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ÜjikJ (i: . II Blatt, Nebr» Frcdag deJYtL August 1911. « 20. Aufs 
chozlkaßlalemes 

Indholtt 

cffentliggjort rftrr Scnatets Be- 
flntuing for at ckfnkc Falke- 

ftcmningru. 

smod Scrdvaue dar Ecnatct be- 

sluttet at «ade Frodss euer Vald- 

giftstrattmcrne mcllcm Dort Land 
og England- og Frankrig offentligs 
gøm for de bliver ratjficcrct. De 
forcligger saaledes alleredu for 
Offentljgtusdm Hensizxten med Of- 
fentliqgørejsm er, at Pkegjcn og 
Foltet ital give-s Anledning til at 

gøre Tjg bckcndt med Traktatcrnes 
Julean sochetiatet kan san-Stem- 
ningen i Landet, for det bestcmmer 
stg i Fortmld til Traktaterne. 

Alt xmdocsle dissc Traktater (el- 
lcr blut den eile af dem: ithi de er 

Dassequ istlendondw i Lule del-es 

Udftmsknmg. det er langt mete, 
»und dort Blads Spalterum tillas 
der, mcn —- et lille llddrag af det 
:n1-··et:tligste.. 

?lrt. 1 l Traktaten med England 
bestemmcr, at alle de Tviflemaal,. 
sont hol-after nsaatte opflaa mellem 
de kontralerende Partek, og som det; 
ilke bar været muligt at bilæcmel 
ad diplomatifk Vej, flal fremlæggeöJ 
for dc2:,pormanente Voldgiftsret i. 
Hang, odrettct ifølqe Konventionen: 
af 18. Ott. 1907, eller for en ansj 
den Voldgiftsret, fom i hvert Til-’ 
fælde maatte blitie beftemt vedOver-; 
ensbmft l 

Art. 2 bestemmen at der ital op- 
rettes en fælles Underfsgelfeg-Koms 
mission, til hvilken, naar den »ene 
af Barte-me forlanger det, og sør 
Zagen shcsnvises til Voldgift, et- 

hvrrt illixlccnvcercnde nIellctnPat- 
terms, Tom falder jnd under Art. l, 
skal lwnvjses for at blive Imartisl 
og fatmsittighedsfuldt undchøgt. le 
samme Kommission tlm ogfaa et- 
hvcrt ander Mellcmowrende hon- 
vises, Haar en af Parterne for-» 
langer disk, Telv om de ikle er enigel 
ons, at desue Tviftepunkt hører indl 
under Plrt· l· Ton flal der sprft" 
give-J T:d og Leilisgbed til diplo- 
matiff Fcirlmndling. 

Art. Z bestemmer vidcsre, at uasvns 

te Uns-erEngelfeleommission fkal 
vasre bemyndiget til at underføge 
us mpportere angaaende de forskels 
lige Sagek eller SpøkgsmaaL som 
henvlscås til dem, i den adeujigt at! 
lettc Lasningen af dct omtvistede 
vcd at lasxe Lys over sleudsgerss 
klingt-me cg felve dct omtviftech 
slerncn oa ilommisfionen jlal have. 
Nest til j Tin Rapport at fremkoms 
me med, lnmd de anfer for passen- 
de Naad og Bins- 

J Artikel l gives Kommissionenl 
Myndjalded til at indkaldc, edfceste 
oq afbøus Vidner, naar den anfer 
dette for nødvcsndiqt Videre be- 
stemtthi, nt beuge Sider fkal hskes, 
og tmer Port skal have Ret til at 
anfætte m Agent, lwis sPligt del 
ital vasre at reprwkentexe iln Re- 
qerina soc Kommission-In oft-. 

J Art. 5 bestemmes, naar Kom- 
missionen Tfal holde Mode-. Det er 

da for det sen-fle, naar den bliver 
opfordret dertil: men for øvkiqt 
kan den bestem-ne laadanne Tider 
da Steder for sine Moder-, som den 
findet naht-endigt dog er den al- 
tid pligtiq til at msde pqa wisse-! 
dritm on pas Anvisninq af de to 
kontmberende Magters Regerinqer. 

J Akt. 6 tages For-hold til eller 
ophæves tldligere befleaende Vald- 
aiftgtrckktafer mellem de respektive 
Monter. 

J Slutninasartiklen bestemmes 
om Traktaternes Rattflkation vaa 
begae Säbel-, og laa snart Ratt- 
fikationerne er udvekllet, skal Trak- 
Men træde l Kraft og den lkal for- 

s 

blive i Kraft, indtil 24 Maaneders 
Varch om dens Ophør fta den ene 

af Barte-me til den anden. 

Hedebølgen i Europa. 
Solcn fom Braadfkiftet. — Wange 

Heda-law 

! 
l 
l 

I .... 

zur en yalv Zins-J Tage fideik, 
striver »Joh. Pst.« af Zö. Juli, 
væltede Hedcbøkgen ud over Ameri- 
ka, og den var jkke været længe 
under Vejs til den gamle Vordem 
Auen-de midt i iidste Uge var He- 
den over Englændcrue, og den er 

bleven more tryktende for hver Dag, 
der er sauer Esoudon viste Termos 
ucetrct i Lordagg 42 Gr. Celsius 
Uusszix Fayrth en Varucegrad, 
man ikke har wlcvct Itden Septem- 
ber 19W, og fra alle Egne af Eng- 
land og Skotland meldcs om tals 

rkge Tilfaslde af Somit 
Den surrte Zotvarmc hat mange 

Steder tændt Jld i tnastørre Horn- 

martcr, og ftere gamte Herrejæder 
og Lands-does ital være truct af 
Flammerne. J Foltejtone tændte 
Solstraalcrne szld i en zug- 
letede under Tagct paa en nor 
Stolz-, sog iaavel Stolehygningen 
som Rabogaardene blev fortætet af 
Luecnr. Næsten overalt tniver det 
at faa Jlden jtuttet, navnlig i 

ziornmartcrnc fordi man mangler 
Band, og zircatnrcrne brøler 
af Tsrfh uden at man er i Stand 
til at hjælpe dem. J talrige Hader 
shor Frugten lidt stærtt under Var- 
men, jaaledes er LEblerne ncerved 
at blive itegt paa Treu-kne. 

Sau getretende hat Hedebslgen 
vel ikte vaeret paa Faftlandet, men 

der er dog indtruffet adskilligc Ho- 
dejlag. J Paris- var man i wr- 
dags naact op paa 39 Gr. (l():).1,:j 
FhJ i Skyggem og i Brüste-l blev 
25 Person« kamt af Hebt-flag, saa 
de maatte tages under Lasgebehands 
ling. Fra Stettin melch am en 

Var-ne nf indtil N Gr» og her 
blev 96 Mund af det kongelige Gre- 

naderregiment utiekntdygtiao, da de 
i Lsrdags var ude til Øvelse. J 
Hamburg er man derjmod bidtil 
stammt med godt 82 Gr. 

Zum liaaende Uaa den Monden- 

bumstcs Fladc plcjer Berlin at nas- 

rc plagt-: as Orde, naar Varmebøls 
arn komme-r, mrn hidtil bar Mil- 

Ikgnlmcn Hart-: W naqvnlunch Ver- 
links LIkagistrat dar beordrct alle 
Vandvogne nd til Vanding af Ga- 
dcsrne for dcrved at bringe en Sma- 
le Køliqhed ind mellem Husrwts 
ferne-, og da der er kigeligt med 
Wans, ital der fortfasttes hermed, 
indtil Hoden fortaaer fig. 

NR. Berlin, 21. Juli. Daqen i 
Gaar var den varmeste Dag iMands 
Minde. Termometret vifte 38 Gr. 
Cellius i Skygqen J feslvc But-n 
og dens Qmean er der forrfaldet 
talriges Tilfælde af Hebt-flag. 

Diplomatiske 
Udnævnelfer. 

Jolm M· :’l. Leiilnnan fra Pittss 
bnrg, Pa» for Tidcn Ambasiadør 
i Italien, er udncvvnt til Ambass 
sacht i T1)illand. 

Thomas J. O’bkien, Grund Na- 
«vids, Mich., for Tiden Ambaöfas 
dør i Japan. er jurflvttet til Ita- 
lieu. 

That-les Page Bryan, Chicagio, 
for Tian Minister i Velgien, er 

forfremmet til Ambasiadør i Ja- 
MIN. 

Leu-s Anderiow District of Co- 
lumbia, der tidligere hat været t 
diplomatifk Tieneste, er udmwnt 
til Minister i Belgien. 

John R. Sattel-, Balttcnore,Mo., 

Mitiiitcr i Baikattstatcrtic, er for- 
flyttet til Den at·gctttittske ))kepublik. 

F Sohn B. Jackfoti, Newark, N. 

jJ., for Tidtstt Minister paa Cuba,er 
stidttastint til Minister pua Vulkan- 
Edeln-doti- 

:’lrtl)ttr M. Mantua Aurora, 
Jll» for Tidtstt Minister i Redist- 

zlandemh blivtsr Minister paa Cuba. 

- Lloud Briqu New York, den ents- 

th as de tttvvtitt-, der itke før hat 
Wut-ritt i diplotttatisk Tjenefte, er 

·ttdtiasvnt til LIcittifter i Rede-klan- 
dene. 

ssettttlot Ili. Js. Jst-e 
død. 

) 

spcsatt tjcutc i Flottgtcsfcn i 40 Aar. 
—- 

I WlLUAM II. Its-. 

I Yasu- ststn Sonst-ci- skovss Mai-II 

Lewiston, Me» 8. Aug. —- Med 

»William P. Fryes Død her i Dag 
Hmiftede Staten Maine jin ældre 
«U. Z. Senator. Senator Frye hav- 
HDe i længere Tid ikke vceret rast, 
’men alligcvel kom Døden nacht 
overrafkende. 

i Bau Grund of 5it nedbrudtics 
Solon-d lmvdc lmn fmsagt Fig 

istillingen som Scnatets pro tem- 

-.pore zormand ved Visgundclicsn uf 
iindevcerende· Ekstraspission af wu- 

Igrrsiem men fin Platz-J iom Erim- 
itor holdt «han. 
! Mr. Frye hat tchnt i zwnznscsi 
ien i -10 Aar, og det giuer imin den 

lasnaiie Tjenestetid i Kongrcciiun 
Ema to Undtaaelier ner —— Justin 
IS. Morrill, Vermont og Willimn 
iB. Allifon, Ja» J 15 Aar lmr imn 

Ivceret Formand pro tmworcs i Zis- 
tnatet. 

F Senator Frye var bei-Im sor" 
im Nodelialwd imod alle 811 es mi-» 
mer, cnten ban var nmsiidousnde 
Embcsdsmand, rller ban dehnte-redka san lod aldriq Politik gøro Zimer 

l 

! 

i den Agtelie, han udviite mos sum 

Kollegen 
Om Senator Fme havdcs icsmstT 

ltil 2. -Sept., var ban blevcst 914 
;Aar. Han tfente i Maine-s Luqiiiss 
Tlatun For kmn blev vakat ind i 
Monqrcssfcn En Gang lmklasdto kmn 

Ltrv Entbeder oao samme Tid — 

Yklkkodlmn as Statt-us Legislotnr,?t.1- 
«ten—3 Generaladvokat oq Vumnusswr 
»i Lewiston. 

F Da Maine Ved fidfte Valq kaste- 

1de Majoritet for det demokratifke 
HPaktL oa Statt-us Gunst-nor Or 

jdemokkatish faa vil Frycs Afløfer 
blich en Demokrat.«Dst fomndrer 
altiaa Forboldstallet mellem de- to 
sPartier i Senatet med 2. 

Slaq i Persim. London, R. Flim. 
-— Eftorretninqer fra Toboran lo- 

Jder paa, at der har staaet et Zlaa 
mellem de persifke Regeringstrops 
per oq Mohammed Asi Mirzas Op- 
rsrsshmr 

Mohammed Ali Mit-zu fkal ov- 
«holde sig i Proviwfen Nazandoran, 
mellem Sari og Balftufsh, og fksl 
have 2000 Mund med fig. 

pcåsinemeus liela 
Washington, U. Aug. —-— Praxis- 

dcnt Takt Uil veto den Beslutnitcg, 
Tom Senatet fattede i Lljtes om at 
optuge New Mexico og Llrizona 
sum Stater i Unioneu. 

De demokratisle Ledere i baade 
Hus og Senat erklcrrede imidlertid 
i Dag, at de kan opdrive Stem- 
mer not til at sætte RcTolutionen 
igennem over hans Veto. 

Præsidenten havde for nogcn Tid 
Fäden ladet forstaa, at hnn vilde 
new nævnte Sov, uced mindre Se- 
xmtor Nelfons Ændringsforslag, 
fom fordrede, at Vaslgcknc i Ari- 
3011a skulde nodstcmme Bestem111e1- 
sen om »recall« af Tommere for 
at blive Imt i llnioncu, blele Upd- 
tagut. Taft lmr intet inmd Ner 
Mcsricosz Wustitutinm mencr man, 
mrn lmadis Hnspt oq Zenutct har 
änsistprcst paa, at de to skulch føls 
qrsks od, og af den Grund vil Pras- 
sfidentcsns Veto mmnus New Mexi- 
co san vol sont Arizona Tot er Be- 
vKommission i Ankona-J Finnftitntion 
Um Tilbaqelaldeläs of Dommch 
Vmssidontm fastter sia lmftemt imod. 

Vetokriien i England. 
Bnlfonrs Mistillidovotum mod 

Aoquiths uedftcmt. 

Mond-Im 8. Aug. — Underhujet 
var fuldt lige til Døkene, da Ar- 
thut J. Balfour i Gaar holdt sin 
Mistillidsvotumstale mod Regerin- 
gen. Forjlaget lød faa: ,,At det 
Raad, som Ministrene har givet 
tiotigem og hvorved de fil· Kongens 
Løfte out, at et tilstrcekkeligt An- 
tal liberale Lorder ikulde blive uds 
Man iaa Parlamentiszorslaget 
runde qaa iaennem i Overhuset i 
den zorni, i lwilken det forlod Un- 
de1·l)uset, er et grosft Vrud paa den 
gnmdlovshjemlede Fril)ed, hvorved 
Kollet — blandt andre dcmrlige 
Folger nil blive bindret fm at 
ndtcile sig isten tned Heu-Un til 
Some Illule.« .sZovedl)eikyldninaen 
mod zllkiniitrene var-, at de lmvde 
drluet Rutdel ai Monat-nd 1lllmmel 
pcm Ersarina for at dumm et Mis- 

lnsnu aj det klingele Prasroqatiu 
J iit Zwar udtalte Premierminp 

iter Ylduuitlu at wongen havde til- 
ladt ham at meddele noqet, iom bjds 
til l)avde Viel-et en lieh-set Abt-unne- 

lialied idet rlluadet til Hunnen um 

at uduasvne ilere liberale Vorder 
var lslevet ateepteret uf zionguh 
efter at Querlmietsz Freisiiættelie 
af visfe Ændringer i llnderlmiet-I 
Forilag lmvde udelntlet enlmer an- 

den muudlovsssmassissig Frenmangss 
maade. Mr. Llsauith lwite derpaa 
det Rand, Ministrene lzavde qivet 
Kongen den lö. November jidste 
Aar, og iom gik ud paa, at Mini- 
ftrene ikle Uildie tilraade Parla- 
mentets Opløsninq da nye Balg, 
medmindre det var forstaaet, at 
hvis Regeringens Politik fandt 
Støtte hos Folket vcd et rimelig 
Flertals Genvala til Underhuiet, 
vilde Konaen aøre Bruq af fin 
qrundlovshfemlede Mant, fom mu- 

ligvis vilde udfirække liq til iat nd- 
nævne et Antal liberale Lorder stort 
nok til at faa Vetoforflaget igens 
nem i Overhufet Vælaerne havde 
to Gange approhertst Parlaments- 
Forslaaet Premierminifteren udtaks 
te derma, at ban bavde tjent un- 

der tm regerendo Forster og -a·l- 
tid spat at ovrctbolde Mafcftastens 
Basrdigbed. Dog vilde ban ika in- 
dekmvc noaet Embrdch bvnr ban ikkc 

famtidiq med at oprofbolde Majo- 
ftætens chrdigbcd oafaa kunde be- 
holde Folkets Tillid. Ved Afftems 
ningen stemte 246 for og 865 mod 
Balfourö For-flag. 

Norden rundt. 
S Wien, Øftrig, er paa Grund 

af stærk Varme indtruffet flere 
Tødsfald af Hedejlag. 

Flyveren Lerche er styrtet ned 
ved Nowgokod, Rusland, og har 
paadraget jig en Hiernerystelfe 

Flyveren Jolly ftyrtede Søndag 
Listen den 23 Juli ned fra 60 Me- 
tier Højde Ued Juvissy og dræbs 
tes paa Siedet. 

I 

J en ncer Fremiid vil der blive 

sudscndt en pavelig Rundjkrivelfe, i 
hvilken spirititijke Eksperimenter 
fordeinmes og forbydiss. 

J Portugal har den konstituerens 
de Forfantling med 81 Etemmer 
niod 76 vedtaget at ophceve alle in- 
denlandske Ordener og Titler. 

Ten berøntte Obeliik ,,.sileopa- 
trag Maul-· i London er begyndt at 
for-bitte Tet skal uu foriøges at 
beskytte den paa en eller andenMaasl 
de. 

Ten rustiske Turnus- B"1)gning, 
det taurijke Pala- —- er faldefcer- 
dig, og den staaende Konnte har 
der-for i Sinde at fremsætte For- 
slag oni Bygning af et DutiialJus. 

i Den internationale JagtudftilH 
Iling i Wien har givet et Overjkudi 
paa ·58-1,WU Kr. Pengene skal efsl 
ter siejierenii Bestennnelse anvenii 
des til en oelgørende Stiftelfe for 
Born of Jagts og Skovfunktionæi 
rek· 

En Padsager, der fnlqte den rus- 
sifke Flyver Huiarenkm er ved Red- 
ftyrtning ved Czarskoje Selo dræbt 
paa Ztedeh medens Flyueren blev 
ljamsdt kinvftet og Maifinen knust· 

O 

Ten norjt"e Lockout. Cyrifiiania, 
LI-. Juli. diiepræsentanter for de! 

forjfellme Portier i Stortingets 
har beslnttet at fremicrtte For-flugs 
on- :1k’edsa-tte1se af et Udvalg paa, 
7 Medlemmer, der ifal kommtle 
oin :Uk’a-z11ing og Voldnift i Lock- 
miten. 

. 

Joi·d1«1)s1e1fer. Paris-, 25. Juliq 
J Nat utærtedeszi i VestsPyrenceernel 
oq entelte Tele af Soweit-Frank- 
rig et Jordsfaslu Tom strofte sig 
lige til Bordeaux. J Louvie i Te- 

partementet Basses Pyrenees siyrs 
rede en Klippeblok ned og knufte et 
Lin-Z, hvis Beboere intidlertid alle- 
rede Var flygtede. 

O 

Kong Manuels Planet. Madrid, 
Zi. Juli. Bladet ,,-Liberal« gengis 
ver en Samtale, som en Reprcescns 
tant for Bladet bar haft med en 

Søn as den portngiiiske Forfatter og 
Monarkift Homen Christo, der uds 
taler, at Kong Manuel personlig 
ledede Oprsrernes Aktion og hav- 
de tilbudt at stille sfig i Spidien 
for de kongeligsindede TroppeL Ve- 
flaglæggelfen af Vaaben «havde for- 
hindret Oprørets Udbrud· Kong 
Manuel havde derefter fiillet en 

TTrediedel af fin Formue til Dis- 
position til Genindsprelssen af Mon- 
arkiet. 

Ton enge-Ufe- Nnndflnvning· Beau- 
mont vandt. London, 26. Juli. Fly- 
veren Beaumont ankom i Aftcs Kl. 
8,37 til BriftsoL og Kl. 9 ankom 
Vedrines, som dereftcr gik ned en 

balv Mil fra Maolet. 
J Vriaibtom 26. Juli. Vedriites, 
;der i Morges Kl. 4,22 fteg op fra 
,Bristol, ankom Kl. 9,57 hertiL Kl. 
«11 ankam Beaumont, der havde 

forladt Bristol Kl. 4,50. Valentine 
opholder fig endnu i Glasgsow paa 
Grund af Regnvejr og en mindre 
:Uiotorskade. 

London, 26. Juli. Flyveren Beau- 
mont er Kl. 2,03 landet i Brooks 
land og har dermed vundet den af 
»Dann Mail« ndsatte Praemie paa 
10,()()0 Pd. Sterling. 

Leconte Prcejident i Haiti. Port 
au Prince, Haiti. 8. Aug. —- Ge- 
neral Leconte holdt i Gaar et Tri- 
mnfindtog her i Hovedftaden og blev 
hyldet af Soldater og Befolkningen. 
Der blev straks gjort Foransialti 
ninger for et Fcellesmøde af Se- 
natet og Deputeretkamret, sfom ven- 
tes at voelge Leconte til Republiks 
ten-Z Præiident i den flygtede Si- 
mons Sied. General Firmin an- 

kam ifMaar Formiddag og blev 
paa General Lecontes Ordre til- 
ladt at lande. Hovedftaden er ro- 

Ika- 

Eksshahen i Persien Der udiæts 
tes en Pris paa hans Hoved. J 
Teheran udruftes der iflg. det of- 
ficielle Bureau i St. Petersborg 
Ekspeditioner mod Muhammed Ali 
og Salared Dauleh. Bachtiarerne 
ikal have lovet itraks at ville nd- 
fende 3000 Ryttere. 

Efter Forlydende har Regeringen 
til Hensigt at søge Hjælp has den 
berygtede kavkasifke Terrorift Sheis 
dar Fishan Der er udiat en Pris 
paa Muhammed Alis Hoved, og 
der hverves Mordere. Kermanshcch 
ventes fra Time til Time erobret 
af Salar ed Dauleh. 

J Hamadan er Myndighederne 
fli)gtet. Jndbyggernse bar bcdt Prin- 
sen rvkke ind i Bven J Mesched 
har Geistliaheden udtalt sia imod 
For-fattiiimen. 

Antallet af Mnhammed Alis Til- 
liasngere synes at volle 

Høsien i Russland Vaa det russ- 
jiske Handelsministeriums Fore 
spørgiel l)ar de russjiske Borskomis 
tcr indbcsrptteh at Romhøsten Taas 
vel i entom-ist sum i asiatisk Rus- 
1and i Aar har Uæret betndclig 
rinnt-re end i Fior. J Pest-, Syd- 
nost- ou Esydrucsland Tasrlig i Gu- 
msrncnusntorne Jofatcrinnszslam Tau- 
ricm Charkau oq Mi(s1v, kan man 

dog ventes en tilmcd sasrdclesis til- 
fredL—stillecIdo Host. J Centralruss 
land er Hasmdssigtcsme noget daars 
Hart-m dug særlig omkring Volaas 
flodcsnsri mellemsto oa nedre Only i 
Name- og ijslafadiflriktet samt i 
Ural. Derimod er Dosten under 
Middcl og cukcltc Stcder slet i Si- 
birien undtagen i Guvernementers 
w Jrkutsk og Tomsk samt i Sol- 
taidistriktet. Tor er andre Gnvers 
nenwnter, hvor der er full-kommen 
Misvcekst saavel for Kometi laut 
for Græssrts Vedkommende. Korn- 
forraadene er overalt merk hegt-am- 
sede end i Fior. UT 

Ordene oprettet i Mexico. Mexi- 
co City, klllorico, 8. August Un- 
der en Audiens, som Prof. L. S. 
Name fra Ponnsulvania llniveksitet 
hav«de med Præfident de la Varra 
i Ehapultepec, udtalte donne: 

»Wenn De kommer tilbaacs til De 
Fortsttedc Statt-n faa haaber jeg, 
De vil faa Anledninq til at fortcecs 
le Deres Landsmænd, at Fred og 
Orden er nu paa qod Vej til at 
sblive opresttet i hele Republikken. 
Reue-ringen csr tm i Stand til at 
beskytte Liv oq Ejendom. Hverken 
Amerikanere eller andre Udlændins 
ae heb-ver nu at fryqte more for, 
at farliae Uroligbedvr lkal bwde 
las. J Dag sont før mtiker Mexico, 
at venligsindet Kapital maa findt 
Anvendeslfe i Udviklingcn ckf Re- 
pwblikkens Hjcelpekilsder.« 


