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« 20. Aarg. 
Ovek 500 Ofre for Heden 

— 

431 dst sum Jslge qf den hsie 
Museum-. 

80 dir ved Ductuin og Tusinder 
Muhme 

Washington, T. C» 5. Juli- 
Over 500 Menttqskers Dsd skyldes 
den froqtelige Hideveriode fra 1. 
—- 5. Juli, 1911. Denne ftygs 
telige Hede i fem Dage vil mindes 
i Bejrannalerne baade for dens 
lldftrækning, denö Varighed dens 
Imje Temperatur paa mange Ste- 
der og den lange Liste af Dsdsfald 
som skrives paa dens Regning. 

Te Hundreder af Telegrammer, 
sont Vyer fra Atlanterhavstysten til 
Byernc i Mississippi Talen hat 
sendt de sidfte l Tage, redegør for 
431 Tedcssaid fm Ovcrhedning og 
ZU fm Truknin,1, tilsammen Ill. 

llfuldsmsndig. sum LIkeldingekue 
er, da manch undlader at tappt-r- 
tere siigc Tødsfald, vil de blive 
minder : lange Tiber, om de itte 
sætter ny Record. 

New York havde det starfte An- 
tal dgde i Dag (Onsdag): indtil 
Midnat var der død 36. J Man- 
hattan og Bronx Boroughs (Byde· 
le) havde Politiet 138 Tilfælde of 
Overhedninger paa den-s Liste. 

Chimgo kommek tut-sc up til Ner 
York i Isieminq af en lang Dsødss 
liste. Her ontkom 32 af Hedeth 

Lignende bliver Meldingerne ved, 
ikke alone fra Storbyekne, men ag- 

per sia Ilion-, Repr» meins, 
at tre blev overhedet i Tirsdags. 
Termometeret viste da 105 Graden 

"J Lincoln viste den 110 Kl. 2 

Onstmg Eftermiddag, en Vakmegrad, 
fom ·slog alle tidligere Retorder. 

Im Zjoux City meldes, at Var- 
men der nassten var unholdelig i 
Dnsdags, fkaut Tertnoincteret ikke 
viste uden 96 Graden Men det 
var Fuatjabedon i Auster-« der girr- 
de Banne-n saa trykkendc. 

J List-MS Aste-s blrv der holdt 
Møder j Him- af jeirkerne j Des 
Maine-i-. Ja. For at bebe om Regir 

Rlcrc Eli-der i Iowa steg Bannen 
til lus-« cchr lli7 Graden 

Im Eli-n- Etedcr i Iowa nusldes 
am Regan i Lnsdagsik 

Mindestøtte 
for den kjdk Maul-. 

Erm« Ist» Os, Jun. Lorado 
Taftxs may-km Jndmnorstatnh nie-: 

l)u-1.«-s.«.nke Narr-J ;I.I«’umc. assløs 
»Ich »Hm-Sag paa liagkeks leuff 
Jst-it nor : :I«’n-rl)edcn. To Jndjanerc 
zeiton : .imjtideligi)edctt. nemlig 
Mifö »ein Miriam Corncluss fra 
Beiman Wis» et Varnevarn af 
Chief Daniel Bread, fom var den 

sidste Fnjdblodsprins as Oneidas 
anianerne og Dr. Charlecs E. Cast- 
man, en suldblods Siomz Edgar A. 
Baueroft Ensldt Talen Deo Stattenc 
Afflpritm. 

« 

Villcsdmmqertsn brugte over tre« 
Aar for at faa Statuen færdig. 
Skikkelfen, Tom blev anwdet til» 
Mk. Tas! as Mart-bannt endskønt 
den ikte bat nagen Lighcsd med den- 
ne sbersmte Jndiaiterhøvdicm, er 47 

Fod M og staat paa solid Klippe- 
grund poa det hsjefte Punkt i Rock 
Niver Dalm 

Mr5. Bertha J Gjertfen 
d.ød 

Minneawlis, Minn» l. Juli.-- 
Mrs. Vertba Johanna Giertsen er 

-d-d, 96 Aar sammel, hos sin Svis 
arti-n og Dotier, Paftok T. H. 
Das-h Fotntand for Den formede 
norste Kirsc, oa Mts. Dahl. 

MU- Gjertsen tom til Amerika 
samtnen med fin Mond Past. J. 
P. Giert5e11, i 1864 fra Bergen, 
Norge. Hendcs Mand, Pastok Jo- 
han P. Giertsen, døde for 19 Aar 
fiden i Stonghtom Wis. 

Gamle Mrssi Giertsen levede siden 
hos nævnte sin Dotter. 

Den bekendte Paftor M. Falk 
jSrtsem som nylig tog Afsked fra 
Bethania norskslutherske Menighed 
er hendes Zon. 

I Beqmvelfen foregik fra Hjetnmet 
jLørdag den l. Juli, og Jokdfæi 

steifen paa »Layman« Kirkegaard. 

f x7 Counties i Nebraska 
I 

faar Regu. 
! Eiter en rckordsslaaende Hcde 
fik store Tcle af Nebraska en vels 

rgsskendc Regn OnsdagEftermiddag. 
’Tet var dog ikke en alntindelig 
Regu, der faldt; nccn hvor Bygeks 

Fin- drog hcn over, var de overor- 

sdmtlig velkonnnen baade i By 
ug paa Land. Folk i Omaha 

Ean efter de store Negndraabeh der 
begyndte at falde sil. :3, omtrent 

Isom Folt i New Orte-ans set eftcr 
ISneflagerne ont Vinteren s-- sont 

ten stor Kuriositet. 
I Lang-S U. P. Jeknbanen meldes 
om Regnfatd mellem Grund Island 
og North Platte. Det var dog 
meke fpredte Byger end en al- 
mindelig Regu, der faldt, men den 
oplivede Former-ne saa langt den 
naaede. Der meldes um Regu- 
byqer langs B. F- M· Bauen, baade 

smellem Omaha og Ashland og 
»mellcsm denncs By og Dakland. 
I Der meldes i det hele taget om 

Neunfald i 17 forfkellige Counties, 
hovedsagelig kanns U. P. Bauen 
fra Grund Island on øftpau. 

HSituationen i Lharokka 
.- 

vaklands Optkæden vckkket Opfcgt 
i Frankrig. 

Panz-, sk. Juli —-- Ton Mildst 
gerninzh at Tnihakid Dur scndt ist 
uriqisicib til Axmdin hat« mit den 
stmsfto Lnfigt Inst-, ou Vtsqiucnhus 
den or Ort altuuslisacndc Sacntnlos 
Unint- i diuiunmtifkc Xircdfin 

J sitmisiidcntmö Oavcitslfkab var 

Stillin i bliiarnkko dct one-fu- 
Lfmnth Tom ROBERT-, on Irr-micr- 
niiuiilcr Eaillanr taltc mod do steile 
tilitedevasrendu Tiplonmtci«, irrt-tm 
den tniics Ilnilniisiadøkx unt distth 
Etwa 

Leu imnife :Ilmlmgsiadør i Wu- 

don fik i Gans telmrafisk Instruk- 
fm Paris- oni at konferere med 

lldcnrigsminiiter Zir Edmard Grey. 
Berlin, Z. Juli. —- Ved at sen- 

de Kanonbaaden »Panthcr« til Aga- 
dir og udftikke en «Claim« i det 
sydlige Marokfo i Tilfcrlde af en 

mutig Deling af Lande-t, vil Tny- 
land, eftek hvad den almindclige 
Mening i Presse-i sum-s at Mete- 
tagc sin Tot af Provinfcn Sus 
med fine rige Kobbers og Mineral- 
Lejek, fine storc Landbruggmuligs 
bedetz derfotn ikke Frankrin formt- 
drer sin sittværecide Politik og vir- 
keliq respekterer Moroktos Udeles 
liqhed 

i Demse Opfattecse verwest-s ved 
iden halviofficielle Udtalelie i Ksls 
kner Gast-Ue som paapeger, at 

iFtanktig og Spanien under For- 
sikring om en rent midlertidig Jud- 
fkriden baade landfatte Tropper oq 
befatte Territorium i Strid med 
Algeciras Akten- 

For Ivrigt figeg, at Kejfcr Wil- 
helm hat haft i Sinde ved det fors- 
tagnk Stridt of faa March-Stil- 
linqen pp til almindeliq Dir-stelle- 

YWickersham om 
I Fornuft-Hens7n. 

Battle Eteok, Mich» 6. Juli. —- 

Juftitsministcr Wiesersham talte for 
»Michigan Var Association« her i 
Tag og drøftede Højesterets Opfats 
telje af Zhekman AntisTrust Lov, 
sont den er lagt for Tagen i de 

nylig afgivnc diendelser mod Stand- 
ard Oil og Todakstrusten. Ministe- 
kcn gav Oøjestcretö Auvendelse af 
det faakatdte Zukunft-Henij fin 
fulde Tilflutning. 

»Te, der tankeløst har givet eftecs 
for den overfladijke Flutning, der-i 
hidrørte fra Justitiarius Whitesz 
Venyttelse af zornufthenfyn vedi 
Fortlaringen af Zshermanloven«, 
sagde han, »Mutter tun ganske lidt 
til at retfærdiggøre den Auskuelse,» 
at denne Lka er blcvcn gjort ueffeki 
tin vcd dissc siendelser, for akku- 
rat- det modfattc er blcven etableret 
vcd bis-se to ftore Domsaffiqclser. 

Selv en flygtig lindersøgelsc af 
Lende-lieu i Tobak-Ihnen gør det 
fuldkunmusn iudlyfendc at Zhers 
ntanlochi, maafke for farste Gang, 
har vist sig at være et vix-kelig ef- 
fektin Vaalusn til Opnaaelfc af det- 
for lwilket den uprindelig blcv veds 

kamst ncmlig delasggelscn af des 
storc Kombinationen der er alminis 
deliq feudt sum Trufts.« F 

— 

! 
l Mæslinger affolkek cu Z. 

Zydncy, R. S. W» l. Juli. —! 
600 ud of 2,-100 indfødte paa Øenz 
Rotuma i Sydhavet er dsd af Mosis 
Unger og Bladgang i de sidste tv 
Maaneder. Hele Landsbyer er nee- 

sten bleven folketomme. Rotuma ligi 
get omtrent 300 Mil Nordvest for 
FijisØekne, af hvilke den annekteres 
des i 1880. Deus Omraade er 14 
KvadratmiL Alle den-s Jnddymxere 
siges at være Kristne· 

Maincs Eksplosion. 

»Ødclæggclsen af zicigsskihet 
Maine bcvirkcsdcsz Vod Cksplosion as 
den-Z tre Qlcaqafinnz En Virkning 
Tom den, der fes paa Stibets Vrag, 
kundi- ifke vaer foraarsagct af en 

Eksploiion udcfra«. Tot um« Jn 
qetiimscbef Nencml Z. Wirth-:- lld 
talclün da lmn kom tjlbage txl 

Wnshjxmton cstcr personliq at have 
inüscccret Brauer- 

Ten fuer Lusde i Zøndagiz 
havde i Lumlsa til Folge, at eet 
Mcnncsfe dem-, og set-J faldt i Af- 
magt Termometeret ftod paa tm 
km vwil. Cis-U til Kl. 5 Efnc. 

Emnandzftrife’e11not-setz London 
TI. Juli. J nasften tun-r enesle Halm 
i kliiqct ljgger mange Skibe Wirk- 
fomnns paa Grund of Strik’ett. Flms 
Ekibsredere er qaaet ind vaa Stri- 
kernes ums-; men alligevcl er An- 
tallet af de Masnd som nasgter at 

genoptage Arbcjdet, bctydelig starre 
nn end for nogle Tage fide-n 

LiverxJoolsdJiederne holdt Mode i 
Aftes oq ftadfæstede Jndrømmelfen 
fom Cunard, Canadian chific ou 
Allan Linierne har gjort, og sont 
Arbejderne forst gik ind paa, men 

feuere affloq. Rederne befluttede at 

inaen yderligere Jndrønnnelfe sknlde 
HONIG- 

Dampstibsuotitser. 
,,«csellig Olav« ankam til Chri- 

stianfand den L. Juli, agter at af- 
fejle derfra den 29. Juli og ven- 

tes da til New York den R. Ang. 
»Oscar Il.« med 118 Passagerer 

om Bord ventes til New York den 
ti. Juli. Afgaak atter den 20. 

Juli. 
»Carmania«, fom forlod Quem-Z- 

town den 2. Juli, denn-s til New 
York den 9. Juli. 

Padfagerer can ventes i Chieas 
go 2 Dage senere. 

fztaudcde Moder-neu 
; Under Z· dg. meldes fra Colo- 
rado Springs, at Eugene F. Ware, 
xianfas’ berømte Poet pg Pensions- 
wmmisfær under Præfident Rooses 
visit, er Død der Aftenen forud af 
Hiertesygdom 

«- 
I 

Bankgaranti i Nebraska Lincoln, 
Neb» Z. Juli. — Statens Bank- 
indfkudsgarantisLov traadte i Kraft 
i Lordags. Den vedtoges af Legiss 
laturen for to Aar fiden og har 
lumde før og siden været Genitand 
ior en lang og hidfig Kamp. 

Tcn 2. ds. blev Mich-uneier drccbt 
U 2 inaret i en Forstad til New 
.:’)0rt·, vcd at et Koretøj ftødte som- 
inon cui-D ist Tog uaa Long Island 
Bauen. 

. 

Jst-a baado Chiroin Da Kansas 
City moldecy at Mnjien i Oncsdagiti 
vaa Grund af den vcdboldendc He- 
de og Tørkcy fteg 5 Ernst-Z pr. BU» 
ug faa reves man endda om det, 
der ndbøchs til Salg. 

. 

J Chicago havde man faaet et 
storartet Feftoptoa i Stand, hvori 
dcltog ca. 200,000 Mennesker. Al- 

liqcvol miste en 2 a 8 Wonneka 
Livet ved uforsigtig Omaang med 
Zkydevaaben. 

;·. En Tornado ramte Mitchelh S. 
"D. sidfte Lsrdag og gjorde adfkillis 
Stude· Bl. a. blev Taget revet as 
en Møbelbutik og ført 200 Fod væk. 
Skaden, Tornadoen anrettede an- 

slaas i det hole taget til s5,000. 
Der fulgte Neun med Stormm 

. 

Nasste Aar vil vj her i Nebraska 
attcsr faa en metorkamp paa Hann- 
dm Det forlyder fra Lincolth at 
var progressivc Konqrcsumnd Nor- 
ris fm 5. anrcsdiftrikt nok ønsker 
at afløfe Norer wan sum U. S. 
Ecnatoc 

« 

Im Zeattch Washington,sbcrcttes 
under si. ds» at tidligersc Politi- 
chef Charlcss W. Wappcustcin sam- 
me Tags Aften kondtes skyldig i at 
lmve tagcst inmd 81,»()() Vostikkolse 
for at tillndo et Var »Um-nd at drivc 
usmnntelia Fortentinq i et lastofuldt 
iivartcsr i Vom 

. 

Trittan Folget J Fortbau-I gav 
Same-I Carr John Marion Ninus- 
ligvis en Zutritt-H et faodaut Zlag 
med Nil-ven, at han faldt om og 
døde fort often Tet fig(-s, at de to 
var Nennen men Matson havde 
fsrst kostet »Im-r« paa Catr, og 
saa betalte denne tilbage med en 

Nasvestivcsr. Optrinnct förefaldt i 
Mike Diggins Saloom Omal)a. 

b 

Jadoland for Jødcrne Taumer- 
ville, N. Y»J Juli. ——— Et Køb 
as 1()(),»00 Art-es Land i Pola-stinkt 
for at arundlasgae Jødekolonier er 

Hovedspørgsmaalet paa det 14. 

Ilarsmøde af »Federation of Ameri- 
can Zionifts«. Et Forflag i den 
dllcstuing er fremsat af den nationale 
Kommission for Jndfamlina as 
Benge. 

Meldinger fra 4.- Juli Festlighes 
derne lydcr i Aar paa »Safe and 
sane« Festligkholdclfa da out Afte- 
nen den 4. udgav ,,Chicago Tri- 
bune« den Rom-ort- at Antallåt af 
Dødsfald fta Eksplosiver i Aar var 

bragt ned til 13. Sikkert er det i 
bvert Fald, at den Bevægelse, der 
er reift for en fornuftig Fejring af 
var nationale Frihedsdag, bar bau- 

.ret sin Fragt 

» 

Ydeknwndkx 
Js- 

Et frygteligt Haglevejr med Hagl 
paa indtil 7 Centimeter i Gennems 
fnit har anrette itore Ulykker i Ty- 
rol, Sci)weits. 

. 

En Orkan har anrette stor Skade 
i Japan og navnlig ødeiagt store 
Tele af Partanlægne i Tokio og 
Yokohama. 

I 

Dkonning Alcxandra har fkænket 
Londonsz Politi 1000 Pd. Sterl. 
fom Udtryk for hendes Paaskønnelfe 
af dets Arbede i Kroningsdagene. 

Flyvesren Landwn er under fin 
Deltagelse i den europæifke Rund- 
flyvning ftyrtet med eksploderet Ben- 
zinbeholder og brændt fuldstændig 
op. 

X 
0 Berlin er 7 Takiblade kommen 

i Konflikt med dort-sk- Trykkerperso- 
nun-, og de 5 maatte del-for for en 

Tid ophøre at udkomme, medenss 2 
gik i mindre Farinat. 

. 

WhitcsStarsLinien har tilstaaet de 
Iowa-nd der seiler vaa KanadasRus 
ten en Lønforhøjelse af 10 Sh. om 

Maaneden 

To Studenter —- der tillige begge 
var Baroner, som søgte at trænge 
ind i Videnskasbens Mysterier — har 
duelleret i Riga, Rusland, med det 
Resultat, at den ene af dem blev 
dræbt. 

. 

Den norjke Statsminister Konow 
holdt den 16. Juni en Mindetale i 
Stortinget for Johan Svendsen og 
foreflog den afdødes Aste hjemført 
til Norge og bisat paa Statens Be- 
kosftninw Zette- vedtogcss. 

. 

J Trirft, OstrizL rast-de Ratten til 
lö. Juni et heftigt llvejr nced en 

Orkan, dckr drev Vandkst lanqt op i 
Byen En Mwngde Skibe er blo- 

.1n«n stcrrft bekkadigedch og en Suec- 
Eøfolf druknedcr 

I 

Tot tnskcs Tulduæsen bar beflags 
Jaat csn Ecnding illnfttscrede Post- 

kukt fm et Forlag i Etochholnt, og 
nkod Firnmetszs Filial i Berlin cr der 
reist Tiltalc for Udbredclfe nf ntugs 
tigo Billcdp1«. 

I 

Jndbndolso til Tegning of et Jn- 
bilasinnssfond i Anledning af Kri- 
flianiallnjvcrsitcth Jubilasnm nd- 
fcndtes den 15. Juni ou var under- 
tmnet af ra. 200 kendth Masnd fra 
Dolc- Norm-. 

Vlodiq Kaum i Ovorto. London, 
ts. Juli. Fm Mndrid bereth 
Tot beddcr i Tolmmmmer fraOpkm 
to, at m Kanw mellem Nepublikai 
nere oq Monarkistcr hat- fundet Sie-d 
paa Gadcrne i Ouorto, ou at mntrcsnt 
80 Ntspnblikanore blrv drwht 

O 

Liege, Belqim 19. Juni. J Ef- 
tcsrmiddag er Flnveren le Vafeur an- 

kommen hertil. Flnvercn Contenet 
sftyrtede nær ved Maulet ncd i en 

Kornmark. Maskinen befkadiaedes, 
tut-n Flyvercn blev nskadt. 

. 

Tysklands Fi11an5er. Berlin, 21. 

Juni. J Folge »Norddentsche Allg· 
Zeit.« udviser Statsrmnfkabet for 
1910 et Overskud paa 1177 Mill. 
Mark, et Resultat, hvortil navnlig 
de store Toldindtægtex har bidraget. 

Den bortførte Jngenisr. En af 
de Pan-quillen der er sendt ud for 
at lcde efter den af græske Røvere 
bortførtc Jngenitr Richter, hat i 
Bjærgene i Omegnen af Livadia 
funsdet et af Jngenisr Richters Visit- 

·kort. Man trot, at Richter har ka- 
stet det fra sig for at lede Forfsls 
gerne Poa det rette Spor. 

. 

Norsk Sælfanger forlist. ,,Eclip- 
sc« af Wistjania gaar under med 56 
Mand. hiristianim Z. Juli. — En 
Kutten fom netop er kommet tilbage 
fra .öammerfest, bringet den sorge- 
lige Melding, at Sælfangeren »E- 
clipse« af Kristianim Kaptajn Ehr. 
Christopherfem er forlist ved Island, 
on at de 56 Mennesker, fom var oms 

vord, antagelig er omfommet 

Kninde-Valgretten. Stochholm, 
17. Juni. PochvindevalgretssKons 
gresfens sidsfte Møde blev Spørgss 
ncaalet om, shvorledses Kvinderne maa 

for-holde fig til de politiske Partier i 
de Lande-, livor de endnu ikke bar 
faaet Velgrot, behandlet. Miss 
Schon ndtalte, at Kvinderne ikke 
nma nndcrstøtte nagen politifk Fore- 
ninq, for de har faaet Valqret. Der 
vedtoges en Resolution i Tilslutning 
til Mifs Schous Udtalelfer. 

»Na-sti- Kongres holde-s i Budapeft 
1913. Efter Kongressen skal der 
afboldes en politifk Temonftration 
i NUPU 

De engelske Valgretskvinder havde 
i Anjedning af Kroningsshøjtideligs 
hedcme foranstaltcst et improviserens 
de Optog gemiem London· J Op- 

Itoget fandtes Vogne, der ·ved Bil- 
leder anfkueliggjorde den Del, Kvins 
derne hat i det britiske Riges Histo- 
rie og Sto«rbed, og blatidt Deltagerne 
saan en Mængkæ shøjtftaaende Da- 
nte-r, saaludpsxs to af de i Rigskonfes 
rencen deltagende Prcsmicrminiiteres 
Futen Vogntoget kørte fra Thems- 
kajen til Albert -Sall. 

Ejnar Mikfelsen eftcsrføacs. Til 
norffe Blade meldess i Fl. R. B. un- 

der 18. Juni fra Tromsø: 
Dimtpskibet »Laum«, Reder Mag- 

nus Gier-vor, gik i Nat til Listgrøni 
lnnd med cst Jogtscslikah 

smptajncm His. Tit-n, Vil herunder 
iuivicms Dcpoternc ved Zhannon og 
Bastsoctp hvortil rimclizwici den dan- 
sfcs Polarforiker Ejnar Mikkelsen i 
Fjor er vendt tiltmkux 

·- 

Bahn-no i Ofusrriq or nu aksiuttch 
Ist-wos- hur Den BL. Juni, mm man 

sonder ondnu ikko nllu rIiuTultarcxx 
Eml Illmct Vl· doq siH«(-1«t, It de 

.sii«istclia-fucialc lmr lidt storc Tab 
uqsna rusd Lnnmmth j Wien or Taa 
uodt sum nllc fristuliqu Mialu Form-e 
fnldxm sann-des Prinsji Lichtksnfusiih 

Z-83-.1ndc-l:2miniftcr Wcsiftininr og Wi- 
»Du-I Vommuftcr og Viert-umwehen 
qu j :U«’ifu-lbacl) m dtn tidliqere Mini- 
»ste! Reisman der list-leises indtug 
wsn ledcnde Ztillinq indenfor Partiet, 
lmkfot under for en t1)sk-liberal Kan- 

didat. Ein-r dist kriswlikssociote Par- 
tis Zammvnbrnd vil der sikkert fl«e 
Ændringcsr i Ministericsts Summen- 
sæt11i1m, maaske indgiver Bienerth 
MinisterikILKs Dcmission. 

»Fram«-1Ek8),1editionen. En Nor- 
mand i Vnst AireåL Podro Ebri- 
ftopbcrsem bar erklæret sig villig til 

«at ofholdis alle Udgifter til Proviant 
og anden Udruftning af ,,’5mm« paa 
Ekibets oceanografifke Eksipcsdition i 
do antarktifke Bach Ligeledes vil 
lmn udrusste Skitbet til Tuch til San 
Francism naar det til Foraaret skal 
afhente Roald Amundsen og hans 
Ledfaqere oa føre dem til New 
Bestand-. Det norske geografifke 
Selfkab bar sendt Christopbersen 
Tak for bang Hicelp og Kong 
Haakon hat udnævnt Pedro Chri- 
stopberfen til Storkors af St. O- 
lavsordenen for hans statsbomers 
lige Fortjenester og almennyttis 

ning. « 
.-.:»... f«.-« ---. 

Virkaar-heb ved »Fram«s Udrusts 


