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M zi. « V chit, Nebr» Tiksdag den 2 «. zum 1911. ji 20. umg. 
Jnternationalt 

Suffragistmøde. 
Kvbenhavm 24. Juni· —- Stock- 

holm har i de sidste Dage vceret 
Verdens Suffmgisters Mekka. Her 
hat nemlig den internationale Kvins 
deiValgretssAlliqnce holdt Kongres, 
og Kvindety som bar kæmpet for de- 
res Cmts Valgret i saa godt som 
ethvert civiliferet Land i Vordem hat 
været der til Stede for at here Rap- 
vorter om Sagen-Z Fremfkridt og 
for at lwgge Planet for fremtidigt 
Arbede Det var en stor Forsams 
ling of intelligente, leorlige stin- 
dor. Mks. Carrie Chapman Catt fra 
De Forenede Stater var en af de 
meft notable Ekikkelser i Kongress 
sen. Hun sagdey da Medet var stut- 
tet: 

»Im ausser-. at enhver Modstons 
der as Krindens Stemmercst kunde 
befkme Norm-, Ein-»ja oq Finland 
Naar de sao Virkningen of Kvins 
dens Stemmeret i disso Lande, saa 
vilde intet andet Argument bebs- 
ve8, dersom de i dot hele taget 
var nmdtagelige for Duerbeoisning. 
for at overbevife dem onn, at Kvins 
den i Humanitetens Interesse but- 
de gives Stemmeret. Norge leverer 
færlig fuldstændig Gendrivelfe of 
etbvert Argument imod Kvindens 
Valgret.« 

J Norge hat Kvinderne ikke op- 
givot Kampen for fuldftcendig Lise- 
stilling med Mændene Medeas de 
norske Kvinder hat opnaaet Balg- 
barbed til Storthinqet, prjver de nu 
vaa at tillæmpe fis Mandens sidste 
Særrettighed, den at beklcrde PM- 
steembedet. Dette har afstedkommet 
Umfqu i Zirkelige Krebse, idet 
Bifkovverne scetter sig imod For-fla- 
get, men Ehriftiania Universitets 
more liberale teologifkc Fakultet 
gaar med paa Kvindernes Fordring. 

Knltusminifterens Goldtian lag- 
des for Tagen, da han forleden af- 
slog en amerikaan kvindelig Prædis 
kont, Mes. Shaws Anmodning om 

at mirdike i en Kirke i Kriftiania 

IllaskasFordringen 
ugyldig. 

Ton verwitte- Mi-rgkIttitssitqutti 
deimsEnnditms For-drum eclajnu 
ma anstand j Alaska er tm iflq. 
Meldina im Washington under LU. 
ds. as Imdenrixjszsdcpartetncntet cr- 

klærkxugtzldj-.1.— Tonne-Zog 
hor laut Vesilaq paa Offenttigtnsdens 
Interesse omkring et Var Aar- 
Ten mr Styld i, at ForftchefPins 
chot bit-r afskedigksh og Louis R. 
Wams-, csn Divisionichef i Forst- 
tjenesten, blev fjcrnet fra fin Post, 
ligesaa i BallingersPiuchot Unber- 
itgelsm Nu er For-dringen af den 
nye Jndenriqsminifter Fisher kendt 
og erklætet for ugyldig, og Sagen 
vil dermed være endi, hvis ikke 
Syndikatet itrer den for Reiten. — 

Minister Fifher paapeger. at der 
seh-des m) Lovgionina paa dette 
Drum-Ida 

»Zum Fourth.« 
Der gsres i Chicago Forberedels 

ser til at seit-e 4. Juli paa en for- 
nuftiq Monde, James C. qurigg, 
Sekretær for Chicagos «Sane 
Foukkh Association«, kundgsty at 
der er gjort Forberedeller til en 
4. Juli Parade, i hvilken ikke 
mindre end 17 Nationaliteter vik 
blive repræsenteret Den vil tælle 
over 5000 Personen —- En hel 
Styx-te as Tsmrete, Maleke og De- 
korattrer er i Virkfomhed paa 39 
St» hvor Foreningen har. sit Ho- 
vedkvatter. 

J Bomben ital der være en Snes 

I»floatis«, weinten-de Wagne) foresk 
Istillende »Washington fætter over 

Delaware«, »Gaaende i dirigen«, 
»Fader Marquettes Chicago Lejr«, 

f 

f 

»Chicago Massakke«, «Det gamle 
Gkækenland« og flere. Sidstnævns 
te ,,float« vil blive leveret of græs 
fke Foreninger i Chicago, der har 

set famlet Medlemstal af 28,000. 

) 

Lidt europæisk Politik. 
Wien, 25. Juni. —- Øftrig bru- 

ger al sin Jndflydelse for at ende 
Opstanden i Albmrim Rusland, J- 
talien og Tyskland forehokder og 
saa Porten Nøduendigheden af 
at opnaa en snaklig Forftaaelse med 
Rebellerne i Albanien· — Grunden 
til denne Ængftelighed for Zred i 
eukopæifk Tyrki er ikke faa meget 
Zynwati med Albaneserne som en 

tiltaaende Fryat for, at Uroligshes 
der-ne der skal faa til Folge en Zum- 
Incsnsmeltning af Albanescre, Vul- 

’aansr, Zerber aa Montcnrgrinere 
til en fwr balkanfk nonføderatiom 
sum Oil drive Tvrken tilbaac til den 
anden Zim- aj BUT-pokus og for- 
smkns Mann-Ei Europa. 

Der cirkulerer et Jkygte her, som 
vinder wegen Tiltro, at en Sonne- 
stn as den italienfke Frihedshelt 
HGaribaldi skal have paataget sig det 
THverv at bringe dette nye Kejsers 
Witwe-, eller maafke en balkanfk Re- 
Ipublib i EkfistenOT Een af de unge 
Garibaldier skal allekede have vceret 
i Aktivitet for at vække Zmnpati 

J for Albaneferne 

En egen Slags 
SpirituS-Trafik. 

s Washington, D. C» Zi. Juni-— 
Henved 20 Millioner Galloner 
Vrændcvin blivcr aarlig iendt pr. 
Ekspkes, honediaaelig fra »MaiH 

»Order.« Duft-, direkte til Forbrusj 
lHere i Pruliibitionsstatet Dismiei 
F forbaviende Kendcusmina blev drngt 
jior Lnset i Gaar i en ilnderiøqclie 
fom Jnterstate Kommission-In tin-! 
stille-i nie-d Henimi til paatasnkie 
Forandrinaer i Ekspresklasiifikatios !nc-rne. Koniitiigiioneii« sandt, at 

kTranswrtnriim basercst Pan vils 
jikiarliq chat — attm Bund for en 

yMallon Wbifkey, pafket --— var uris 

H meliq. 
F Vomnnswr Mcdhord Vom todt-del 
«Unders·ø»1esls"(-n ou ndarbejdksdcs Hom- 

missioncsnis Kendcslsr. pmwmisn at 

Hdksn direkte intensssekede Tmfik er 

»Mail Order« Brit-ndeuinslmfcsnes. 
»Ist um« lldbrisdelscn as Forbndsi 

)bevæqelfksn, fom skabte denne Stags 
fszskkmdpviustmfik«, hcddek det i Ken- 
Idelsm Den Hajcfteretsdom ifølge 
boilken denne Tkafik var mellemftats 
liq og fault-des ikkc i de fvrfkellige 

FZtater. qav Trafikkm et Vasldigt 
Meinst-d 

Videke heddek dcst i Kendelfens 
Mermiser 

,,?(acksonville, Fla» som sandfvns 
liqvis er det ftsrfte Asskibninqsfted 
for Vrændeoin i Sydeu, ndfender 
mellem 3,000 oq -4,000 Pakker 

paaj 
en eller to Gall-mer daaliq eller ialt 
omkring 1,500,000 Galloner om 

Aareh Chattanooga sendet- em- 

trent 786,000 Gallonm Richmoud 
Z46,720 Galloner: Pest-Obstes 286,-· 
128: Penfacola 267,760: M Or- 
leqns PLEASE August-: 215,150; 
Nin-falls Ja» Casto, Jll. Emporb- 
Ba., Louisville, Ky» Portsmoutih,j 
Va, Rot-note Va» og Savannah’ 
Ga» udsender over 100,000 Gallos 
net hver aqrllg ; 

Trasikken er meget livliaere i Sy- 
den end i nogen anden Landsdeh 
decka paa Grund af det store Probi- 
bitiontomraade der oq delvis paa 

Grund af de ftore Kvanta af haar- 
ligssog billig Whisty som forbruges 
af Negerbefolkningen.« 

Vidner i iorimersagen 
Washington, D. C., 24. Juni. —» 

Edgar A. Bancroft, General Counsi 
iel for International HarvestekComs 
party, gentog for LorimersKatniteen 
i Gaar den Historie, som var ham 
fortalt af Selstabets General Mana- 
ger, Elarencc S. Funk, med Henfyn 
til Edward Hines’ Anmodning om 

et Vidmg of 810,000 til Dækning 
af stm),000, sont efter Sigende var 

btugt til at aennemfsre Lorimers 
Valg. 

Som Vidncs afhørtes ogsaa sor- 
lnstwærende Forbundssenator Hop- 
tins3, hoem Lokinier afløste sont Se-1 
nator. san fortlarcde sig i fem- 
Timer om de nærmere Omftændighes 
der ved den ftedfundne »Deadlock 
under Senatorvalaet 

Da man ipnmte ham, om han 
troedo, at Zeiiatok Lorimer havde 
lusnyttet fia af »Im-dortige Midler for 
at nlims vakat nasgtede Hopkins at 
than-. Senere indrøinmede han, at 
ban havdo haft Mistanke om, at 
der havde værest bruat Pciige til at 
købe Stemmer. 

Regn i Nebraska 
og andre Stater. 

Mkrkelise Vejtfokhold. 

»Omat)a Bee« fra i Gaak Morgeö 
striver: «Tidlig Dass Morgen mel- 
desj fra Grand Island, at den lan- 
ge Tinte-, der anses for at være den 
uækstc paa disfe Egne siden 1894, 
er lileuen lirudt ned et riat Maal af 
Regu. Meldinaerne tyder paa, at 
Nedbøren hat straft sig vidt, men 

inlat af okkanagtia Stortn 
Andre Tele af Nebraska fik Rean 

Zøndaa Morgen, men itke iaa al- 

mindclig. J Nat faldt der over 

itore Straskninaor as Iowa en Requ- 
der mencii at hanc- lmtdt Tørken 
Zontli Dakota fik tin Vroderpart ai- 
Vasdeii Lkvnaere øit paa, i Jllisl; 
wiss, bar klieszaldet Paa sine Zteder 
vJrasniist til Sknbrud. 

En let Regn ialdt i Gaar Ded 

Zikaden ColnmlntLJ-, oa Tuncan 
lanas Union Paciiiclianen Der 
ialdt Vnaer laws VurlingtonsVas 
neu-Z Lincolnidlfdelina oa i Novu- 
lilicansDalen Ved Oxford, Min- 
den oa Soldreae faldt der omkrina 
en Fjerdedel Tommc Band. 

J Qmaha var det trykkende hebt 
i Sandaas: Termonteteret ftod paa 
98 Grader Kl. 4 Esteriniddag oa 
sank kun to Grader til Kl. 7. Da 
Binden hen ved Midnat flog om i 
Nordveft, sank Termometeret til 75 
Graden Regnfaldet Sandag Mor- 
gen var kun .05 Tumme. 

Den brændende Hede var tkke ind- 
fkrænket til Nebraska. Kansas meld- 
te fra to Steder114,og11109112 
Grader rapportekedes fra manae 
Byer t Kansas. 

Den lokale Vefriaqttager i Osm- 
ba Mer, at de ncrrværende Vejrfors 
hold er de nnderliqfte oa mest fkufs 
fende, han hat laut Mkvrke til i 

mange Sæfoner. Den almindeliqe 
atmoffæriske Bcvasgelfe er faa fløv, 
fa- fri for Aktivitet, at Sturm esr 

nkestrn holdt op, og en almindeliao 
sBeveegelse af ndget Stegs snniss 
meget fiem Lokale Urolighedor er 

paa en Munde innige men Nenn 
falder kun i leite og spredte Bogen 
Lokalt bar Fugiigheden i Luften tas; 
get til daglig for en hel Uge, og dot 
er det, der har gfort IBeben faa tryi- 
kende. K·tligere Dage er i An- 

zmarch, men Udsiaterne til almindes 

jlig Regu, mener Mr. Welsh, er ikke 
ler for Aben. 

-—.-8 

landede Meddeletsen 
Zvært Regnfald i London Tots- 

dag Akten fokstyrrede Festlighederne. 
Te itulde bare have sendt us Reg- 
USlL — —- —- 

Præsident Takt har ladet Demo- 
kraterne, med Chamv Clart iom Le- 
der, tvdelig forstaa, at han vil gøre 
Brug af jin Vetoret, deriom der 
ikke blivek stemt over Geniidighedss 
Overenstomsten med Canada for fig, 
men deune bliver flaaet samtnen med 
en almindelig Revision af Tolle- 
ven. 

Milos Mandich, en Falskmønts 
net, foin var dømt til 12 AarsTugti 
hus, og sont i Sondags toges fra 
Cleveland for at befordres via Rock 
Island Bauen til det føderale Fængi 
iel i Leaveiiivorth, vKansas-, iaa un- 

dervejs sit Snit til at ipringe af 
Toaet, mens det lob i fuld zart. 
Han forjvandt. 

Past. Cz M. Midtbø, en af vore 

Etolelannnemter og Venner paa 
Aug-Iowa og iikkert vel tendt af 
flere iblandt os, er iflg. Vrev til 
.,Ztand.« forrige Zøndag død«i sit 
»Du-m i Minot, N. Dak» 67 Aar 
gannnel Han efterlader sig Hnitru 
on fein Born. En Sen af ham, Her-» 
man N. Midtbø, var i Fjor KandisI 
vat ved Primckrvalget for Forbundss 
ienator fra N. Dak. 

. 

Fra Jquique, Chi1e, meldes un- 

der 23. ds» at en Orkan hat kamt 
denne Plads og gjort Stade for 
antagelig 810,000,000. Et Hundres 
de fmaa Farther (lighters sænkedes 
i Havnem og Masterne reves af 
Skibene. Mange Mennejker kam til 
Stadt-, men der meldes ikke am, 
at nagen omkom. Menge andre Byer 
led bestdequ Stadts, deriblandt Val- 
paraiso. 

I 

Llarsagen til zirisjirijkith Maine-H 

delxmgelsc nil aldrig blive fendt, 
Taube General W. LR Birb1), Ingeni- 
øren, fom lcdcr Arbksjdet ved Bra- 
qetcs Optaqning. da hon i Sondags 
ankom til Tomka Fla» jra Ho- 
naua Ekjbetgi delasggelse og For- 
dasrocslse er faa fttldftaskidig, at det 
or umulth at qørc sig nagen grun- 
det Mening onl, enten Eksplosiomsn 
u· kommen indenfra isllcsr ndcsnfra 
Tot mein-, For kunoc lwvife on Ekss 
plusion udonfrn oil virus, om der 
findes- Restcsr af en Torpedo. 

kliootsVLsndisinzusn for-kostet List 
nnsldoiz i Tag til Aliomcsih at Zis- 
nator Nootis Forilng til Ændriug 
i CanadassOvemiIkomfleu forkaftes 
des i Aftcs efter syls Timers Debat- 
Forilaqct qik nd paa Modifikation 
i Sektionen ongaacnde Trcemasse 
(wood pulpl og Trykpapir. Mod- 
standisn mod Ændringen var Iaa 
stor, at Navneopraab ved Afstems 
dringen var ooerflødig. 

. 

Foruden hvad der er meddelt i en 

onden Artikel, misddclesz vidcsre iDag 
til Morgen, at der i Gaar Morges 
faldt Regn forslellige Steder i Ne- 
braska. Der faldt fra en halv til en 

llel Tomme Vand flere ist-den — 

For Ivrigt meldes om Regnfald 
faa at ftge over alt i de vestre Sta- 
ter. Der er .«faldet fka lette Byger 
indtil to Tommer Band paa en- 

keltv Stedeix Storcn. iom bar led- 

iaget Tordenbyaerne, bar gfsrt en 

Vol Stude, dog af mindre Octob- 
ning. 

Bed de franfke Universiteter fin- 
des der for Tiden 4000 windelige 
Studenter. iGodt Oalvdelen er fran- 
fke og knapt Halvdelen fra Udlaw 
det. 

Horden rundt 
:- w- 

» M M 

j 3000 Biergmænd i Norge hat 
Dopfagt deres Pladser fra og med 
21. ds. 

i 

I 

Carnegie har ftillet 5W,000 Dol- 
lars til den hollandfke Rsegerings 
Randigshed til Oprettelse af en Heltes 
fond. 

Verdens sterer Fagforbund er det» 
tyske Metalarbejderforbund, der nuF 
har Z Million Medlemmer og ejer 
en Formne paa 10 Mill. Mark. 

. 

Flyveren Baguos Maskine er fun- 
det i Nærheden af Nizza af nugle 
Fiskere nde paa Havet Bagues 
Lig er endnu ikke fundet. 

Pan Genfserføen bleu forleden en 

Tmnper kamt af Lynet, der fplins 
trede Masteknappen og ødelagde et 
LIMan men ellers ikke anrettede 
Stabe-. 

Te norfke Studenten der den LU. 
Mai afsejlede i et Vikinzjefkib fra 
Aalesund, var den 10. ds. ankom- 
men til Rouen, hvor de blev modtas 
get Ined stor Beqejftrinq. 

A 

De .franske Vindyrkere. Jfølge 
»Le petit Journal« udgør Udgifs 
terne vod den militære Okkuspation 
af det urolige VindyrkersDistrikt 

l425,000 che. dqglig. De samtede 
Fudgiftek hqr hidtik udgiokt 32 Mill. 
Fres. 

Marokko. Berlin, 8. Juni. Til 
»Lokalanz.« meldes over Paris fra 
Elksar, at on Spanier og hans to 
Sønner er faldet i Hændcrne paa 
Kabylerne; de blev frygtcslig mis- 
fmndlksde og til fidft halshtmgede. 

Art-echt Juveltyv. Berlin, 10· 
Juni. ,,Lokalans,ciger« meddesler fra 
Tiinobumt Den antrrikansko Junos- 
tnv Ham) Rostcin er bleven arti-ste- 
rct her. Han bar i Boston stjaalet 
for 150,s)00 Dollars Juveler og 
bar oqjaa i St. Petersbom begaaet 
store Tynerier. 

De sranske Vindnrkere. Var-fur- 
Aube, 8. Juni. J Vin-Diftrikterne 
bar flere Kommuner atter hefst det 
røde Flog paa Raadhufet og paa 
Uirkcrmy og der er atter anbraat 
Opslag paa de offentlige Bngninqer. 
J alle Landsbyer hersker der ftærk 
Ophidselfe. . 

. 

Trasbt Flur-cis Rom, R. Juni. 
Flnveresn Naimondo Marm, der i 

Eftermiddag var qcmet op tut-d sin 
Aeroplan for at foretage Tiber- 
Rundflyvningen, ftyrtedc 3 Km fra 
Flyvepladfen ned med Maskinon, til- 
syneladende som Folge of en Motor- 
eksplofion. Marra dtde paa Vejen 
til Hospitalet 

Frjhavn i Malmø. Malmø, I- 
Juni. Kommunalbefmrclsen bar i sit 
Mode i Aften besluttet at udvidc 
Malta-s Savn med Frihann og Jn- 

dastrihavn under Forudscctninq af. 
at et tilftræiktlig kapitalstærkt Ak- 

»tief-elfkab er villigt til at overtage 

lTriften af Frihavnm 

L Skovbrandei Sonn-is Heknssand 
FO. Juni. MS- Ispport fra Läus- 
Lstyrellen til Jndnrigöministeriet er 

Iden store Skovbrand ved Selsjm 
tder udbrsd 1· Pinfedag, nu slukket: 

ldet udkommanderede Militcer er at- 

ter vendt tillbage til Garnssonm 
Ved Branden er ca. 3000 Thr. Land 
,Skov sdelagt 

Soensk Fabriksbrand. Mamm- 8. 
Juni. Ved 71X2sTiden i Aften uds 
brød der Jld i Malms Suedkerifas 
brik i Limhamn. Jlden opstod i 
Mafkinhuset og greb hurtigt om fig; 
i Løbet af en Timestid var hele 
den stor Fabrik lagt i Aste. Et 
stort Træoplag bleu ikke berøkt aif 
Jldew De nærliggende Fabriksbygs 
ninger var stærkt tru»ede, men ved 
Nitiden var Jlden begrænset. 

F Sultanen i Saloniki. Saloniki. 8. 
Juni. Sultanen ankom hertil i Gaar 
Eftermiddag om Bord paa Panier- 
fkibet »Barbarossa Haireddin«, der 
eskorteredes asf Efkadren. En betys 
delig Mennefkemængde hilfte Skibei 
ne med Begejstring ved Jndsejlins 
gen« 

« aa Vejen fra Skibet til Riege- 
ringsbygningen hiltezSultanen med 
stormende Ovationer af en uhyre 
Menneskemængde. Sultanen vil i 
Eftermiddag modtsage de fremmede 
Konfuler. Straks efter sin Ankomft 
til Regeringsbygningen sendte Sul- 
tanen Ved fin Sekretasr en Hiler 
til Abdul Hamid. 

Kreta. Berlin, 8. Juni. Til »Vofs. 
Zeit.« telegraferes fra Athen: J 
Lands-aneu Vutsmaria ued Kanea 
afholdtes l Gaar et af 10,000 be- 
væbnede Kristenscre besøgt Møde, 
paa hoilket man protesterede mod 
Udfendelsen af Kadiser til Kreta. De 
flefte Deputerede deltog i Mødet 

iDet vedtoges endvidere, at man vil 
hindre Kadiecnes Landing paa en- 

hver Maade og i yderfte Tilfælde 
opløse al offentlig Orden og opbceve 
alle Myndigheder. 

Mødet forløb i fuldftændig Ro. 
Resolutionen tilftilledess Garanti- 
magtsernes Konsuler. 

klinndflynningen i T1)fkland. Ber- 
lin--—:Vlagdelmrg. Tufinder af Men- 
neskcr ankom den 11. Juni til Flys 
nculadscn insd Johannes-hin ued Ver- 
lin, hvorfra tliundflyunimxen fknlde 

lmgnndcs til Magdcbum J stille 
Solskin startcde med :3—-(i Minut- 
terszs klllellcsmrnm mellcm sil. 5 og 
« orn Moment-n følgcndc Flooere: 
Lindpninter (nn-d Pasfagcr), Voll- 
ntøller lcncd PassaqenL Reichardt, 
Schauenburg (med PassagerL Mill- 
ler, Kønig lmed Passaqu on The- 
lcsn (med Passager). 

Lindpainter ankam til Mande- 
burn med Pasfaqer Kl. 7,20 og 

llpilftcss med Vcsqejstring af den til- 
stedevwrende ftorcs Mennesfketnængde 

Luftsimrtisnss Lin-. Juliamiirsthab 
O« Juni J Aftcn sit-g den Staat-Ue 
Flyver Schendel nicd fin Montør 

kVofLi oii i en Endaskkcr for at ilaa 
JVerdenörekorden i Haideflyvniiig. 
J Da der Kl. Ali- blev affnret et Ka- 
nonfkud som Tequ paa Flymiingers 
nes Afflutninq for i Dag, befandt 
Schendel iiq i 2000 Meters Høide 
Han vilde nu formodentlig lande 
i Glideslugt: men pludielia stillede 
Maskinen fig lodret i Lufteii Det 
lykkedes hani vel at faa den i Li- 
aevasat ig(en, men ist Øjeblik efter 
ftod den atter lodret, ou dereiter 

iftyrtede den i rasende Fort ned i 

»e« Kolonihavcc Schendel og Voss 
Ldmsdtciz paa Siedet: deres Lig 
dannede en uformelig Masse Ei 
Øienvidne bereitet, at han fra et 
Lystkms bemærkede Mafkiuen i 150 
Meters ist-ide: da arbeidede Moto- 
ren ikke, og beuge Pasiagererne nd- 
sttdte htfe Strig. Montsr Vofz’ 
Huftru var til Stede paa Flyves 
Oladfem hvorfra hun var Øjenvidne 
til Ulykken. 

Tokio, 9. Juni. Militærilyverne 
Kaptan Takufawa og Lsitnant Jto 
stnrtede i Dag ned fra en bewdelis 
Hsjde og drei-biet paa Stedet. 

J» 


