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Reciprocitet 
nedstemt i Canada. 

Syv Ministte tabet derea Sæde 
i Parlamenten 

—- 

Vceldig konservativ Majoritet 

M-ontreal, 21. Sept. — Lauriers 
Regering og Reciprocitet led et over- 

vceldende Neberlag ved Valget i 
Tag, der var en ligefrem ,,land- 
slide«. De Liberales Majoritet af 
43 forandredes til en kanservativ 
Majoritet ai 50, en af de størfte 
Majoriteter, et canadiik Parti no- 

gen Linde bar vundet. Ontakio, 
som er den lebende Provins i Ca- 
nada, stemte næften udelukkende 
imod Regekingen (70 imod 13). 
Kun i nogle imaa Provinser op- 
naaede de liberale Majoritet (Al- 
bei-la L. l, zi. l: Saikachewan L. 

7, si. L-k), i de starre Provinier tabte 
de. Eyv af de Ministre, jain bar 
tjent i Bankiers Kabinet, er blandt 
de ilaaede Kandidater. 

Robert E. Vordem det konserva- 
tive Partigs Leder, vil inart bline 
Eanadas Preniierminister. Han vil 
faa mer end tilitrceflelig Statte i 
det nye Parlament 

Reqeringens Rederlaa betyder 
Nederlag for :)ieciprocitet. idet den 
ai U. Zi- Fiongres vedtagne Trak- 
tat ilet iffe vil blive forelagt Cana- 
das Parlament sin faniles i næsie 
Mannen Man vidiie det paa For- 
haand, at Recipkocitet med U. S. 
vilde fiaa eller falde med det libe- 
rale Parii og den liberale Rege- 
ring. Tet konservative Parti hat 
farvligtet sig paa nasrmere Handels- 
forbindelie aied Moderlandet, Eng- 
land. Med det liberale Partis Ne- 

deklaa oil Eir Wilfrid Bankiers 
politiite Lebebane iilkert viere endt. 
J benved to Dekader bar lian lebet 
Canadasz lldviklina- Flere Manne 
under den bitte Valgkaino hak den 

asrvcrrdige Vrcrinier jagt, at band 
Partis Nederlaa ved Valget Vilde 
ende bang siarriere Gan vilde al- 

drig finde sig i at lede en Mino- 
ritet i Iliodieetnina til en konser- 
vativ Nenn-inq. 

De Minifth som overlevede 
,,Landfliden«, en Win. Pugfley, New 
Brust-Zwiel- Trafikminifter: Charles 
:!Il1msl)n, Lntario, Ziatsministerx 
Frank Dliver, Alberta, Judenkigsi 
minister; Premiek Laurier: Rudolle 
Leme11x. Marineminiftek og Dr. H. 
S· Voland, Generalpostmefter, alle 
Quebec. 

Skont det FlertaL de Konserva- 
tive vandt i Parlamentet, var stott, 
faa var Rederlaget for det liberale 
Parti og Reciprocitet endnu ftsrre 
Tihi hvok liberale Repræsentanter 
genvalgles, var det med ringe Iler- 
tol, hvorimod de Konservative gen- 
valgtes i dekes Distrilter med ftort 
FlertaL 

Taft om Vclgudfaldet 
i Cum-day 

Kalamazoo, Mich» 21. Sept. — 

Prwsident Taft harte om Udfaldet 
af Valgcst i Canada her i Akten 
under on Bantet, fom Vorgerne 
gav til hans Ære. »Im er i høj 
Grad stuffet«, sagde han« »Im hav- 
de hat-bei Reciprositet vilde have 
sejret og bevift Rigtigheden af min 
Mening, at det var en god Ting 
for begge Lande. Det tager to til 
at afilutte en Handel, og derfom 
Canada afilaar, saa kan vi alliges 
vel gaa paa og gøre Fortetning 
ved den gamie Pest-« Videre vilde 
Prwsidenten ikke drøfie Spsrgsmaas 
let i Akten. Naar han hat analy- 
seret de fuldftændige Valgberetniw 
ger, vil han uden Tvivl soffentligs 
gsre en Udtalelie eller lcogge jin 

—- — T- 

HAnsknelie for Tagen gennem en 

Tale Udfaldet var utvivlfomt en 

fuldftcendig Overrastelje for Prces 
,sidenten, hvad der gjorde Stuffelsen 
»saa meget mere bitter. Prcefidenten 
smeneiz at den Omstcendighed, at 

.Ytringer oni Annektion af Canada 
til U. S. blev blaudet ind i Dis- 

Fknssionen hat haft meget at gøte 
med Neberlaget 

Taft begrunder sit Veto. 

Hau hævder Tatiffsstommissionm 

! Hqu dqdiek de kepuhtikanske 
Infurgcnter. 

Den 21. ds. talte PræsidentTaft 
i Grund Rapids, Battle Creek og 
zialamazoa Mich. Alle Vegneftrsms 
mede stsore Starer til for at se og 
høre Prceiidenten Den Tale, han 
holdt i Grund Mund-» var en af 
dem, han havde beftemt til Trost-el- 
se af Tariffsspørgsmaalet og izors 
bindelie dermed til Vegrnndelfe af 
hvorfor han vetoede lud-; Bomuldsi 
oq Farniernes FrilistesLovene Don 
nnareb Demokraterne og »Es-nur- 
qent« tiiepnblitanerne i Senatet og 
Ouset, fordi de satte disie Loofori 
ilag igennem i en Etstrajesiion af 
nongressen Han forsvarede iit Ve- 
to erllasredxy at l)an Var nvcegerlig 
iniod Reviiion af Tariffen nden ef- 
ter Information nennein Tariffs 
tonunisiionen Og iaa definekede 
han jin egen Stilling med Heniyn 
til Toldrevission klakt og gjorde 
det fokftaaeligt, at om hen endog 
ffnlde fastholde den med Udsigt til 
politist Rede-klag, vilde han hellere 
gøre det end stifte Politik. Han fan- 
de, at Toldreviiion med»Groviniedsi 
Vasrttøj«, l«nndnnt ioni Demokraten 
ne on Jnjnrgenterne brngte i For- 
ening, vil uundgaaeligt lede til 
Omilog i Stemningen og en Til- 

baiievenden til Højtoldsiyftemet Her 
et lille Citat of bans Tale: 

»Bist inncsrs im ikko um« og iaa 
vidt jcg kan citer den Magd Kon- 

stitutionen slijcmlcsr mig, bar jm i 
Linde at ftandie en inadan Beche- 
qlslie og iitre on Nodiasttelie i Oder- 

»ekisiioiiitnclic med Princimwrne i 

den republilanske Platiorm oglcfs 
Yter allnrate og npärtifle Oplysnins 
;ger. Dersom denne Politik ikke gods 
chridrs af Vaslgcrne, iaa maa na- 

Yturligvis de af os, lom nu er i 
,Emliede, trwde til Side og give 
JPlads for Mænd, som vil gennemi 

iiøro en forikelliq Politik men saa 

»Ur-nur« vi er i Embedo, lmrde vor 

Politik blive klakt forsiaacst Vi fol- 
aer denne Politik, ilke blot for- 

’di vi er siorpligtede dertil, men for- 
)di vi trot, den or rigiig, fordi vi 
trot, at en fuld Droftelie af den 
og et Studium paa nært Hold af 
Follet vil overbeviie dem og brin- 
ge dem til at godkende og vcdtoge 
den.« 

Præsidcnten ftyldte Jnfurgenteti 
ne for Jnkoniekvenfc, idet de havde 
vasrct med til at tale for og skabe 
Toldkommisfionen, og nu vilde de 
itke afvente dens Newport Videre 
saade ban, idet han ialtc om Opketi 
toler af demn- KommisTion at han 
i den svundne Tid havde haft hier- 
telig Ststte ikke alene af de regu- 
lcrre Nepublikanere, men ogfaa, ja 
mete, af dem, der kaldcr sig pro- 
qreöfive Nepublikanere. .I 

Dampskibsnotitfer. 

«Osear den Anden« er afsejlct fra 
Christiansand med ,953 Pasfaaerer 
og ventes til New York den 3. Oft-, 
hvorfra det after vil affeflcs den 13.! 
Okt. og ventes da til Christiansand 
den 23. f. Md. 

IZ Mennesker 
dræbt. 

Et --Haytack«-Parti paaksrcs of 
et Jeranuctog. 

Neenah, Wis» 24. September.— 
Tabet qf 16 Mennefkeliv vil time- 
ligvis resultere fra, at et ,.Hayraek«- 
Parii af 31 lystige unge Mennes 
ifer paakørtes her i Tag af etJerns 
banetog. 

12 af de Menneiker, der var paa 
Vognen, dræbtes øjcblikkelig, 1 er 

død iichn, og 3 af 8 tilikadekomne 
antages at vier dødelig iaarede. 9 
ai do SI, sum var paa Vognen, 
ilav fokholdsvis uifadte fra det, li- 
geiaa Dein-M der var forspcendt 
Vognm Jngcn of Togperfonalet 
kom til Stabe Te ilap med en al- 
voislig Nystelse 

Zannnenitødet ikcte Kl. 3.40 paa 
paa Chirong de Northweitern Banc- 
Toget var foriinfcst oq kom iusende 
med en Hurtighcd af cn Mil i Mi- 
nutten.. Partiet kom fra PeterHans 
scns Farnk, hvor de bar-de deltaget 
i on Bryliupshøjtidelighed. Med 
Undtagelsc af to, der var fra Chi- 
caqo, var de alle fra Menaiha 

Et PlakaisPlakikvaskk tilligemed 
mag-et Veir gim«de, at Kuiken ikke 
kunde se dot ankommendc Tag, og 
at Togperiunalct ligcsaa ikke kunde 
se Vognen. Peter Hausen iaa forst 
Lokomotivct, da Heitenc var paa 
Sporet. Han drev paa dem, hvad 
han kun«de, men tun lBestene og 
Forendchi af Voqnen naaede at kom- 
me over. —- De flefte af Oftene var 

frvgtelig lemlæstede. En Maisd og 
hans Kone og dcrcs to Aar gamlis 
Varu, der var paa Forencden af 
Vogncsm var blandt dem, der ilap 
let over im Ulykken. Bin-net faus- 
tosI holt nikadt i Modcsrensks Fami. 

Navnet Peter Sanft-n knnde so 
tndcs ma. at det var et Selikab af 
Dunste-, mon Navtienc vaa de mit- 

konnte pechr doa i mod7nt Ncstning. 

Champ Clark om Taft. 
Hatt-hinsan Fias» LI· Satt-—- 

J on Tale. iom Somit-r Clan holdt 
her i Tag i Anledning af Kaiisas’ 
IlIsAars Rubin-und udtalte hart sin 
imrmcs perionlige Venikab for Pras- 
iident Taft og udtalte Ein Højags 
telie for hans okickutive Adniinis 
irration. Don iagde vidmh at Pras- 
iidcsntcsn baode langt større Magt 
end Kotigen i England, og at demu- 
vilde komme til at ie iig om efter 
on ny Bestilling, deriom hau ve- 

wcsdcs Lovforilaq iaa mik, somPrcrs 
fident Taft bavde gjort det. Clan 
prassenteredes for Foriamlingen Tom 
»dc-n nye Præfident«, og ipøgefuldt 
ivarede han, at han haabede, Pro- 
fotien maatte blive til Virkelighed. 

PræsidentvakgetisMcxico 
Tettc Valg er bestomt til ima 

Søndag, den 1. Oktober. Det mel- 
des fra Mexico City, at General 
Vernardo Reyes bar truka Tig til- 
bage, og at Francisco J. Maderoiz 

Valg derefter anfes fom felvfølges 
ligt, uogtet der er en Del, som ded- 
bliver at infifterc paa De la Varras 
Kandidatur trods dennes Afslag. 
Vladet El Diaro hcevchr saaledes, 
at den enestcs Vej til Nationens Red- 
ning er De la Barras Forbliven i 

Prwfidcntembedct. 

Tolden paa Papirmasse 
falder. 

Washington, D. C. 23 Sept. —- 

Jfølge Udtalelfer af John Norris, 
som er Formand for American 
Newspaper Publifhcrs Papirfomite, 
»vil det, at Genfidiahcdstraktaten 
med Canada faldt igennem, udvide 

sdcn frie Zone for Trcemasfe og Pa- 
pir, saa den kommer til at indbes 

Ifattc alle de begunstigede Nationen 
ZJmportørerne af Trcemasse og Pa- 
pir fra Tyskland, Norge og Sver-» 
rige paaftaar, at disse Landes Pro-i 
dukter i Overensstemmelse met-Trak-» 
taten med begunftigede Nationer vil. 
herefter maatte indspres under de; 
jamme GuiistsBetingelser, siom Gen-s 
sidighcdstraktaten viLde givet til ca-" 
nadisk Trcemasfe og Papir, om den( 
var blevet vedtaget, naar disse Pro« 
dnktcsr kommt-r fra ,,uindskrænkede« 
Etsch da Tolden paa den auto-. 
matisk asskaffes ved Pkæsidcntensj 
llndortcgnelie af Gensidighedstraksx 
taten den 26. Juli. Ved Valget i. 
Canada er nemlig Traktatens Sek-! 
tion een traadt ud af Kraft, men- 
Sektion to or ligefuldt ved Kraft- 
og san ikke træde ud af Kraft, medsi 
mindre den skulde blive tilbagckaldt 
of den amerikauske Kongres. Fi-« 
nansdepartementets Funktioncereri 
fix-km aldriq tidligcre bar et lignens 
de Tilfwldc foreligget her i Lande-L 

Jordfkælv i Equador. I 
GuyaauiL anador, 24. Sept. ! 

c 
Fjre forfkellige Jordrystelfcr gjorsk 

de i Tag betydelig Skade paanens 
dont i Byen Riobomba, ca. 85 Mil, 
herafra Ztor Panik opstod blandt" 
Akt-beehren mcn saa vidt wides, gik: 
intct Mcnneskcliv tobt. 

Riobamba er en By paa 18,000- 
Jndbngqere on er beliagende 9,000« 
Fod over Hader 

Fintaud. Nikoiqistadt, 7. Septem-« 
ber. Alle Bladene offcntliggør et til 

» 

Statsielretceren for kyiiiland Lang- 
hoff i St. Beter sborg rettct itabent 
Bren, i hvillet henvises til, at det 
fins ke Folk alleredc lcenge hat ven- 

tet af iin Repræsentant vcd Tronen, 
at han ilal forctage Slridt til at7 
afværge de Slaq, der har kamt Fæs 
drelandist At iaadanne Stridt ikle« 
or gjort, har fremkaldt stærk Ophids 
icl it i hole Landet J Strivelien ret- 
tus endelig distS pørgsmaal tilS tats-» 
sekretærm hvad han hat foretaget 
eller agter at gøre til Værn for 
Finlands Rest og mod den Fort-, der« 
truer det finike Folk. 

Sclfingforä 9. September. Det 
finske Senat hat« givct Gnvernøren 
Ordre til at irivife Forboldsrmler 
til at hindre Protoftmøder mod JndU 
lcmnuslien af de to finilc Zog-its i 
Russland nq at ikride ind niod ens« 
hver Einlusdssmnnd, der tilladcr ina- 
danne Moder-. z 

Mcrrk! 
Til Iowa Krcdskk Meniahvdcsr og 

Prasswri I 

Menighederne og Prwftrr i Iowa 
Krebs oplvses herved onl, at paa 
vort Kredsmode fotn aflmldtvs i St- 
Pauli Mcniahcd, Pottm Co., Ja.,s: 
fra den 8.—-10. Sept. blcsv Mr. Pe-i 
ter Bondo valgt som Kredit-us Kas- 

ser. ! 

Alle Missionsofrcs til Kredfm 
samt Gover, sont Venner of vor 

Kredsmission snsker at sämko be- 
des Tendt’til følaende Adresse-. 

Mr. Peter Bondo, 
Rt. 1, erton, Iowa 

H. Nielsen, Kredsfornmnd 

» Jslam 
En Trocns Pktvesten. 

En gribende Zkildring af Mu-! 
hammedanismens strindelfc ogllds 
bredelse samt Tilstanden i den nu- 

.værende mtnhammedanskc Verden, og 
set kraftigt Opraab om Deltagelse i 
JArbejdet for Evangelicts Udbredels 
He blandt Jslams Millionen Af 
Missionær Samuel M. Zwemer. 
Oversat og forkortet af Sognmkæft 
Anton Pederfem Aalborg. 

En ny Bog af førfte Rangs Jn- 
teresse for enhver Wiss-unwert 
106 Sider. Pris 40 Cis 

Dan. Luth. Publ. Hause- 

Eis-schenf raubt 

Siden 16· September 1908 er 

79 Flyvere omkommen, deraf 29 

Franfkmænd, af hvilke 11 var Of- 
ficerer. 

. 

J Alperne i Ncerheden af Ober- 
ommergau er en diunstmalerinde 
styrtet ned. Hun blev først funden 
efter fem Døgns Fokløb og var da 
yderst fortkommen 

. 

En Engloender har udregnet, at 
om 700 Aar vil der ikkc findes flere 
Blondiner i England. Af 100 Bl·on-" 
diner bliver nemlig kun de 50 gifte, 
men af 100 Brunetter de 79. 

U 

Frankrigs Luftflaade Paris, 9· 

September. Pan Budgettet for 1912 
er der til militcere Balloner og Flys 
veapparater opført et famlet Beløb 
of 17 Mill. Franks- 

Truknede Helsingfors, 10. Sep- 
tember. En Turistbaad med 13 Pas- 
jager er kæntrede i Tag under en, 
Stormbyge og kastedes mod enKlipi 
pe i Mankalafos. To Pasiagerer 
druknede, deriblandt Malerinden, 
Frøten Lingen fra Berlin. 

. 

Druknede Perugia, Mellemitalis 
en lu. September. Paa Trasimenersk 
5wen kæntrede i Gaar Eftermiddags 
en Materbaad, hvorved ist Damer 
drukmde, medens 3 Herrer reddedes. 
Ulykken, der skyldtes en pludselig 
Storn1, skete kun 3——400 Alen fra 
Land. 

Høstudsigterne i Tyskland. Jflg. 
»Reichfanzeiger« var i Begyndelien« 
af September Høftudsigterne i det 
tyste Rige for Hame, »Im-ver og 
Lucerne folgende: Havre 3,0 Kar- 
tofler 3,5, Kløver 4,3 og Lucerne 
-t,1 (8 betnder middel, l ringe ogs 
5 meget ringe). 

tin ivenik Orkan. Stockholm, 9. 

September. En meget stært Regu-« 
storm hat i Formiddags raset overt 
Stockholm Vindhastigheden naaede 
28 Meter i Schindeh J de offents 
ligo Parkor er flcre Træer blæste 
omkuld. Ved Middagstid aftqutors 
mon, og Baronustret flog attcr. 

I 

Tørken i Tyskland. Berlin, 9.i 
September. ,,:kordd. allg. Zeit-»F 
meddclcr, at den preusäiiifkc Regering 
i dct forefmaende Miniflurraad vil 
beskæftigc sig med, hviltc Furholdiis- 
regler der — lvortiet fra Fragtneds 
iasttelsen Paa Bank-me for Foderstofs 
fer — bør trccffcs for at afhjælpe 
den vcd Tørken forvoldtis Elade 

I 

Firrøernesz Spiritustold. Chors- 
havn, 9. September, Lagtinget vcdi 
tog i Gaar at forhøje Tolden paa 
Spiritus. Tolden paa Brændevin 
indtil 8 Graders Styrke forhøjeö 
til 45 LI» paa Brwndcvin fra 8 til 
12 Grader til 70 Ø., paa Brændes 
vin over 12 Grader til 90 Ø., paa 
Bajerstøl til 12 Ø. og paa Vin til 
40—45 O» alt pr. Pot. 

Mormoncrne udviscss2s. Stockholm, 
ZU. Sept. —-— For førfte Gang i 
Landetss Historie hat chcringen 
taget Ziridt hcnimod at stanse den 
energiske Mormonmisfion, fom har 
gaaet for fig i den senere Tid, To 
Mormonmisfionærer i Øftersund, 
Amoss Mel-en og Bamld Cedars 
lund, er beordrct ud af Land-It inden 
48 Timer. 

Tunncl under Elben. Hamburg, 
September. Den nye Tunnel un- 

)de-r Elbe-m hvorved tilvejebringcs en 

Ifast Forbindelse mellem Hamburg 

og den vcsnstre Elbbred blev i Tag 
aabnet for .Trafitken. Anlæget har 
varet godt 4 Aar og har kostet 1034l 
Mill. Mark. Til de to Tannen-Ir- 
der ligger 20 Meter under Elbens 
Vandspejl og har en Loengde af 428 
Meter, er der medgaaet 7 Mill. Ki- 
logram Smedejern. 

De norfke Soldateroptøjer. Chri- 
stiania, 7. September. J Anledning 
af Soldateroptøjerne paa Eksercers 
pladsen ved Twndhjem fotleden sat- 
tes Krigsretten i Dag. Paa Torsdag 
i næste Uge holdes Krigsret paa 
Elsercerpladfen i Gudbrandsdalen. 

Fra Bergen meddeles, at to Ung- 
sorialister i Gaar uddelte antimilis 
taristiske Flyvefkrifter til Soldater, 
der var paa Vej til «Eksercerpladsen. 
De vil blive tiltalte og ftraffede. 
Fire andre unge Mcend er indblans 
det i Sagen. 

s 

Kant« .. sm Bjørne Berlin, 7. 
September. Localanz.« telegras 
feres fra L orZed en Forestils 
ling i Gau- DtecitysUdftillins 
gen i Shaphc: « Hvilken 
der fremførtei : brune 
Vjørne og en ssbjørs. overfaldt 
de brune Bjørne pludj ingbjørs 
nen, og der udspandt ssigen frygtelig 
Kamp. J Publikum udbrød « 

sr Pa- 
nik. AOvpasfereforsseiqteftiil oess at 
stille demkendeTyL Lampen endte 
med, at Jsbjørnen blev liggende 
von Pladsen saa ilde tilredt, at den 
nmatte drwbes. 

Stillinacn i Kinn. Peking, 20. 

September. —- Den franske Legntion 
bar modtaget Meddelelse fra Suis 
fu om, at Prcefektens Yamen paa 
Stedet er blevet brwndt af Oprørers 
no. Menge Mennefker dræbtes. Det 
kinvfiske ,,Foreign Bund-« bar mod- 
taget Rapport om, at Baman- i 
Kiatingfu samt i fern Byer i Ncers 
bvdon af Chongtu er blevet plyndret· 
Der er kommst lIndcsrretnina fra 
General Cbao Erb Feng i den be- 
chrcdc Hovcdstad onn, at ban vil 
Tonde Treppe-r til de Distriktcr, bvor 

Uroliasbcsdcsr finder Sted, saa fnart 
dvtte knn ordnoå Hatt venter unben- 
bart paa Forstærkningcr. Don ki- 
ncsiske cherina er mcgest tilfrcsds 
med, at Myndigbedcrne i Hongi 
kong ikke vil tillado Jornbanelaanss 
protcsmntcsme at holde derrs Mode 
der i Byen. 

Etrifu i Jrland og Psalm-. Tu- 
blin, zZsL Sept. —-- Med Oensyn 
til Jcrnbanestrifm bcr er Ztillins 
Am umtront uforandrct. Den almins 
delige Trafit er i betydelig Grad 
lammct, paa de flefie Jernbaner 
er al Godstransport standjet, og 
der var i Forgaars Aftes ingen Nat- 
post mellem Dubliu og Cork. For- 
søget paa at fylde Strikernes Plads 
fm Skotland og England havde 
rinqc Held mcsd sig. Eksekutiv Ko- 
miteen for Amalaamated Society 
of Railway Servants fattede i Af- 
tos Beslutninq on1, at medmindre 
Jcrnbanesclfkabcme fcctter alle de- 
rcss Masnd i Arbtsfde igen og fluttcr 
med at lasqqc Arlmjderne i Straf 
for Ncegtelse af at haandtere »Mutt- 
leg Trafik«, saa vil der bliver er- 

klæret iLandgstrike. 
Dowlais, Wachs, 20. September-. 

To Hundrede Jernbaneskinnearsbejs 
dere, befkceftiqede ved Gueft, Keen 
F: Nettrefolds’ Skinnefabrik, en af 
de ftsrste i sit Slags i England- 
gforde Strike i Guar. De forlanger 
6648 om IUgen i Løn i Stedet for 
sont nu 83.60. Andre Arbejdete gik 
paa Strike med dem, faa 900 Mond 
i alt har niedlagt Atbejdet. 


