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Juki bekude dansfsanxcrifanskel 
Jcrnsxssirjmnh Mosi- sdoulfom hvis 
Tod ssuk LI. Mai nusldtkss i »T!k.« 
Nr. «;·i, og hitik Port-IN si der-Jud 
driirzm var født i LWUZULH Tan- 
marL Hm 27. Fehl-nah »Ist-L Haus 
Ruder var Murg-L og han selv 
bles- ciplasrt i Bygninqssaqet km nd- 
dannct »Im Arcitht 

Weit at han i 186s1 fotn til 
Amerika arbejdede Mel-I Pouljun 
to Aar ved Muteriaget, men fik 
derefter;«!n«5ættelfe son: Medhjæluers 
has ·en lebende Atkitekt i Wash- 
ington. T. C. Her tilbragte han 
to Aar. Dsekefter kom han til New 
York og blev anfat has The New 
York thrhitectural Jron Work6,«· 
i hvis Tåenefte han fozblev igennem 
otte Anr. For dette Firma ftrte« 
ban bl. a. Overopsyn med Opfssi 
reisen of »Ihr Grund Central Stqs X 
tion« i New York. 

J 1876 begyndte Mr. Poulfon 
egen Fortetning og traadte fort ef-. ter i Zokbindelse med Ehakles M. 

ng en Nordmand, mcd hvem; 
han bavde akbejdet samtnen i Newv 
York. Zitmanavnet blev Poulfen F- 
Egcr indtil 1897, da Forretnimunz 
bleo intorpokeret under Navnet 
Hei la Jron Worts« med Mr. Paul- , 

fon 1·om Præfidcsnt og Mr. Euer 
fom Tkircszsræsident 

Mr. Poulson :Iar.stedse lencnde 
interesse-rot saa vol for fin eqnc 
Arbejderes Velfærd som for Jern·· 
industriens Fremme i det hole ta- 

get«. Hmi lod ourettis en Aktensko 
for Eine Folc, Ihvad der vifte fig at" 
være et prattisk Middcl til at her-; 
ve Fortcmingesn soc-d at justus denl 

Stand til at udføns det allerhet- 
st·e Art-skfo Hain ftuldes ligeledes 
manac Forbcdrinchr pim Jernkon-. 
ftrnktioncnsz Still-ande, hvoraf de 
stefte die-» skiuct til fki Afhenyttexse 
for ijentligheden i 

Mr. Vonlfon hat« als-Mc indehaft 
offcntliqk Gunst-Du nie-n Ihm tm 
Nod-Tr- erfsom Tel i WIninqcn af 
Tagen-J Exmmssnmal blandt Eine 
Damit-schen Hatt ofrede meqen Op-, 
ntkvrfsonmed paa Forbcsdrjnq as 
Zamfasrdflen over VkooklnrtsVrom 
o« sm- mms praktisn Vinx Man-! 
gaacsnde modtog lmn en Tatftrivek—« 
se fra zlskayor IJckcClellan af Newl 
York. ! 

For sin dbe Interesse for Imle 
turudoeishlina intellcm de nordifkeY 
Lande og Te Forelle-de Zotten famts 
hans store Gave af W»),»«u titZa— 
aens Fremme blev ban as den« 
dankte Konge udnævni til Nidder 
as Dannebrog· I Da felve denne Sag tidligere hat« 
thet udsprlig omtalie i Blend-Its 
Spalten skal vi ikke her komme 
nærmere ind paa hans Jorhold til 
Amerikanss·sian"dinavisk Sei-flach 
hvis Formand han var fide-n Dec. 
1910. Vi ital tun Ali-ja at «han 
bar boftcsmt mindste Halvdelen af 
Renterne af band istum Legat 
til Stipendier for skandinaviske Stu- 
dente-r ved amerikanfke Stoler samt 
for SIan.-amerikanfke Sind-um« 
vcd de not-disse·1kniversiteter. 

t——— 

Præsident Diaz 
resignerer. 

167 Te ntcrcde for at modtqgc hnns 
kaiguatiam 2 tau. 

Der ct almindclig Jubcl blandt 
Falken 

Mist-ins City, LU. Maj. s- Pras- 
sidcsnt Porjiriu Tiaz er dødT Længe 
Lasnge lcsve Vorm-ten Porfirio Diazl 

Prassident Tiaz frohng sig —- 

i et Ver-O, sont Teputvretssiamcuerets 
Fornmnd oplwfke i Eftermiodag —- 

Prasfjdmtskalwt « one-r Nkspublikkcn 
Merim sil. Ut kundgjordess Te- 
putcrctisimunterer-:- Modtagclse of 
IliesignatioIIUL Man havch ventet 
Our-« ou Temonjtmtion, naar 

Mundqørclson bleo x1jort, »Im i 
Kamme-rot paabørtes Kundgørelfen 
tin-d Ztilhed. « 

J Modena-, der var fortc of Falk, 
som alle rette-de dort-H Skridt inmd 
Ncgcringsbygningeth udbrød der 
vild Jubcl over Dia3’ Resignation. 
Tei- viftcs do» intet usømmelth 
Vol-tm 

Pan Forytagot om at modtage 
Prmfidentens Resignation flencte 167 
Deputerede ja, medens to af dem 
ikke udtalte fig. Det var Veujito 
Juarez, en Efttsrlommrr of Privil- 
dent Juarez, og Del Volle· Paa liq- 
nendeMaade modtoqes Viceprwsident 
Corralls Refignation. Slchn valutes« 
Francisco Leon de la Barm, tidli- 
gere Ambasfodsr til United States, 
enstemmig til midlertidig Præfident. 

J jin Refignationsfkrivelle glan- 
mcr Diaz ikke at minde om sine 
Fortjenestek, og han udtaler Haab 
om, at naar Revolutionslidenftaber- 
ne shar laat fig, saa vil han fao on 

famvittigshedsfuldere og retlærdigcre 
Bcdømmelfe. 

J det Formen-d Deputy Jofe Afpe 
ask over til Oplwsning of Vkæsis 
deuten-J Ekrlvelscy sagde han bl. a.: 

»Prrk5ident Tsiaz er d-d. Laanr 
leve Bomeron Tiaz!« Han medgav, 
at General Tiaz var kaldt til Requ- 
fkab for Tini- Feiltrin af ist Falk, 
der var gaaet rollt-ro fremad, end 
deres Fremifridt Stabe-r satte-du 
nnsn lmn erklcvredcy at bist Hoden W- 
mskal Tmz lmnde ajort for sitz-nnd 
Uildc levcs for sit-die j Historie-i og 
kmzusiks non-I :!Iki-:sqrel1. 

Taft afflaar 
Benaadning. 

—--- 

Te tigc fkul ikkc nudgaa Los-ruc- 

Straf. 

Washington, Il. Maj. Prasst 
dont Last asslog i Aste-n Answa 
germ- M «!Ik-1madni1m as Clmrjch 
W. Morse sra New York og Juba 
N. Walfh fra Chimqo, de to mka 
srismmqende Bank-Nu der noqm 
Sinde er bit-von dømt og fmdt til 

fødemle Fænqsltsr under Nationeng 
Bantlovc. 

Prasfidenten nægtede ikte alone at 
benandc dem, men han nsflog ogfaa 
at afkorte den Straffetermin, de 
var idømt af Motten 

Jdet Præiidenten nwgtcde de to 
Vankørcr Pardon- ajorde lian det 
ud fm dct saftc Stadt-, at de na- 

tionale Vernimm-, faa rsel iom andre 
Love, maa hasvdes ligo saa vel, ja 
mete, naar de kam-net den rjge 
Mand, som naar di-. tammer den 
fattige. Præfidenten ·fagde, utWalfhi 
Sage-IS After ,,vifer moralsk Stet- 
hed af denne fnedige og farlige 
Glas-L for hvilken de nationale 
Banklove fætlig nehmqu 

Angaaende Mark-I Spg fagde 
Præsidentem at »ud fm Betragtning 
af Kendsqerningerne i begge Sage-r 
mer-de han lasen Tvivl om, atMors 
se ja burde shave været ibsmt haar- 

s 

des-te Straf end Walfh. Morse’s1 
Fremgangsmaade uisch at han end- 
nu klarcre tzn Walsh vidfte, h:·.:) 
ondt han gjokde.« 

De danske Studentersaw 
gere i Chicago. 

Jfølqe » .Z.·k(md- priicferat var de 

danjkc Ztudentersangetcs Optrædeu 
i Chicagc en storaktet Suec-IT Der 
var et no rd ist Stasrtie. —— Tan- 

fkcrne i Chicagu sum-rede Zangerne 
en stur pragijuld atmsiikansi Lille-- 

Hauc, indrommcst med Guld, kronctk 

ii Tomwn xucd en Nultsxmh samt for- 
Hmust nch Silkclmand og med Jn- 
fkriptionen: ,,To Studenterforcnin- 
geti, Ci)icago, Man List, 1911.« 
Vaiuwret var en Gar-e fm danske 
zwinder oq Lide vi Chimgo til 

Findentcrfaikgerne. --—Formand Tr. 
Christophorsen infkede paa Fiorets 
Vegne for al den Vonlighed. de var 

dienen modt med, og lovede, at Sil- 
kcbannmst skuldk blive oplnssarct 
fom eet af Korets mest scattede Tro- 
fæcr. 
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Mr. Olaf Nehmt, Prænsdcnt for 
det suenfke Sangerforbund ooerrakte 
Zaum-me en Laurbwrkrans· Forud 
baudo Mr. C. LI. Ehindblom fein 
Ordfører for dct soenske For-bund 
udtalte en Hilfen til de danske Sang- 
brødre on mindet ocn de nordiske 
Tonch Damit-, der knytter de tre 

nordiske Riger samtnen. Dr. Chri- 
stopberfcn takkede for Kranscn vg« 
sagde, at det var rent rørende at 
finde den summte Zympati Mellcm 
Vrødrefolkene her fom hjemme. 

Zetteresholdt Norksttmndcn Tr. 
Doe paa bist norfke Sangcrforbunds 
anr rn laanereTale, og Abs-Blut- 
ningen m samme lagdc han m Laur- 
bwrkranss paa Tr. Thriftapsherspns 
Dom-d, idet han sonde: »Vi fkcrnkcr 
for Lautbasrkranfen, Zymbsolct paa 
dist bedin-, vi bar, med note besdstc 
Tusker om Held oq Lykkp for oder 
festu, odeer unsre oq sunnmtetiskcs 

i Folk!« 
Dr. Chriswphersrn ndtaltks i Ein 

Takkotnlcy at den danka Bindi-nier- 
fmm sknldcsr Romu- Tasrliq Taf fm 
qmulu Tagi- 

LorimersUnderføgolsen 
genoptaget. 

Muts-du« Ojtmujwmi zustumdnvi 
dps Loriitnsrsaaexx i Te Furt-tust 
Emtcrsks stund Tor nat- jndgiwt 
to Forsan dot em- af Eokmtnr W 

Follctte det andct af Senator Tit 

lismbmn, Kommtde uaa munitccn 
sur »Pti:1i1eqw nnd Grafme J 
den Tod-, lpuomksd La Folletto ind- 
trodncrrodc sit Furilnq, udpmtsdks 

fban Vorhin-r fqu en Mand»der var 

ufkillcst til at indtoqe et Sasdo i ll. 
S. Senat, oq maftod, at hon per- 
sonlig sendtc 1i1, at der bicn spen- 
deret Petmis for at faa hmu natur 

La Fullcttes Forflag guar ud 

paa, at der fkal udncevnes en sto- 

mite, hvis Mcdlencmer ikke var i 
Senatct, da forrige Underspgelse 
sandt Steh, og desttden fordrer det 
Undcsrføqelfcn sat i Gang straff-, 
fasrliq af den Grund, at der er 

Masnd, Vom vllers vil forlade Lan- 
det for at blive fri for at blich ind- 
kaldt fom Vidner. 

Dillingshams Forjlaa er mærEs 
list af den Grund, at han tidlige- 
re var med til at foreflaa Lorimers 
Frikendelse. Gan foreslamz at sam- 
me Komite (Eommittee on privile- 
qes and elections), fom foretoa den 
fsrfte Usiderføgelfe, ogfaa skal face- 
tage den anden, idet han henvifet 
til, at der er forekommen nye Op- 
lysninger angaaende den Sag, fix 
den Sagen sblev afstemt i Lorimerö 
Faust-. Serlig peges der da paa 

de Resultaten fom StatssSenatss 
smmiteen i Illinois er kommen til- 

»Chi. Rec. Her.«s Korrespondent 
Zimmer paastaar, at der er sket et 

vueldigt Omslag i Stemningen i 
Wm·«l)ington, fiden Oplysningen om 

lldlasnct af de P100,000 for at fac- 
Lnrinter vnlnt kom for Tagen. 

Blaudede Weddctelsen 
-T-«-«Lwc »W- 

J Oncidags fortjattis Eenator L 
Follotte sin Tale i LorimeriSamem 
on da fik »Liunbcr«-:Ukilliomrrcn 
Odwnrd Hinosd iit glatte Lag, idct 
Zenatorcn stoldte hmu for bande- 
«3Talnft«andal(sn i Illinois on cn lin- 
ntsndo i Ltkissconsin i Furbindclfe med 
Zenntur Ztcphenfons Vom 

Injcftcretszsdmnnnsr TH. M. Hardan 
..silodks« i Gaar jin ufvigende Stem- 
nns i .,3tandard Oil« Zagen. Hatt 
ink- ikke tiljreds nicd den Justitiw 
rings Whitcs mundtlige Gengivelse 
nf hans Standpunkt saa han affkrev 
det stenograferede Referat og ind- 
loverede cn Strioelse paa 8,00()Ord. 
Kummer Harlan mener aabenbart, 
at Flertallets Afgørelse er baade 
furkert og skadelig. 

.- -s-·s---.- »Ou- 

D 
C Mnndags berettcdes fra Mexi- 

co City, at Rebellerne, siden de kom 
i Befiddelfe af Tom-on, shnvde dræbt 
206 Kineseren fm en forskellig Kil- 
de foklyder det, at det er Japans-re 
der er blesven date-by og at Madero 
fsler sig i en pinlig Forlegenhed 
overfor Situationen, idet hrm fkøns 
net, at Jnfurgenterne "vil blive 
holdt ansvarlige for denne Voldss 
handliikq, og Japan kan faa i Sinde 
at forlange, at United States iKraft 
af TWnroeToktrinen skal interne-te- 
re. 

En Man-d Ued Navn Oscar Hol- 
mes gik i Ellkandags et Stykke nd 
vaa Brot-n, Tom forbinder Omaha 
og Council Vltiffs, oq fom Iiggcr 
ZU Fod over Vandcst i Misfonriflos 
den, tccndte roligt en Eikmret og 
immde fig scm pan Honedot nod i 

Flodm Summe masmar, at det var 

for at qøre Ende pcm sit Liv, mka 

da han kom i Vntpdet fasnmedes han 
i hncsrt Fald for L«m-t og raubte- 
om LIan Han bchn roddet cfter 
at have unstet under Vnndct eesn 

Gang. Monden var blmnsn fortnim- 
lcst over Familicsstrid Gan «l)-.:vdc for- 
søgt et Opgør mcd sinnen, mon dot 
var 111islykkcd-e-:1, on sum var roij til 
kamt-s City. 

Tet norjke Statslaan Christia- 
nia, 9. Maj. Sturtinnets Unwet- 
lmnite indstiller enstennnigt til Bed- 
tnnelfe Negerinaens Forflag unt-Be- 
myndiqelje for Regeringen til Op- 
taaelfe af et Statslnan paa indtil 
W Mill. Kr. Kotniteen indstiller, 
at Laanebeløbet ncnligvis slættesis 
noget lavere, ou uil foretmskle en 

lcwere noniinel Nente end l UCt., 
nten stiller doq ikke Forslcm lnsnnn 

Dampfkibsnotitfer. 
»Hellig Olav« anlont til Chri- 

stiansand den 21. Maj, nll alter 

affejle derfra den 3 Juni og ven- 

tes da til New York den 13. Juni. 
»Oanr den Anden« er affejlet 

fra Christianfand med 736 Passa- 
qerer og ventes til New York den 
30. ds. og vil atter affejle derfra 
den S. Juni- 

I 

I York-en rundt 

I Tyfklands crldste Fivinde er død 

Ii Bauern. Hun bleu 116 Aar gl- 
soq arLJiwde nassten til sitt Tosk- 

I-« I 

I Jislprsrcn Eny smrtedc den d. DIE-, 
xned paa Flyuepladjen uden for Pa- 
tiJ oq blksu aluorlig sum-et. 
s . 

J en engelst Undervandisbaad 
smorer ou Lothmnt sig med at dyrks 

blmnjtrcndo Ærtur. Te 5ful trivdss 
udmærfet. 

En international .sdavebrugsud- 
stillina aalmedes Søndag den 7. 
ds. i Florenz. Det italimske Umkr- 
Par var til Etede. 

. 

En Nimmst Pan 10,000 Fir. til- 
faldt furleden en fattig Mond i 
Bauern, der lau for Tødect og m 

lTimcs sencsre havde hau »dann-Ist 

(53rubculnkt·c. Vudapest, 10. Maj. 
J Kulgruben i Luperny i Komi- 
tatet Uuuyal skete der i Gaqr en 

Eksplosiom hvorved 4 Grube-arbei- 
dere dræbtes. 

Et Jordskaslv meerkedes Ratte-i 
til SI. Mai i og ved Bokas i Svers 

Irig. Møbler Væltede, og der lød en 

tordenlignende Larm. 

Vorgmefter Lindhagens Forslag 
om et nærmere Samarbejde mellem 
de skandinaviske Lande« er bleven for- 
kaftet af Svorrigs 2. Kammer-. 

Lyno, Frankrig, 9. Maj. J Bu- 
gey bleu Flyveren Epaiser i Dag 
grebet af en Svirvelvind og fra en 

Højde af ZUMcster slyngct til Jor- 
T den. 

Apparatet blev fuldficcndig knufx 
log Flyveren haardt fauret. 
F . 

Uro i Portugal· Madrid, 23. 
Maj. Moldinger, som indløb 
i Gaar hertil fra Lisfabson, tyder 
paa, at de politiske Forhold i Por- 
tugal m- utilfrcsdsstillcsnde Der her- 
·I«kc-k Tlskisrsnøje rundtom i Landen og 
det forudsiges, at der snart vil bli- 
uc gjort Rot-W paa at genindføre 
Uongedønmjet 

ller i Ungarn. Fra Budapest 
moldcizs, nt i Landöbnerne Patsch 
ug Wlisid hat« ct Zkybrud, disr led— 
mode-S af anllunxuxz anrettet stor 
Brach Te duberc liggcndc Teic- 
blev helt ooerfumnnkede. Flere Hu- 
se er styrtede samtnen, men der er 

nidtil it’t"e umfunnnm Vüsnncskcht 

Miiacninttrix Berlin, l(). Maj- 
Til »Lokaianzei,1er« tislegrafcrcizs fra 
Ctmnpcssji. Pan Flyvepladsen uisd 
Etmnpissjs kasntrede i Gaar den dun- 
sfis Flut-er Birchs Todækker, da han 
nilde lande eftisis en vellnkkist Flim- 
ni1m. Bim) sit det em- Ben but-Hei 
oq paadrog jin isndvidrre on Manu- 
dis miner Kinn-steifen 

W Situationen i Kinn. ks Petiiig of- 
fcsntliggjordrs Mandag den 8. dis. 
i et keiscrligt Cdikt, der meddelcsr 
Sammensætningen af det rxye Ka- 
binet. Prins Ching ist- blevon nd- 
nævnt til Minniftcrpræsidcnt og den 
tidligerc Udvnrigsminifter Mang- 
tungyen er blean Udcsnrigsminiftcr. 
Prins China, Natung og Hsuchit— 
fchanq uil blive udnasont til Med- 
lemmcr af et lldvala, der skal for- 
bcsrede isn konstitutionel Forsatning. 

Kapflugten fortsat. Paris, 
23. Maj. — Til Trods for den spr- 
gelige Ulykke, shvorved Lustskibseis 
ladien fra Paris til Madrid stan- 
fede i Sandags, onsatte fire af 

Teltagekne Kapflyvningen i Gaar. 
Emile Train, hvis Mafkine var den 
direkte Aarsag til Ulykken, traf sig 
tilbage, men Gilbert Vedrine, Frey 
og Garros besluttede at fortfcette 
Flugten til den spanske Hooedfmd. 
Vedrine ankotn til Argauleme, 279 
Mil« fra Paris, pa.1 Z Tinter 39 
:I.1iinuttec. 

Spanske Detnonftrationer. Ma- 
drid, s. Maj. Den republikanfk fo- 
cialististe Konnte hat« i Gaar over 

lJele Spanien fordnftaltet Moder 
og Temonstrationer til Fordel for 
en Reform af den militære Strasse- 
loo, for en Revision af Processerne 
i Anledning af Urolighederne i Bar- 
celona, for den almindelige Vecrnes 

:pligt og sum Protest mod Regel-in- 
,1enH Illtilitæræventyr i Afrika. 

Frelnmedes Boscettelse i Russland 
Et af den rus"siske Jndenrigsmini— 
ster indbragt Forslaq om Ind- 
skrænkning af ikfe-kiiusjeres Von-ev 
telse i Guvernementerne Wolhzniem 
Witebok og Podolien er blevet ded- 
taget af oedkommende Udvalg in- 
denfor kiiigsdumaen Fra Juden- 
rigsministeriet Ineddeles endvidere, 
at Regeringen paatænker ogfaa for 
Polen-Z «Iedksonnnende at inddringe 
et Forslaq, der forhindrer fremme- 
de i at bosnette sig der. 

Fra Lasten Merseburg, 9· Maj. 
Flyveren Refetendar Caspar gik i 
Gaar Eftermiddag op fra Fiyces 
pladsen ved Johannisthal og itaaede 
i Aftes Landsberg, hvor han over- 

nattede. Tidligt i Morges fløj hatt 
videre, pasjerede Kl. 572 Halle og 
Kl. 6 Merseburg sog viIde derefter 
gaa ned ved Frankenhausem men 

under Nedstigningen stødte Ma7kis 
non mod en Telegrafpasl og stortede 
ramponeret til Jorden. Cafpar fis 
det ene Bett brækket. 

« I 
»- 

·-«-ksik.·:"i.«.d .j(«... 
Et Hasrværc Christiania, 8. Maj. 

·Et skammeligt Hærværk er i Gaar 
Eftermiddags eller i Nat blevet be- 
gcmet i Universitetets nye FestsaL 
Da Vigelands Assistent i Mut-ges 
indfandt fig, vifte det sig,"at de Kar- 

mutet-, huurefter Vigeland malen 
var blcnne flængedc og staat-et i 
Stoffen sZasxsuærket oil i betydelig 
Grad for-sinke siunsmcsrens Arm-ide. 
Politin cftersøger Herningsxnam 
den. 

Lin Or. Viqcstandsxs Forflaq til 
Udsnmmitm af llnivcrfitvtrtis nne 

Zsostsal lzur dksr Hast-et ndsfiliig LICE- 
niugidsprskcsl blandt do xntnstfursmns 
dizuy ou den Om- oqsaa sannst III-- 
tmf i Presse-It 

Tcatcrbrand. Edinbnrgsl), Zt"ot· 
land, lu. Mai. Tot hemasrcndc Linn 
pirc Pniacc Theater er i Afts ofrer 
Forestillingend Elutning fuldstasns 
diq nedbrasndt sznqen Meintesko 
sont til Linde-. 

Bein-tut Ved Brandt-n er Der 
nsnfnnnncsn flere Wonnefko hidtil 
er der suncht 7 Lin. Branden ind- 
skrasnkedcss til Bygningens hager- 
sns Tel, der jmrtcdc samtnen og 
hemmde sie-re Menncfker under 
Ruinerne. 

Gmel-en Angaaench Vranden 
meddcltscs yderligere følqende En- 
keltbcder: Nogle Draperier «om ind 
under Jerntæppet og forhindredc at 
dette kunde gaa helt ned. Tætte 
Røgfkyek trængte derfor nd paa 
Tilsfnerpiadfen. Dom-alt berste-de 
stor Fort-innig Medeas Team-is 
Funktionasrer og Brandvoesnet spgs 
te at undertrykke Flamncerne, imm— 
de nogle af Skuespillcxinderne i de— 
res Koftumer nd paa Gaben: an- 

dre blev i deres sGarderobm og 
fkøut Flammerne ikke kunde naa 

dem, omkom doq flisre of dem, idet 
de kvaltes af Rog. Til Kl. 11 i 
Formiddag var der fundet 8 Lis. 


