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Plain Meist-. Fsrcvag oen 17. November Hi J. Il 21LYFTE 
Raceforholdef 

i vort Land. 
Sidftc Folkctælling give-: interes- 

sante Optysninger herum. 

Den sotte Rate udgjr 10.7 Procent 
qf Befolkningen. 

R Forenede Ztaters Befolkning 
(Alafka oq oore overføiske Besiddels 
ier ikke niedregnede,) var ifølge fid- 
fte Zolletaslling (den 1:3.) i 1910 

91,972,2mi, Der-of var 81,7:32,(387 
eller 88.9 Procent t)vide, 9,828,291 
eller 1().7 Procent sorte og 411,285 
eller 0.l Judianercy Japanere og 
Kinesere J 1880 udgjotde den hvis 
de Befolkning stisx Procent af den 
hvide Vesollninq 8tj.5 Procent af 
den hele Vefollning og den forte 
13.1 Procent Procentois er altsaa 
den hvide Befollning gaaet frem 
og den Torte tilbage i de mellemlias 
gende 80 Aar. Siden 1900 er den 

hvide Vefoltnjng fteget 14,923,491 
eller 22.3 Procent, den forte tun 

990,300 euer 11.3 Procent. Den 

storeStignjngs procent for den holde 
Befollnings Vcdtonunende styldes 
naturligoio for en stor Del den 

stærke Jndvandring af Hvide; of 
Sorte er der tun indoandret faa. 
Cenjus Bureauet har dog ogsaa 
isgt at komme poa det rene med. 

hvad den holde Befoltnings Til- 
vækft vilde viere uden Jndvandrini 
gen. Den ojlde da viere under m 

Millioner i Siedet for H,92:3,lk)1, 
procentvis henved 15 i Siedet for 
22.3. Alligevel overgaac den hvide 
Befollnings Tilvcekst den forte Ra- 
tes, der var 11·3 Procent 

Endnu nma til den holde Rates 
Kredit nævnes, at der intet Oenfyn 
er taget til de Holde, iocn i Lebet of 
Tiaaret har forladt Landet 

J Syden (et bestemt Omraade 
nasvnes itke) udgjorde den hvideBes 
foltnäna 69.9 Procent og den for- 
te Luft Procent J 1900 var Zor- 
holdet 67.i mod 2:l.3 Procent og i 
1880 l;3,9 mod 36 Procent Dis- 
fe Tal oifer tilstmskkeliq start, at 
den hvide Befolkning for-ges raste- 

,re end den 7orte. Nigtignol er der 
udoandret en Del Nenre frn Enden 
til andre Tele af Lande-L men lwers 
ten Judvandring eller Udoandring 
hat hast fnnderlig Jndflydelfe oaa 
Folkeforøgelfen i Sndstaterne 

pulitzers Testament. 

lldgimsrcn af »New World« oq 
»St. Luni-:- Poft Läg-patrle Joseph 
Pnlitw Der or død for fort Tid 
fide-L og lwisz Tefmsnkute anb- 
nodcs i Nein York i Markttag-V bar 
deki bl. a. bestemt s1,()s)0,»«0 til 
Oprettclse af en JournalistsZkole 
ved Columbia Universitet og Uber- 
ligete 81,000,000 til famme Læres 
anstatt i samme Øjcmed, derfom 
Universitetcst vil gaa ind paa visfe 
Palme-lieh fom er vedføjet i Te- 
stamentet. Jmodsat Fald skal sidfle 
81,000,000 stænkes til Hakvardunis 
verlitet tll Oprettelle af en Journa- 
slist Afdelinq ved dem Univerfltet. 
Pulitzer har oqfaa fat m Sum til- 
side til at uddeles aarlig som Paa- 
lksnnelle til de bedste Aviser og 
Matten 

Reddei fra en vaad Grav. 

Associa, Ore» M. Nov. —- Eftrr 
at have kasmpet nie-d Elismontcme 
i henved 30 Timer reddedes Stan- 
ncrten Washington, der tidlig i 
Gaar Eftermiddag ftødtr paa »Pra- 
cock Syst-C og bimsctedcss ind i Sav- 
nen her i Aftm Kavtafn Ciharles 
T. Ballen paa Vuaserbaaden Tatoofb 

Wem-Rede en Stand da Stormen 
lagde sig noget i Estermkddaq oq 
kom det nsdlidende Fort-If faa nass- 

Tat han kunde kaste et Tov som Bord. 
Id)scdui1mm af Washington med dens 
lPassogerer og Be7ast11ing, omkring 
i50 Mand, var dramatiik. Hundres 
Jder af Mennejker, som fra Land 

shavde iagttaget Zkibct fra den tidi 
ligo Morgenstund vcntede at se det 

jknust mod Klippcr hver Øjeblik og 

-»det Passaqrrer forsvinde i convey 
«saa Tatoofh lægge ind til dets Si- 
kdo Et (851a-dissudbrud undslap dem, 

og som et Ekko kqu et Glædesfkkig 
«tilbage fra dem paa Wafhingtons 
Deck. 

Det siges, at mindft to af Wash- 
ington-:- Vcsfwtninq er skyllet over 

Bord og druknet, men fuld Befked 
kan ikke faus, før Tatoosh kommer 
ind i Hunnen her og afgiver Rap- 
part 

ca Follett mødet I Minnesota 

Ti- progressivc Ncuublikanerc 
holdt fidstcs zskrcdaq Aftcsn iLyccum 
Traum Form-I Fall-J, et Møde, der 
var be7øqt af henved M) Meutre- 
fkcr III-den Oovcsdtalere var Se- 
nator Moses Clapp og Honqresnmnd 
Eteonerfott 

Humor umms nimm-o i en muss 

not-O Tuch Tokikan on da specieit i 
Tømmertolden Gan fortalte, at kmn 
Var den forfw Mand, fnm i Zeno- 
tkst imde tnqrt Ordot for, at Sonn- 
tormns Milde ver-karg direkte- af 
Foler »So-I vilde ogfaa arbcjde for 
Initiativ, Referendum on Recallt 
lsnn Mdc i dkst bclcs taqet arbeij 
for-, huad der maatte bidragc til 
at sknsfc Folket Kontrok over de Po- 
litiskis Affasker. Han udtaslte fia 
staskkt for, at Rot-all anvendes ogsaa 
paa Damm-re 

Konnte-Inland Steencrson angreb 
oasaa den nye Toldloo Don mente- 
at Vmsfidenten burde have brngt 
sit Veto disk-. Han udtalte sig meqet 
skarpt mod Traktaten med Canada 
og wenn-, at det republikanske Par- 
ti vil tabe ved de næfte Pala. hvis 
det ikke taaer Afftand fm den of 
Konarvsfen bedinan Traktot, der 
Nov drcsvcst from of Præsidenten 
Mr. Sternerfon forndsogde at hvis 
Demokraternc sein-do ncvftp Nat-, vis- 
de Landetsfan haarde Tiber-. Det re- 

pnblfkmrkkcs Paris mnatte flan ind 
i pn nn Mode for atthr at vindo 
Folkcsts Tillid Gan mdto mesd at 
anbefale Senator Lo Follette fom 
Particsts naska Vrwkidentkandidat 

Om Estermiddnaen blvv der boldt 
on Snnfcsnsnss s den Sonfini. m or- 

ganikms Arbeidet for Ln Rolle-MS 
Kandidntnr TO. Konntesdiftrikt Dei 
vor Meninqcsm at Konarosnmnd 
Stocnorson fknldo have ver-fest Kon- 
feronspns Dir-amt: mon ban var 

ikke til Stedty an ban vor i Vorn 
Dei bspv besflnttht at der sent-re fkal 
knmmonknldos et Mode for at fna 
en Organisation i Stand 

Beslaqlaal Opium. 

Enlvltlnsdu m-. md dln tmliq fort-- 
taan Veslaqlemaelfe i Manilo af 
Opimn til cn Vasrdi as 850,000 er 

meddelt ved Ankomften til Spotle 
af Tnmveren ,,Knmeric«. Den gfors 
de en Snartur lnd til Monkla paa 
Vef fra Honqkotm til Smttch J 
Haab om en stor Belønnim blev 
Te Roma-de Statcrs Told Euch-ds- 
masnd i Maniln give-f Volke-d af 
Kvartermesteren om, at et start Op- 
lag af Odium og Morfin var fkfult 
om Bord. san bslcsv arreflcsret og 
Fort-M underføat Otte- flore Pak- 
ker af Baron blev derved braqt for 
Wet. Flerc af Mandikabeh alle 
stnelere blev trukket ind i Sagen. 
De tllstod, at Varen var bestemt 
til Seattle, at tidligere Ladninqer 
var blevet aflevercst der ndcn Van- 
skellabed oq wegivet til Aqenter 
for den state Oplumsrinq, lom bar 

»Afdelinaer l Seakle og i Hongkong. 

Zetsidskzjxp Kina 
Yuau Shi Rai gør Fordriuget, out 

han fkal overtagc Premicrposten. 

Der ventes et Hovedfcag om 

Nanking. 

Peking, H. Nov. —— Medens 
Nmeringcn føgcr at tvingc Premis 
erpostcu paa Yuan Shi Rai, Kinas 
»fta-rfe Mand«, benyttede denneLeji 
lighedeni Tag under sionferenser 
med Pringsrcsgcntrm agerende Pre- 
mierminister, Prins Ehing og an- 

dre Mediemnter af det nominelle 
sinlsinct til at paapcge denne Stil- 
Iings lljikkksrhcd, hvisz Varighed 
bekor paa Nationalforsamlingens 
Lune. 

Yuan Zhi Maj, om han jkal over- 

toge Prcmicrpostcn, ønsfcr en fort- 
fat Termin, og dct sagdc han til 
Regentm Mcn dcnne nma han er- 

lwioe grauem Nationalforsatuliugeth 
da en Edikt HJJ Nsrc Udiat for 
at vækkc LIcigitantu Det brtragtes 
fom muligt, at Auen Ehi Mai fom 
:’lltcrna1jv spctnlorcr paa :)icpnvlik, 
og at lmn jclv kan faa i Binde at 
nnbesale sicjfcrcns Abdifatimt 

Tot bereut-Li, at IRODCUODksreUGes 
neral Li Yucnchng sigcr, at han 
vilde adlyde Yuans Dkdre dersom 
lmn vilde gtve sit Biscle til at blive 
Prckiident, mcn vil itkc anerkende 
ham sum MnnchusPrcmch Efter 
hans (Li’s) Mening vildc det jkke 
blioe vanfkcligt at forjono Provin- 
serne, de fieste af hvilfe ønjsker Fted. 
Den Konstitutiom der alle-rede er 

lu-vet, vfldc ti1frcds·ftille Revolutio- 
nifterne, var det ikte for den Frygt, 
at Manchuernes Jntriger vilde be- 
qnndih san juan Vnabncnc lasqges 
nied. 

Shatml)ai, Ils. Nov. —- Mcdmin- 
dri« Fredsunderhandlinger ellcr pe- 
kuniasrcs Tilbud sejrer, vil tut-ww- 

rcnde klievolutions store Slag kom- 
me til at staa om Nanking. Stadeu 
er nu en vældig Militærlejr. Me- 
ncral Chang ligger der med 15,(«)« 
Soldaten De er vel ndruftedc km 

nonpnlnnch »Nimm-den To or detrr 
minercdv og desspcsrate oq holder 
Stillinzusn sont fagkyndims betrac- 
tor sont Itindtageliae 

Juden for 15 Mils Afstaud im 
Bin-n smnler Jllcslyoltttioniflcrne liq. 
Dei-es Styrkc udqør for Tiden im 
unser list-W Eiland af lwflkc OW- 
isr lud-webt Mcu kllevolutionist«-m- 
smr immzt Tilftrpnming af Rekrut- 
tor im stot« Forsuning af Baaan osj 
Atnmunition. Te er ma, men dks 

spemte i dort-s Alvor. Te sma- 
sjwvn for Vlodlmdet sornl)liq. 

Den remtblilanile Flaadls msllcsr 
nu 17. Stich fom er vol forsymsdls 
med Ammunition. Ijrigsskilnsms Hei 
ler op. nd YangtfesFloden til Nan- 

kinxx Al Forbindelse via Jesrnbanc 
oq Tclmraf er nfitoaren forbiChin 
klang. Kontkeadmiral Murdock ima 

U. S. Krydfer Albany ventcs at 
naa Nanking i Dag til Momm 
Poa Floden ncden for Nanlinq liq- 
aer flere Nationoks Krigsskibe oa 

iagttaaer Forberedelsernes. — Alle 

Udlasndinaer bar forladt Byen oq er 

i Siklerhed. — Do republikanske Lo- 
deke Paaflaar beste-Int, at Admiral 
Sah er arm-et over paa Revolutions- 
steknes Side. 

Sfølae senene Melomger staksmns 
kina berstet der ligcfrvm Term- 
risme i Vnen under Vicekocmen 
General Ckmnqs Ledelfcn Der furc- 
taacs fnfttsmatif Sømtinq efter Ki- 

nvfere. oa dis. der fändes. balsbuas 
ges-. Pan den anden Sidcs lassqu 
der Planet for at hinuner band 

Unatnrkerne bar officielt erklærct, 
·at de ikke vil blande siq i Nein-rin- 
aons Anlicmender oq ikke more 

ftrasbe eftcr Statsembeden 

Mere fra Stormen. 

»Zkaud.« af H. ds. striver fra 
LChicagm 

Alle tidligere Chicag-o-Rekorder 
for voldsomt Vejromflag blevflaaet 
i Døgnet mellem Lørdag og San- 
dag Middag. Aldrig tidligere vides 
Tennometret at have haft jaa stærkt 

IFald i faa kort Tid, idet det gik 
ned fra 71 til 153 Graden Ajdrig 
jør bar man i samme Døg hart 

'd)iapport om Hedeflasp og at Falk er 

frosjet ihjeL Men dette hændte. 
En Jernbanearbejder ved Navn 

John Maloney blev overvasldet af 
HVarmem niedens han arbejdede i en 

-Jernbanevogn. Han faldt derefter 
pludseliq bevidftløs om i Vognen. 

To Meend blev fundet ihjelfross 
set Daa Gaben Stmdag Morgen. 

Samtidig med Kulden fulqte en 

»sicerk Bind, som gjorde Siade paa 
Falle immer af Byen. Trafik blev 
shindret og Telefons og Telegraftje- 
«nesten blev afbrudt. Der indtraf vg- 

faa flere Jldebrande. 
Med den Vlndfeliqe Ankomst af 

Hinlde beanndte ogfaa de førfte 
son- Vintereir von-links Nødraab at 

Eberes: Hundreder as Mænd quvins 
Ider belejrede Gounty Agentens og 
kllnited Charities’ Kontorer oq bad 
Iom Qul oxi Levnetsmidler. 

I Fra Michigan-sen meldes: Syv 
IMænd frygtes at have mistet Livet 
i Stormen, som hat raiet paa Lake 

gMirbiaan iiden Lordag Eftermiks 

stag- 
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« Agerbkugskapport. 

I Af Aqerbrugsdepartementets fid- 
kfte offcntliggjortc Rapporh baseret 
spaa Jndbcsrctninger fra Korrespon- 
deute-r oq Ilgcnter Landet over, ikal 
vi meddele følaende llddrag. 

; Aarets Majsudbytte anflaas til 
2,776,301,000 Buihcsls mod 3,125- 
713,s)00 Vu. i Fior. Gmncsmsnitss 
ydcslicn pr. Arke anqives til 23.9 
Vu· miod 27.l Bu. i Fjor oq 26 
Vu. qcnnomfnitliq de iidste 10 Aar. 
zuwian iwttcssi til sw; Procent 
mod tsn Nesnncminitsprorcnt of 81.5 

for do fidfte is) Aar. As i Fiors 
Avi fundtcs dtsr csndnu den 1. Nov- 
i Aar i Farmemcss Eje 132,(«33,- 
UW Vu. cllor ic-) Procent Inod 
Lii Procent as forrigo Aar-:- Mai-s- 
avl den l. November i Fior. 

Avlcn ai Voqhvede anilaasz til 
17,«51,««« Bu. mod 17,239,0()0 
Vii i Fior, Gruneminitsavlen pr. 
Am- 21.:i Bu mod Am Bu. i isle 

og ISH Vu. Ni«1iiieni«iiitlig for 10 

Aar. 
.xiartufs(sll)øs1cii angich til 281,- 

7:35,()()0 Vu. mod 53:58,811,(I«« i 

Fior. 
Our-den instit-I til en Wenmsininitss 

vasgt ai EIN Pund pr. Bu. mod 
587 Puud E Fior og 57.·«) Pund 
qcnnominitliq for Its Aur. 

Æblciiksiton i Aar miflaasz til 
(;2.l Procent as m fuld Avl inod 
l:3.5 Procent i Fior. Gennmnsnitss 
avl for de sidstis j« Aar 12.t Pro- 
eent. 

; Hund Priior migaar er Majicsns 
.12·l Evnts liøicre pr. Bu. den 1. 

:?ov. i Aar end l. Nov. i Fior, 
Ovede 1 Cent, Havre 8.9c, Byg 
Dein-; Nug 11.5k, imtofiksr Ansc. 

Eli-aim- pr. Vu. ou Ho Miit-. hnjerc 
lper Ton end l. Nov. 1910. 

. De ivenikis Fredsvcnncr. Som 
Ordførcr for Soenik Fredsforbund 
bar Baron C. C. von Bunde Urs- 
·dag den Zi. Okt. ovorleveret on til 
Monat-n stillst Strivelie, hvori for- 
langes, at den sveirskis Rtsaering ikal 
swnytte enhver Lejliqlied, iom maati 
te tislbyde fig, til en fælles inter- 
national Jntervention i Krisen mel- 

klem Italien ou Tyrkict. Skrivelien 

for vedtaget af Forbimdets Central- 
styrelle. 

Horden tundt 

siong Victor Emanucl har skænket 
200,000 Lire til de efterladte efter 
de faldne fra Triposljs. 

I 

Flyveren Warschalowsk har den 
30. Okt· ved Wien sat Rekord ved 

Flyvuing med Z Passagerer i 45 
Minutter 

· ; 

; c, Leipzig iudviedes Søudag 29.? 
Okt. det førfte tyske Universitet for! 
sivindcn Den ZUaarigc Fru Hen- 
riette Goldfchmidt, hvcsm dcts Op-. 
rettelje sfkyldes, holdt Velkomsttalen 

( 

Z 
; Fornylrig løslodes en Msacid ved- 
;Navn Löon Pelizer, der havde fid-! 

dct ZU Aar i Tugthusct for Mord.! 
Han reiste straks til Mølm hvor 
hans 923 Aar gamle Moder endnu 
lever. 

I 

»New :3(-al(111ds ældstc Former er 

død, 111 Aar gl. Endnu for et Par» 
Aar fide-n deltog han i en Fodboldslk 
kamp. Gan cftcrlader sig ca. 600 
Børnebørn og Børnbørnsbøm 

I 

En myrdet Papst Fra Saloniki,! 
Europæisk Tyrki, meldes, at Abbe- 
den i det græske Kloster Prodroi 
mos er bsleven funden herngende i 
et Trcr i Omegnen af Bettes-· Der 
foreligger et Mord. 

. 

Dømte Anakkister. Moskow, l. 

November J Procesfen mod 34 

HAnarkifter bar Rette-u i Gaar af-« 
zsagt Dom. 20 af de anklagede blevl 

dømt til Toanggarbefde, de øvrige 
til Fæanelsftraf. 

, Paris-, ZU. Oktober. Til »Le 

ITempI« telegroferes fra Tanger: 
jls Soldaten der arbejdede i et 
thenbrud, er bleven begravet ved' 
Eet Este-d lli af dem draletes, og 

to 5mark-desj- haardt. 
I 

E th Ærkebertuq Ferdinand Karl 
saf LiterrixL der ved sit Æatefkab 

med Frk. Vertha Cziiber hat ans! 
.tnget Nnvnet Vom vil blive for-: 
lenef med Jldelsxvatent og faa Nov-I 
net Reiher-re von Notten"ftein. s 

i 
s 
I 

I 

F Holemcn i Italien. J Folge deni 
sidste officielle Veretning om Ko-; 
lernen i Jtnlken (2. Nov.« er derl 
i den magwldendc Uge forefaldetf 

am Tiksaiidc km um Dødssfatd mdeI 
i den foregaaende llqe liaeledesii 

«215 Tilfælde, mien TR Dødsfald. 

Ton grmskc Flnadc Berlin, JO.z 
Oktober-. Til »L-1mlnn;« tclmmforess 
fm Athen: Nimmin Om- indlodcst« 

Jssotdandlikmvr mod for«t"clligc udonsi 
landkis Ekibsoasrfttsr um Vygninqz 

Eaf ct Banfcstskib Da fkms Tom-do l 

bande. Di- samlcch quifter hcrtil 
udqør 30 Mtllionct Trachnmr j 

En Ler til Rang Illfoncx Paris,; 
M· Oktober. Ton franjkc Godsejer 

;Sapene, der fornnlia er død, hart 
tcftamcssnteret help sin Fortune paa 
kk Mill. Fres. til Kona Alfons.l 
Godscjercsns efterladtc bar imidslersl 
tid protestcrct mod Testamentet, idetj 
de l)wvdor, at Godsejcwm der dødej 
paa on Sindsfvaeatrstalt, alleredej 
var sinds«5yg, da hnn affattcde Te- 
stamentet. ! 

· 

Den franffe Hast-. «Goulois« med- 
dcslcty at i Juli Mann-ed da der 

vacmlt laa Kriasryater i Lasten, 
Edeferteredo der «fra den franske Hast 
273 Soldaten mcdcns 1153 Re- 

ervistcsr unddroq sig deres Tjenes 
thepliat Bladet money at Antio- 
mcn bortil er den Agitation, fom 

dct revolutionære ialmindelige Ar- 
·befdk-rf-orb1md dritter. 

- 

; Fra Portugal. Fra Lisfabon teles 
grafksre5, at det republitanfke Par- 
ti nu har sluttet sin Kongres, og 
at denne xiongrcs ikke har bidraget 
tiIl at styrke Enigheden inden for 
Partiet; Almeido Camachos Tsilhæns 
gere forlod nemlig Kongresfen, og 
denne nirgtede at godkende en Be- 
retning fra Bestyrelfen om dens 
Virkfomhed siden 5. Oktober 1910. 
hvorfor Vestyrelisen traadte tilbage. 
Dcrimod godkendte Kongresfen Al- 
phonfo Costa-s Boretning om hans 
Parlamentariske Virksomhed. 

Frankrigs MilitcevFlvare Den 
franske Krigsminister hat i et Jn- 
terview udtalt, at han nu vil paa-, 
begynde den definitiv-: Organisa- 
tion af det militcere Flyvekorps. J 
alle Dele af Landet vil der blive 
oprettet militcere Flyveskoler, og 
Militasrflyverne skal ikke blot del- 
tage f de store Man-weh men i alle 
de i Aarets Løb stedfindende Øvels 
per. 

Der vil blive tildelt hvert Arme- 
korps en Afdeling Flyvere, og alle- 
rede næste Aar vil man anvende 
100 Flyvere, ikke blot Offieerer, 
men oqfaa Underofficerer og de til 
Reserven og Landstormen hørende 
civile Flyvere. 

· 

De engelfke Jernbanefunttionærer. 
London, 31. Oktober. Forskellige 
Jemlmnefelfkaber bebuder Lønfors 
højel«er for deres Arbejdere og 
Funktionæren Saaledes bar London 
med Nortbwest Bauen i Dag be- 
dudet Lønforhøielser, der andro- 
ger 80,000 Pund Sterling aarlig. 
Log vedvarer Beim-gelten blandt 
Arbefderne, oq disse bar i Daq nd- 
stedt et Mansfieft bvori de opreqner 
der-es Ønfker med Henfyn til Ar- 
befdstid, Jerietz Lønforhold m. m. 

I 

Perften London, 30. Oktober-. 
Til Reuters Vureau meldes fra 
Telnsmm 200 rusiske Soldater er 

i Asaar landfat i Enzelim det med- 
deles, at vderliaere 1700 skol følge 
efter. oq at 1900 Mond skasl sen- 
kesis fm Dschulfa til Tebris. 

Tit Teheran er der indløbet Tele- 
grammek o«m, at den tidligere 
Thau-Z Turl«1nener, stettede nf knis- 

si·«fe Tropper oq Jlden fra rus- 
Tisfe Kanonbaade i Nwrbeden af 
Vandamas bar slcmet de versier 
Neqeringstropper fuldsteendiqt og 
erobret deress Kammer oq der-es 
Leise Den tidliqere Sbab er ved 
Monmfchtepe 

Ton ndrffo stierifalinio Ebri- 
ftiuni(1, I. Novcsmlwc Ton IMHO 
Amerikalinie har i Tag affsuttet 
Wntmkt nnsd Canmtsll Lair Co. 
Lmtd i Osmrpnnl om at du«-je 
Linsens- førftcs Bleib Prifcsn or IV- 
Million Kr. Skibxst Tknl lisvprcsLZ den 
I. Februar 1912: det blivpr et 
Dobbcsltfkrnrfkib pcm 11- 12,000 
Tons, 510 Fod langt, M Fdd brcdt 
oq Hm Fod dvbt oa med en Sa- 
ftiabed of MVY Knob. Der skal 
smer Plnds til 130 Pasfaqcrer paa 
1. Plads, 200 paa L. oq 700 pack 
J. Plads. 

England op« Koloniorne London, 
l.:1kovtsmlnsr. Udonriadtsminifm Grey 
bokcn"dtqør, at den cancslskc Rege- 
rinq vil indledo Forbandlinqcr med 
enRaskke Statcr anaancsnde de splvs 
sinkende kugelka Kolonicrs Stillinq 
til Handelstraktaterne Disse Sta- 
ter er Columbia, Danmark, Fran- 
kriq, Mexico, de Foremsde Statt-V 
Name-, Rusland, Sverriq, Schweiz 
oq Benrzuela. Udenriqsminisieren 

.crklcrrer, at det ikke er Hensiaten 
at forhandle om nne enqelsske Trak- 
tater, men knn at sikrc Kolonierne 

lNet til at tmsdo tslbaae fra bestan- 
Ikende mai-He Sandelstraktatrr, shvks 
Lde maatte snlle det. 


