultater. Begge de sto- 
re Vartier er helle-, og Lederne sy- 
nes itke at haabe paa mere end en 

oversladisl Harmoni. 
Ter er i Birkeligheden fire Par- 

tien jom hver med en ftært Reer- 
senmtiou arbejder hen imod forskels 
lige Resultaten Den republikansske 
Jllinoritet i Hufet er delt mellem 
Regulasre og Progressiven Kløften 
mellem disse to Faltioner er end- 
nn Emrre i den republitanfke Majo- 
ritet izSenatet 

Exx skarp Grænsie drages mellem 
lonservative Iemotrater i Zenatct 
sum modssrtter sig ethvert Forjøa 
fra Bryans Zide Paa at diktete, og 
de progressive Demokraten der prak- 
tifl kalt oncfatter alle de nye Med- 
leunner og flere Veteraner lig Sto- 
nc fra Missouri, heilte alle er Brys 
an-Ttll)acngere. Den demokratiike 
Majoritet i TIiepræfentanthuset sy- 
neiJ endnu at have undgaaet aabent 
Brud, Inen ·ederne frygter for,at 

«ng3Lmutc;e.gb J Ietzatet naarsems 
fomhelst an brede sig til det andet 
Hu:. Situationen hat vanskeligs 
gjort Valget af Komiteek og Begon- 
delsen of Loagivningsarbejdet 

Fonnodentlig hat der aldrig nas- 

rcst nogeu .C«iutkg1«es:7, i hvillen lliiklcsks 
beden vm lau Idol-, og hoor Von-fle- 
lighcden var Taa lige delt mellem 
de to storc Partien Bette skyldes 
natnrlignis for en ftor Del det Fak- 
tum, at Denwlraterne har Magie-tu 
i Reoraslentonthnfet og chublilas 
nerno kontwlererGenau-L Den vir- 
kelige Grund til Epikstditmen menes 
doq at vaer don, at Bartikampen, 
der Hlal usw-re hoem der skol blive 
Standatdbasrgr i 1012 er ma nasr 

forcstaamde, ug Benidstihcden um, 
at et Fejlgreb i denne Ekstrasesfion 
eller i«den requier Sksfion til Ef- 
temar let kan san ajgørende Brind- 
ninn for den nationalc Valgkantp. 

Hvad Adminiftrationens Pro- 
gram betrasffcn da er der ille Rum 
for Spekulation Prwiident Tnft 
dar anlsefalvt saadan Lovgivning, 
sont oil nirteligane kliecipkokitct 
nced Canada, on det er in- 

kxcsn Heut-Instinle at han 
vilde oære glad ved, om Ksongress 
sen vilde nnjes med det og udfætte 
Spørgsmaalet om videre Toll-revi- 
sion til den regulære Sesfion til 
Vinterz og hans Grund for dette 
Ønlle gr, at Toldkiommisfionen til 
den Tid vil være fcerdig til at rap- 
portere angaaende flere »Schedules«. 

Der er heller ingen Hemmelighed, 
angaaende hvad Speaker Clark og 
Reprcefentant Underwood, For-man- 
den paa »Ways and Moan8« Komi- 
teen, og andre Demokrater i Hulct 
vll. Der-« Program for progressiv 
Mahnung sendet Offentligheden 
aller-de 

Dersom de konservative i beuge 
Partier hat nogen Tilbtieliqhed iil 
at arbeide stimmen for at hindre ra- 

dikal Revision af Toldloven, saa er 

de i Stand til at udftte deres Pla- 
ner, indrømmer man· De progres- 
sch i begqp Partier er paa Kors- 
tog ou vil ilke undfe fig ved at nd- 
vide Kløfnsn mellem Falttonerne i 
decm Panier-, for de bar lundqiorh 
at d-: soillksr med et siort Maul i 

Liste- 

Jkuglesige 
"«« 

grub-Justinian 
115 Meunefker umkommen i en 

Alabama Grube. 

73 andres i en Grube vcd Strantoih 
Pennsylvania 

Littleton, Ala., 8. April. —Af 
de 115 Arbejdisre, sont antagcs at 

Umn- sat Lioet til Ued Efsplosioncn 
tidliq i Momess i Banncrgrnbernu 
tilhørende Pratt Eonsolidated Mul- 

lkonmagni her i Nasrhedm oar kun 
fein dragct frem, da Redningsarbcsj- 
det ved Aftenstid Inaatte standfeås. 

Den dødbringende »sorte Damp,« 
sont fknldtes Ødelasggelfcn af Ven- 
tilationsvifterne, drcv dem, der MI- 
te at trænge ind i Gruben, tilbuxuy 
oq dot nil mnligvis Vare flere Da«;e, 
før alle Ligcsne kan bringes op. Alt 
Haab om, at en Dvl af de inde- 
fpasrresdcs mnligvis kunde vaer i Li- 
ve, ksr ovgivet, da den forte Tamp 
har fprcdt sig overalt. 

Skønt der ingcn officiisl lldtai 
lelse er fremkommem antager man, 

at Eksploiionen foraarjaaedes ch, 
at en Lampe antændte noget sdrudl 
Da Natjkiftet forlod Gruben, fort 
for Eksploiionen stete, rapporterede 
Natbrandvagt Sparks, at Tilftans 
den i (-93ruben var sod, og Dag- 
skiftek -sendtes paa Arbeit-e Der var 

170 i alt, og kun 5 af disse var frie 
Arbejdere. De andre var Straffans 
get-; for««th-rlkedelenskegte M onli- 

liggende Conntiek, fom var fendt 
der-til for at aftjene deres Straf. 

Straf-Z efter Eksplosionen opdas 
gebe flere af Straffangerne, der 
var kendt med Grubearbcjde, at 
der udvillede sig fort Damp. Die 
gjorde strats Alarm og advarede 
dem, der ikke var bleven sieblikkelig 
drwbt of Eksplosionem og mange 
satte i Løb for at naa til Udgans 
gen. 

15 as Ilrbcsjderne entcn naaede 
usd i Sikkerhed eller saa langt, at 
do bragtcss nd of kliodninasmasnd 
Ein-se as frivillige gjorte heitemosx 
digc Forføg paa at tmane ind i 
Gruben og bringe Ofrcne nd. Ar-» 
bejdet lnkledes, indtil Gassen Ima- 

(-de Oooedflaktm 
Etatencs Mineinfpeltør Jmnch 

Hilllnmse oq Asfiftent Dieser-solt» 
tillims mod .,cs1:perts:i« og Embedsss 
umsnd af slkratixlotnpaqniet flyndtes 
siq til Grube-h saa snart Nyhcsdcth 
nimmst-. til Birmingham Tini 
Brown, der fort-staat Neuerinqenss 
dliedningsstation i Birmingham, 
skyndte fis ogsaa til Ulykkestedet ogx 
bistod Mr. Hillhoufe i at lcde Rod- 

ningsarbejdet. 
Charley Brown, en af Negerfanil 

gerne-, nat en of de form-, der Ima- 

ede nd af Gruben efter Eksplosio 
nen: tnen hnn vendte ftraks tilbaqc 
for at redde sinc- Fiammemten 167 
Mond blev reddet ved hat-s Hjaslp,j 
m en Snes flerc kom saa lanati 
som til Hovedskakteth førend de over-J 
vældedes af Gassen. ; 

Fra Seranton, Pa» meld-« 
tes first i Fredaqs om Jldløs i en 

Mine, hvokved antagelig ca. 50 hav-« 
de mistet Lioet. 40 Liq var draget 
frem. Men faa i Ladng meldtes 
der, at ved ncekmere Underspgelse 
hat-de det vist fig, at 78 var umkom- 

men. De omkomne eftetladet 45 En-. 
kei og 137 faderltke Birn. 

Sau hurtig som Ligene senkend-- 
tec, blev de meet-set oa der-som- 
Slægtninge kom oq for-langte dem-- 
blev de overgivet til en eller anden 
,,Undertaker« for at beredes tilj 
Begrabene og bringes til Ofemmeti 
Undertakerne var lige vved at slaask 
om Ligene, idet de mente, at Kam-I 
pagniet fkulde bei-me Begravelsersi 

ne og not kunde udrede en godI 
rund Sum fok Tjenesten. En uhyg- 
gelig Scene opstod, saa Politiet« 
maatte jiride ind for at se Somme- 
lighed opretholdt. 

Med Hensyn til Antallet af de 
omkonme er det den vcerfte Grube- 
ulykke, der er hændt i Lackawanna 
Ballen Beginnen og den værste i 
hole Antl)racite-Kulbeltet siden 6. 

Zept. 18(;9, da 110 Mennesker Ini- 
stede Liuct. 

James E. Roderich Chef for 
Statens Minedepartement kam til 
Ulykkescenen i Lordagsh og fammen 
med andre velkendte Grube-Autori- 
teter vilde han anders-ge Aarfagen 
til Kateftrofcn «Dersom der haode 
været pasfet tilbsrligt paa, saa vili 
de der ingen Brand have været,« 
saade Rod-ericcks. « 

,,Et Folks Tragedie«. 
En lignende Bedrift, sont Jaccb 

B. Bult hat giort i Norge ved at 
bringe Hans Nielsen Hauges Lev- 
ned frem i Fortakllefor har Karl 
Schønherr gjort i Tny and ved sit 
Drama »Im og Hjem«· 

Bette Drama blioer oed at gaa 
fin Sejrsgang genneni Tyskland og 
viser bedre end mange Afhansdlini 
ger, hvilten Vrutalitet der i sin Tid 
blev vist af Katalitkcrne over for 
Protestanterne, og hvad Proteftants 
ismen endnu den Dag i Tag kan 
vente fig, hvor det papiftiske Præftesf 
Komme faar Massen i ftn M 

Handlingen foregaar i det 16de 
Aarhundrede oa dreier sig om den 
iaafaldtxs ,..Uontrarevolution« mod de 
lutherike. J en sftrigsk Alpelandss 
by drager Pavens og Kejferens Hor- 
der ind for at udrydde Proteftants 
ismen med Rod. 

Te, der ikke vil betende fig til 
Katolicismem bliver uden Barm- 
hiertiaknsd drevet fra deres sie-m 
og fsor at undgaa dekes Ffendcr 
giver mange Proteftanter det llds 
feende af, at de er rettroende Karo- 
likter og søger at fkjule deres Overs 
bevisninq oq der-es Bibel. 

Men der konmcer den Stund, da 
dcs ftolte Minder ikke lasnaer kan 
itjule, hvad der er dem dyrebart, 
de maa drage fra Hus oq Ofen-, 
Barth rives bort fra Forældrene 
im- at opdraqes i den totalka Tro 
ain Faderen kostet i fin For 
tvjnlislsis Lin-n niod den katolitts 
Soldat, der m- anld i non-J Vorn-s 
Dad, men i fidste Øfeblik Vinchr 
lian Zeit over siq selts, on denne 
Seit bringe-r hans Fiende til at 
fvnke til Jord. 

»Et Folks Traaedie« aiver et mi- 
bende Bidnesbyrd om Troens Mant. 
Saavidt er dot kommen i Tyfklandt 
sdvor Ktrken tier, maa cndoqiaa 
Scenen take »Kr. qul.« 

Alsthultz, en Automobilkuksk i 
Dmaha, som en Tid tilbapcsfblui 
dsmt af Distriltsrotten til tre Aurs 
Tugthusftraf for ved fkødeslssKørs 
set at have dkæbt William Krnq 
den 25. Juni, og som appellcsredcs 
Dommen til Statt-us Hsjefieret, er 

«nn as denne dvmt til at assone litt 
Beide efter Distriktsrettens Bessern- 
lmslle 

Dampfkibsnotltfer. 
»Oscar II« er affejlet fra ChriX 

jstianssand med 1200 Passagerer oa 
vcntes til New York den 18. ds. 

Vil atter affejle derfra den 27. 

YApril og ventes da til Christian-- 
Wand den 7. Maj. 

Blaudede Reddelelfer· THW -·« 

Repræjentant Sulzer fra Ner 
York foreslog Totsdag i sidste Uge 
i :)iepræfentanthujet, at vort Land 
jkal uphæve Traktaten med Rus- 
land paa Grund af den Behandling 
dowasrende Amerikanere of jødisk 
Tru er Neuftand for. 

De sidste Meldinger angaaende 
Stillingen i Mexico lyder paa, at 
Mexicos lovgivende Forsamling bar 
bevilget 31,000,000 til Krigens kraf- 
tige Fortiættelse Fra Rebellernes 
Eide figes,, at Madero har erklasrct 
sig villig til at Mkka sig tilbage 
fra Førerstillingen 

Fra Tes Meine-s meldes under 
s. ds» at Poftclerk paa Jernbanen 
John Whalau er af Postdepartei 
montet i Washington bleven affkes 
diget ira Tjenesten, fordi han havde 
smnpatiscret med Walter A. Ur- 
ban, »The Harpoon«s Redaktør, 
sont har lebet Kampen imod Däch- 
(·-Jct«s:- Politik. 

Fra Mitmeapolis, Minn» mel- 

des,atJngeni-rcherRingcr har meldt 
Bvens Bngningsinspektør, at der i 
Minneapolis er 20 Bygningen nogs 
lcs af sdem Fabrikker, hvor Tab af 
:Vc’ctmefkeliv i Tilfælsde af Brand 
vilde være uundgaaeligt. —- Tet 
er godt at erfare, at flere Byer er 

baagnet ver den frygtekige Brand i 
New York. 

Paa en indtrængende Jndbydelse 
til W. J. Bryan forleden om at 
komme til Syden og nedfætte fig i 
Mesmpbisi, ,,hnor Folket elfkcde bank, 
oq bvor han altid vilde finde Ven- 
msr«, fnoredc han nok faa trcef- 
senden at »Don 11idftc, ban bade 
Vom-or i Enden-, oq urtop derfor 
lusbøvcde man bam ikke der. san 
kunde qøre mere Nytte i Rindan 

Fm Tablc Rock, Nebr» vielbes- 
at en velstaaende Farmm stimme 
W. Wheeler, i Fredags com faa 
Kalt afsted ued Pløjning, at han 
døde deraf i Seindags Plouen its-d- 
te faa haardt inmd en Rod, at Whecu 
ler kastedes frem imod Mome 
»san« fik indvcndiqe Befkadigelser, 
fom foraarsaqedks, at ban fik Mod- 
styrtninq oq døde unentct tidlia 
Søndag Morgen. 

Genctal Ztanley Ukillinntåi, en 

Overløber fm Te Mnsnede Statuts«- 
Inkr, mukdo i Løtsdagcs et lldfold 
mcd fin Eint-te paa R« zllland imod 
en merifansk Oasr paa »M) i Rast —- 

heden af Merimli, Mer» og blev 
sannst trinkeliguis dødelig, og af 
hans 80 Mond vendte kun 20 til- 
baae Stanke-y, under hnilket Navn 
ban gif, var advarct of fin Quer- 
kmtImanderende. General Salinar, 
imod det dumme Udfald» 

J Zredags besøgte W. J. Vnmn 
Prassident Taft og havde en Time-s 
Samtale med ham om internatio- 
nal Fred. Bryan var særlsig inter- 
esse-rot i en Plan, fom han henstils 
lede til Præsidenten for et Aars 
Tid sisden, og fom han mener Vil 
bidrage meget til at forebygge Krig. 
Planen qaar ud paa Oprettebscn 
af en Kommission, der skal dumme 
i Tvistemaal msellem Nationen 
Kommissionens Kendelfe skal ikke 
vsvre bindende for de interesse-rede 
Nationen men den fkal offentlias 
gøres, og derved vil den tive moralfk 
Jndflpdelse, mener Bryan. 

FIorden rundt 
W 
--2 

Politiet i St. Petersborg hat op- 
daget et af sde Revolutionæces Arke- 
nater, indeholdende en Mængde Re- 
voloere, Gevcerer og Ammunition. 

. 

En ung Jtaliener tned bkæktede 
oq frosne Ven indlagdes forleden 
paa Hofpitalet i Genf. Hon hat-de 
forsøgt at flyoe over Mont Cenis 
for at «smugle Vater fra Italien 
til Schweiz, men var styrtet ned. 

. 

To Politibedente i Berlin efters 
lyfes af Socialdemokmterne, fordi 
de den 27. September i Fjor i Moo- 
bit mishandlede en Arbeider, sna 
lian sdøde deraf. Belønningen for at 
opgioe Navnene paa de to Betjente 

»er tun 200 Mark. 

J Nusfisl Korruption. Krågsretten 
i Wladiwostok har afsagt Dom i en 

Sag niod 12 Officerer, der anklage- 
dess for at have folgt de til Mand- 
fkabet bestemtc Sukkerleverancer til 

IKinesere til Spvtpriser. Fern af de 
-anklagede blev dømt til 3 Aars 
Fkrsmingsstraf og to af deni til l 

Aal-s Fæstninqsftraft 

Det franske Krigsmsiniftcrium bar 
»i den sisdfto Maaneder folgt en hel 
Flaade kasserede Ksrigsfkibc, nems 

lig 5 Panierstibe 1 Pawserkrydser, 
4 Kystforsvarsftibe, 6 Kanonbaade,5 
Avifoer, 15 Torpedojagete, 50 Tor- 
pedobaade og 7 Undrrvandsbaada 
Dis havde i jin Tid kostet 300 Mill. 
Francs. og indbraate nu 10 Mill. 
Franks. 

. . 

Fabrikation af Flyvemaftiner. 
London, M. Worts-. Opfinderen Hi- 
ram Maxim, Flyveren Graham 
White oa den tidligere Fltwer Ble- 
rit har dannet et Sekskab til Fa- 
brikation af to nye Typer militære 
Flyvemaskiner. Den ene Type skal 
være set lille Apparat med ftor 
Hastiahed bereanet til Rekognosces 
rinnen det andet fkal verre en ftørre 
Tvpe beregnet til at bære 500 Pd. 
Zprwngftoffer. 

. 

Te missika Studenten Det rus- 
sifte Ministcrraad bar behandlet et 

Lovforslag, der omhandler volde 
lig Hindrinqer as Undervisningrn 
paa Statt-us oller andre anerkendte 
Lcereranftalter samt Angreb paaFrii 
beden til at afbolde lovlige Moder. 
Strafer for at hindre Møder cllcr 
llndorvisning ved Anvendelfe af ke- 
mifke Midlesr er indtil 1——6 Aars 
Inangsarbvjdc i færlia ondartede 
Tilfælde. 

Tcn not-sie Anterikultnits. Christia- 
nia, Bl. :!Ikart«5. J Ot mlrigt bei-out 
Roprwfisntantsknbismøde i Eftcrmid- 
day blos Kontorcbef Wust-W Hen- 
rikfcsn knstemmigt ansat sum admi- 

nistrksrende Direktor i den norfke 
Anusrifaiinich Tii Formand for Ne- 

prasscsntantskabet valates fhv. Stint-J- 
miniftek Gunnar Knndscn ou til 

Viceformand Skibsrbeder Frev. Ol- 
sen. En Jndbydelfe til fortfat Ak- 
tieteqninq vil udqaa i nasncsn Ugo. 

Vindvrkorne i FrankrU Fra 
Troyes meldes, at Beuægelscn 
blandt Vindyrkcsrne i Ruhe-Departe- 
mentet vedvarer. De unqe Mwnd, 
der skal møde paa Sessionen, ind- 
finder sig i Grupper med rohe Fa- 
ncr med Jndskrift: Først naar Au- 
bcsDepaIstemcntet hører til Cham- 
pagne, ril vi være Soldaten 

Hidtil har Kmnmunalbenyrelfers 
ne i 121 Ksopmmner i Departemen- 
tet Aube nedlagt deres Mandatckn 

Strikctumulter i Walesk London, 
23. Marks. Grubearbejderue i Ely- 
dich Vale i Syd Wales foranstalies 
de i Gaar foran Britania Compas 
ttys Grube Demostartisoner, bombars 
dekede Politiet med Sten og saarede 
nogle af dem. Endvidere stak de Jld 
Paa flere til Gruben hørende Bog- 
ninger, angreb en Del Strikebrys 
deres Hufe og ødelagde et af dem 

fuldstændigt. Politiet tilkaldte For- 
ftærkning, angreb Uroftifterne med 
Ekud og splittede dem. 

Franfk Højforrcedere. Paris, 7. 

April. Myndighederne iagttager d. 
strengefte Hemmelighedsfuldhed med 
Hensyn til Veskaffenheden af nogle 
Tokumenter, fom den 22 Aar gam- 
le Ronet, Søn af en tidligcre Kon- 
ful i Bagdad og anfat i Udenrigss 
departementet, anklages for at have 
meddelt den engelfkicegyptiske Jour- 
nalist MaimsotL De to Mænd og 

Maixnons Sekretær blev arrefteret 
i Gaar under Anklage for Højfors 
ræderi. Det forlyder, at Dokumens 
terne bestaar af fortrolige Meddelels 
fer fra Udenrigsminister Pichon til 
dein franike Ambassadør i Konstan- 
tinapel med Heniyn til BagdasBas 
Banen. Meddelelscrne niste, at Vi- 
chon var mere i Favør af Englands 
end af Riislands Politik, hedder det. 

Spanieii og Paoen. Madrid, 21. 
Mai-ts. J Deputeretkamrets Møde i 
Gage fkillede den« earlfftiske Deputes 
rede Sazaberry en Jnterpellation 
til Ellltmifterpræsident Canalejas i 
Anledning af Kotigen as Italiens 
lldnævnelfe til Æresoberst for Re- 
gimentet Summe-L Denne lldnævs 

nelse var en Fornærmelse mod de 
spanske Katolitker, da den havde 
fundet Sted i et -Øjeblik, thor Ita- 
lien fejrede 50-Aarsdagen for fin 
Enhed, lworved senere Paven hav- 
de mistet sin verdslige Magi. 

Miniflcrprwfidenten frenthævede,« 
at Italiens Enhcsd var en Kendss 
qcrninkL Den sponske Reue-sing an- 

erfesndte fu« ecn Hersker over Ita- 
lien, nismlig Viktor Emannel Og 
drum-its lldnwmwlsfe til Æresobcrft 
var et Bevis paa Spanien-Z Ven- 
sknb, Hejagtclse og Benndring for 
bunt. 

Minifterprassidentens Tale blcv 

nmdtazust mod flasrft Vifald as Stsks 
flvdplen of Medlenlnwrne. « 

Den første kvindelige Tale-i Nor- 

chr Storting. Stortinqssrepuwentmt 
Jst-k. Ruqsmd udtalte ifislge R. V. 
den 22. f. M. i dct norfke Ztorthg 
under Veimndlinkwn nf det militccre 
Bndqet bl. a. i Anlcdnjng af et 
sociuldcnwkmtisk For-flog Im chs 
Hasttkslfv af klskilitærbcsvilljun-Krug med 

:l1’illion er 

»Im et Fusdschn og holder pna 
VoldqifL im banden at Krig ug 
uriqcsmrfpn mgatm man komme ud 
af Vordem ligefom Næveretten har 
maatte vizus for Lov oq Rot, men 

del-for tmt im ikke steuan ncod et 

ordinært erbusdgcsh bygget paa 
Selvforspar. 

Jea hat den Tillid til Regeringen 
og Militærkomiteem at der ikke er 

foreflaaet mere end n-dven-digt. 
Jeg ønfker dog at betone-, at jeg 

færlig vil ftøtte de Forflag, fom 
qnar ud paa at befwtte de nordlige 
Landsdele, hvor Forsvaret vistnok 
staat adskilligt tilbage 

Jeg mener ikke, at Norgik er et 
sfaa lillc Land, at vi ier ogfaa kan 
gaa i Spidfen for Fredss og Vald- 
giftöarbejdet, men jeg vil som sagt 
i alt væfentligt stemme for det fores 
lagte Hærbudget.« 


