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Levende s- 

begravcde. J 

Attet en skæbuesvanger Grube- 
ekspcosiom 

Ringe Haab am de indespæredes 
Reduius. 

Briceville, Tenn» 9. Dec. — Der 
vil hengaa Dirnen for Redningsi 
mandskabet, der arbejder af al Kraft, 
kan naa de 126 a 156 Grubearbejs 
dere, som blev levende begravet i 
Knoxville Jron Company’5 ftore 
Crois Mountain Grube her ved en 

Eigplofion i Motges tidlig. Kun de 
most jangvinfke wobei-, at Stakten 
vil kmmcs være ryddct ved Daggry 
i Morgen. 

At alle de Arbejdcre, sont gif ned 
i Gruben i Msokges, maatte vcvre 

drasbt, drt var den almindeligc Me- 

ning vcd Midnatstid· Eksplofioncnss 
Kraft var fr1)gtcliq, og det var n1ere,l 
end man sunde tro, at nogen kunde 
ovcrlevc et faa voldsomt Syst-· 

Der frcmsasttcs tre Teorier an- 

gaamdcs Eksplosionens Aarfag. Een 
er, at urudt cllcr Støv maa havel 
eksplodcrct, en andeu, at elektriij 
Traad man vkrre kommen i Verarittg 7 

mesd Zurasngftof, og en tredic, at 
Eksplocionen hidrørte fra forkert Ar-« 
beide mcd en »Drill«. . 

Gruben var grnndig efteriet Fre- 
dag i sidste Uge as en Jnfpektør, der 

hat 8 Aaks »Pratfis. Han blev i 
Gruben nassteZt helc Ratten og er- 

klærede, at der ikfe var Spor af 
Gas, da han fotlod den. 

De Tidfte Eftckretninger fra Bri- 
ceville lydcr paa, at der endnu Son- 
dag Aste-n intet Spor af Liv var 

opdagct. Saa højt iom 18 Lig var 

fundct, og der udtales Zandfynliqil 
hed for, at 100 Mcrnd liggcr døde i— 
Banden af Gruben. Te indcspærrei 
des Slasgtninge holder Vogt omtring 
Grabens Munding i Hoab om Mu-! 
liabcden of endnu at finde deres kne-i 
te i Live. l Gruben cr fyldt af Gasudftrømi 
klingen hvilket iinker Redningsarbej-« 
det. i 

Den sidste Antagcslsc angaaende« 
Eksplofionvn cr, at den er foraarJ 
iauct nf Ztøtmnsantli1m. 

! 
! 

Kong Gast-m uddeler I 
Nobelspræmierne. ; 

c 

Stockholm, Everrig, 1()· Dec. —I 
J :I.Ikn«’if-Maden1icts Hal uddeltei 
Sionq Gustav i Tag NobelsPrasmiersJ 
ne mod Uudtngcslfe af Fredspmsnticn. 

Man-. Marias Sklodowfka Curie 
modtog perfonlig Prwmicn for sie-« 
mi, Pros. Wimetm Wien vchucrzsj 
burg Unävrr7itut list-Tau Prasmient 
for Fyfök og Prof. Allver Gulftrand 
vksd Up7ala Universitet Medicinspræi 
mit-n Den lwlqifkc Minister modtog 
Prasmicn for Littcratur paa Mau- 
ricc Macterlinks Braue s-— Hver 
af Pkæmierno brløb sig til omtrent 
sm,000. 

Christiania, 10. Dec. — Nobel- 
Frodsstsmiisn er blevon tilkendt 
Prof. T. M. C. Asfek, Holland, 
Grundlasggeren of ,.thitut de droit 
international« (Jnftitnt for inter- 
national Lav) og den øftriske Fredsi 
advokat Alfted Fried i Wien, Re- 
daktsren af ,,Journal Friedenshawis" 
te«. Hvek as den faar 819500 

Nærmere fta Sinn-Fu. 

sm- kn Tid sit-m bereitet-es »m, 

at Kinder-e havbe anrettet et swfes 
ligt Blodbad spaa Manchuer, og at 

nogle Missiouærer vgfaa var dræbt 

i Sinn-Fu (eller Singsan-Fu), svm 
ligger Iangt længere inde i Landet 
end »den almindelige Krigsfkueplads 
i Kinn. Nu læses under 8. ds. fra 
Peking: 

»Den firste direkte og ucensures 
rede Bereining fra Sinn-Fu, fiden 
Udbruddet der, bragtes hertil i Dag 
af en Budbckrer. Han kom med Bre- 
ve til den britifke og den amerikan- 
sfe Legation. 

J Brtsvene siqcs, at 8,0()0 Man- 
chuer blev drcrbt af Kinefere, og at 
der fandt megen Plyndring Sied. 
Flere Missionshufe i Provinsen ode- 
lagdes, og otte Udenlændinger, nogs 
le of dem Vørm blev dræbt. Fire af 
de dsde var Amerikanere. 

Jfølge Vrevcsne var der 75 Uds 

lcrndinger i Proviner Ihm-Si« 
i hvilken Sinn-Fu er Hovedstadew 
17 af de fremmede var Amerikanes 
ro. Et Flertal af disse er nu i Sinn 
Fu, mcsn andre fly:ede til Provin- 
scn Gan-Su, hvor man ventek Op- 
ftand. 

» 

«Vi er tilfyncladende fier nn,« 
vTHIS-Z i rot af Vrcsvene, ,,men de lovs 
løfo er i Flertal.« Bette Brcsv er un- 

dcrfknsvvt V. J. lenire, Alb-ren- 
de csn Missionsalliancc i Tavahow, 
Provinfcn Man-Su. Vrevcst er date- 
ret den 26. November 

,- 

Bjandedk Mrddclklskr. 

Zoniiikadc Los ?liigeles, Calif., 
Z. Doc. H Et Meimeike blev dræbt, 
mange andre tom til Stadt-, og nie- 

gen Ejendom blrv ødelagt af cn 

Sturm iom beaundte her visd Mid- 
natstid og vedblev i Dag. E. B. 
Jackion blwstes ned fra Toppen af 
en 60 Fod høj Stumm isten-Z han 
our i Faer med at keporere den 
islisktriike LyslediiinkL der var ble- 
oen afbrudt af Staunen. 

Fredag i iidfie llae dømtes i Te- 

kama, Nein-» Frank Larfon til livss 
nariqt Instinkt-l for at hanc- drcrbt 
iin Bruder Eharles Lar7on. Af 
tidligere Beretninaer fes, at denne 

Murdaffwre csr vokict ud as on Fa- 
iiiilicikaiidnlc. Franc kaldte Brode- 
nsn til sit Die-n oq forlmmte af kmm 
m itrevcn Bekendislse of uiømmeligt 
Forliold til hatt-Z .Siiitrit. Da Char- 
lests »wir-di- at aflasago saadan Be- 

fciidelic, ifod Rrank ham paa Ste- 
det. 

J Liirdausz affcsndtcis Ort-drunt- Mc 
Ndmnm i al Drmmeliqlwd m vol- 

lwvothde nr Antomobjl im Los-FAU- 

Aisltsks til Inn Onmtin, Cal» for i 

Etatssascmfrlct disk at ·onc for dort-s 

zunehm- Vrodc. Tores-Dom Das-Ums 
vil fillcrt ist-ne sont Advarspl for 
Lodore af Arbvjdcsrlwvægellcn mod 
i dcrcis Hamv at bonum Vold oq 
nl ivligcs Kasmpemidlcsr. 

llnder 22 MormottsMissionærers 
Ledtslse ankom i Mandags med Al- 
lettsLiniens Damplkib Viktorian 63 

Mormonpwielytter til St. Johns, 
N. B. De flulsde til Utah og andre 
Stcdisr her i Dr Forenede States. 

Dyrtiden i Tylkland. StorsBeri 
litt-Z Kommuner bar indqivet et Fæls 
lcsandragende til Rigskansleren om 

Nedfættelse af Tolden voa Foders 
Hoffen Brelafruqter, Nis, Guini- 
Taaer. levende Kvæg, Rud, Fedt 
Flasfk oa Smør, Opbasvelfe af 
Mkænlespærrinqen med Bevarelfe af 
den veterimrre Vefkyttelfe, Tilladels 
se til Jndførfel of frosfent Kød fra 
Amentina, Jndfsrelfen af færlige 
Karwffeltoq m. m., lau længe Tyr- 
tiden fom Fslge as Misvæklten va- 
ter. 

De kirkelige 
Landsmøde1. 

Danuelfcu af et Landsfotbund. 

Mødet i Nachtig- 

Dklegctetmsdet om Eftcrmiddagcn. 
Tet fjrkelige Landsmøde i Aar- 

W den 24. Nov. havde vunidet stor 
Tilslutning. Ved det lukkede Mode 
om Eftermiddagen i K. F. U. M·s 
Eal var der iflg. »Jyll. Pst.« mødt 
m. 700 Delegerede fra Menigheders 
ne og ca. 200 særlig indbudte, og 
Resultatet af Forhandlingerne, der 
varede fra Kl. 2 til Kl. 5, blev Op- 
rettelsen af et Landsforbund til 
Vcern for Folketirken. Af dette Ma-. 
de ei del udsendt folgende offieielle 
Referat: 

cfterat Professor Torm havde 
budt cLselkomnwn og indledet med’ 
Ben, Weitem Paftor Frimodt Mol- 
lka sum-net Tom Ordstyrer, og qav’ 
Ordet til 

» 

Lsøistnleforstander Fr. Thomsen, 
Børtom Tet iidste Anrs tirkelige 
Begivenheder har vakt en ualmins 
delig Bevcegelfe blandt det danTte 
xiirkefoit Tette Mode er jo oafaa 
et lldslaa af denne Bevasaelsk· Tst 

lnerer Vidnegilmrd om, at den kirkes 
liqe Jan-I oa Interesse er ftor i dort 

Futt, lmilket er et qlædeliat Tiber- 
nes Tegn. 

Im vil sde, hvad bis-Te Moder 
og dct paatcenkte Landsforbund ef- 
tcsr min Mening vil og ikke vilx 

Vi vil ikke flaa i Bordet for Rege- 
ring og Rigsdag, thi vi hat Oper-- 
ken Rot eller Mogt til at trumfe 
nogot sur-unem, oa navnliq for-di det 
vildc stride mod den Aand, der fkuls 
de sbefjæle Kirkefolket, den Aand, 
om bvilkcn de: heddeu »Im ved 
Magt og ikke ved Styrkey men ved 
min Aand.« Vi vil gøre det klart 

for diIt danfkks Folk og dets Lovqives 
1·(-, at vj »Hier vor evanaisliff-lut"her- 
ists Folkckirke og kun vil den-J Vec. 
ILki vil sige til dom, der bar Maqtcm 
»Um med nwnfom Haand pcm den- 
no Eng« cllisr »fordcvrv den ist«-, thi 
der er Velsignelse deri.« 

Ecm laane Nrundlovcns Løftcpai 
raaraf, § 75, iktc er opfyldt, og 
Folkekirken altfaa mangler et Or- 
gan, maa det vasrc Iliksgcrinq ousfiigss 
dnq tmrkonnncnt. at Uirkofolfvt 5an 
samlet fom muligt frembcrwr fine 
Ønskct Naar dctte sker tndeliqt oq 
Hart, Imuädcsr Di, at der vil Mino ta- 

qet Mnfyn dertiL 
Vj Er ists irihcdssfjmdito m vtl 

its-« nkndnrlwidcs Timdunms wov, 
sont or devndiqe for on Iinnd ng 
til Tidcsn svarendcs Udviftinq us stir- 
t«c-n«5 Liv. 
Vi uil deriumd vaer med til at af- 
mrmcx at alle Grasniety der sikrcr 
Lixuarclsrn nf vor Folkctirtuixs evan- 

geliitslutberskcs Prass, udilottuck Vi 
vil gerne virkcs nied til at jastbolde, 
at don, der oner Adamin til en 

Tienemerninq sum Prasft i vor Kir- 

tcs, tmn man fokpligte fig til at aner- 

kcsndo oq last-e i Overenssusutmclie 
med den bislliuc Ekrift, Mcniabcdens 
gamle Trsosbekendclfe og Aanden i 
vor Kirkes Bekendelfesikriftcn Med 
andres Ord, vi vil gørc dest iaa tydes 
liqt fom muliqt, at ofter vor Overs 
bcsvisnina er Præftefrihed i Betyds 
ninq af Lasrci ou Nitualfribod usfors 
eitelig med Livsnerven i vor evange- 
lisk lutbcrike Folkekirke, og vi vil 
We at afvcrrqc Jndførclien af Prcei 
stcfrihed, enten den forsøaes indført 
ad Lovaivninqcns Ves isllisr aennem 
bævdvunden Praksis. 

Vi vil ikke Folkekirkcns VIII-ö- 
ning, men dens Bedarelse. Vi for- 
vvksler ikke Foltekiröen mcd sserrens 

Mitte Den ser ældre end Folskekiri 
Jken oq vil ogfaa overlevc den. Vi 
lvil bevore Folkekicken i førite Rek- 

ke, ikke for Menighedenö Skyld, den 
klarer sig under alle Tilftande, men 

derimod for vort Folls Skvld Vi 
tror. at Herrens Mensched endnu en 

Stunsd bedft kan upfnlde ssin Beitems 
melse, at være Saltet og «Ly7et i vort 

FOU, under Folkekirkenö Tag. Den 
lmr til de flefte Tider vceret et godt 
lszencfted for den levende Mienighed 
Folkekirken ffal ikke herste, men tjene 
Folket, Menigheden og den Herre, 
«hvis Navn den bærer. 

Vi vil ikke vcere med til at spren- 
de Ven for en Menighedsraadslov. 
Da vi har haft Menighedsraad, for- 
langcs de fikkert igen af Flertals 
let af Fsolketirkenss Medlemmer. Det 
er qanfke naturligt, at den Sogne- 
meniqbed, der lønner Præften, ogsaa 
lovligvis kan medvirkc baade til 
hans Antagelse og shans Afskedigelse. 
Hvorlechs det end gaar, beholder 
Zognemenigheden -sin Jndflydelse 
Paa Prcrftekaldekfen Da Menighedss 
know-Institution for Fremtiden 
fknl være permanent og dian Ind- 
flndehs ochm fkal omfatte Kirkens 
indre Anliggensdcr, man der fordres 
firfeliqc Garantier af dem, der vil 
qøre deres Jndflydelse gældende, i 
Lighed med, hvad der blev fort-staunst 
af det kirkelige Udvalgs FlertaL Det- 
tu lldvalq var et paalideligt Udi 

trnk fur, bvnd der rørte siq i Folket 
paa dettc Tidsmmft, men der blev 

tunc-f for lidt Henfyn til dets Ar- 

beij- 
Vi vil ikkis indgaa falske Allians 

cer, fom vil medføre Skuffelse og 
"3vækkelse. Den paatænkte Sam- 

menflutning er ingen falsk Alliance. 

Resplutioncns Betydning er i høj 
Grad afhængiq af Dannelfe af 
Landsforbundet. 

Eftcr Jndlederens Foredrag nd- 
spandt der siq en meget lfvlig Dis- 
kussion, Tom væsentlint dkcjcde sig 
om Dannelfen af Landsforbundct, 
del-Si fordi dettc betragtedes fom det 
viqtigfth, og dels fordi Nosolutionen 
iilq Forholdencs HNatur maatte en- 

ttsn msdtaqcs eller forkastoI-, sont den 

forolaa Resolutvnen satte-I der- 

for fnart under Afftismning og blev 
voritaact mrd alle Stcmmer mod 1: 

1 stcmtc ikke. 
Der var ogfaa fuld Enighed om 

Vutimcliqlnsdvn og Ønfkvligbcden 
uf Tanne-lieu af et Landsfurlnmd 
sum forcsflnavt, og For«·an1lim1uc gav 
i alt vas7entliqt det forelrmtc Lovuds 
fast sin Tilslutning. 

(Sluttes paa Side 4.) 
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Iordpn rundt 

Tot or Im lyffksch at opnao For- 
bindelfts mellctn den norskc tmadlieb 
scs Tclmmfftation paa Epitzborgcn 
oq Ztntkonon vcsd .xZamtIIc1-5ftss1. 

Swtska Aviftisk Aktiebolagct Vil 
til nasstv Aar oprette en Flyvcikole 
og ans-mer i den Anlednina om et 

Ztntststilikud paa 2(I,()()u.zik« Tit 

Wunasld vil Selskabet gratis nddans 

ne fem militære Flyveve. 
I 

Brcendt Fabrik. Karlsfkroita,3vcr- 
rig, 21. November-. Den herværens 
de Lampefabrik er i Astos bleven 

Abt-law ved en Brand Jlden opstod 
ved III-«- Tiden og blev cftek l Ti- 
mers cnergifk Arbejde begrasnset 
Istontorlmgninqscn blev rcdd-et. Ska- 
dcn or omtrent 150,000 Kr. Fabrik- 
kcn beskceftigede henved 70 Arbei- 
bere. 

:- 

z Drwbt Flyver. Døberit» 25 No- 

Ivemsber. Militærflyvrrem sztnant 
Lorinabaven er i Formiddags ftyrtet 

Jncd fm 50 Metrrs Høide efter at 

jhave fløjet 1 Time. Han dræbtcs 

paa Siedet Gan gik for at vaer en 

af de sbedftse tyfke Mklitærflyvere oq 

havde foretaget 150 Opstigninger. 

En derotn nedfat Kommission hmHl 
foreflaaet at indskrcenke Antallet af 
Helligdage i Rusland fra 100 til 
78. i 

i - I 
l J Paris har der den 24. Nov.’ 

,fundet en Duel paa Kaarder Sted 
mellem Forfotteren Tery og Jour-» 

nalift Mortimer, Fru Curies journas 
»listiske Medhjælper Mottimer blev 

nkampdygtig. I 
. ! 

f Den jvenfkc KronprinsStockholmA 
23. November. Kronprins Gustav 
Adolf er i Dag bleven opereret for 
Blindtarmsbetcendelse. Operationen- 

Ider udførtes af Professor J. Berg, 
Hforløb tilfredsstillende. ! 
L 

E Monarkifterne i Portugal. Vigo, 
i23· November. J Chaves er der op- 

Jdagot en monorkiftisk Sammensvær-« 
Igclfo Alle Garnifonens UnderoffiH 
ccrer havde fluttet Fig til Summen- 

"fvoerge1fen, og dct var Planlagt at 

Unorde famtlige Officerer ved Mon- 
arkiftcsrnesAnkon1ft, hvorofter enSers 

gent sknlde ovcrtage Kommanooens 
over Tropperne. i 

l 
En russifk Affløring. St. Peters- 

"borg, 24. November. Grev Witte·l 
har i est aabent Brev beTkyldt den 

tidligcre Handelsminifter Timirjas 
few for under Revolutionen i 1906 

at have udbetalt en af Prceften »Ga- 
’pons Tillidsrnænd 30,00() Rufbler 
of Statskasfen Dette var Skyld i, 
at Timirjafcw traadte ud af Wittes 
Ministerium- 

Religionstvang i Russland. Det 
russijke Rigsraad har vedtaget § 1 

i Lovforslsaget om Overganig fra en 

Trosbekendelse til en anden. Derefter 
er Ovsergang tilladt, naar den paa- 

gasldende er fuldmyndig og øn'fker 
at gaa fra en roesbekendelie til en 

anden eller fra en ikkeskriftselig Tro- 

eszbelendelse til en kristelig. Det af 
Nigstsdumaen vedtagne Forslag om, 
at onl)ver.fuldmyndig Person frit 
fkulde have Lov til at vælge en ikke 

strafbar Troesl1ekendel7e, blev for- 
kostet. 

Etor Nrubebrand Troudhjem 
Norm-, 25. November. J Gaar Ef- 
termiddags udbrød der Jld i Skaks 
tamsnut ved Løklens Gruber i Meldu- 

1en. Jlden bredte sig med rasende 
kysurtighed til den ftore Vaskeribygs 
niuq, der ligesom Taarnet totalt neds 
brwndte i Løbet af fort Tid. Zkaden 
anklcmås til l a 2 Mill. gLnk Maskis 
nor on Hnse Var forsikrksde i mka- 
fe indem- og ndenlandfke Selslaber. 
Triften fan i det Virsentligste fort- 
fctsttes uhindret af Branden. Gru- 
beme lmr en Arlusjdsstyrfe paa ca. 

5100 Mond. 

Missvaskften i Niul land. Et. Pe- 
ter-Iler LI. November. Efter flere 
Tage-: Forbandlinger nngaaende de 

af Reaeiingen truer Fomnstaltnins 
qer mod Misvæksten bar Nigsdimmi 
en med 158 St. mod 108 vedtaaet 
et af Oftobristerne stillet Forslag om 

Oderan til Dagsordenem hvori 
anerkeiide8, at Neue-ringen i rette 

Tid har truffet de ved Hungersnøs 
den makrcevede Foranftoltninger. 
Zamtidiq udtales dser Overbevisning 
ein« at Negerinaen fnarest nmligt vil 
forelwaae Lovforiluq um Hiirlp til 
de nødlidende. 

Terpaa vedtoq Niqsdnniaen to 

Forflaq fm den Devnterede Purifchs 
kevitscb fyderste Høiwi om, at Ne- 
gerinqen ikal føae at finde nne Mid- 
ler i Kampen mod Hungersnødem 
vcefentliq paa Grundlag af Meddes 
lelfser fra sde lokale Embedsmcvnd, 
der, hvis de opgiver uriatige Med- 

,dol-elier, fkal safsættses og draaes til 
EJIkiivar for Reiten. 

Kinefiske Piraten Hongkong, 24. 
November. Ifiinefifke Sørøvere er i 
den fidste Tid optraadte med stor 
Drsstighed paa Hfikiang. J Aftes en- 
trede de den britiske Damper »Shi- 
nanss dræbte 1. Styrmand, mis- 
handlede to kinefiite Passagerer og 
flygtede derpaa med en Del Værdis 
sagt-r. Fisaptajnen skød to as Sørøs 
verne. Paia en kinesisk Damper hat 
Piraterno røvet 190,000 «Dollars. 
To britifte Dampere er løbne op ad 
Hfikiangfloden for at forwtte Pa- 
trouilletj«eneste. 

J- 

En bedragerisk KunsthandlerBers 
lin, 23. November. sinnsthandler 
Franke, der drev on stor Kunsthsans 
del Unter den Linden Nr. 10, blev 
i Morges arrsesterct, hvilket har vakt 
stccrkt -Opsigt. Franke havde med et 
stort Antal smnstncre, deriblandt 
flere udenlandske, truffet et Arrange- 
ment om at faa overladt deres Verr- 
ker i Kommission, og han shar der- 

efter til Spotpriser folgt Billederne 
udcn at give Kunstncrne Afregning. 
Det menes, at han spaa denne Maa- 
de bar folgt flerc Hundrede Villrder. 

sKødnøden i Østerrig. Det øfteri 
rigske Deputeretkammer har med 
259 St. mod 183 St. vedtaget en 

Resolution, i hvilken Regel-inan op- 
fordres til at sørge for Jndførelsen 
af et efter Veflovet owns-let Wan- 
tnm Kød fra Argentina og Baltans 
landene 

Endvidere hat Deputeretkamret 
vedtaaet en Resolution, i hvilkenRe· 
geringen opfordres til at indlede 
Forlmndlinger med Serdien om Af- 
flutning af en Handelstraktat, bvors 
efter der tillades Jndførfel af Kød 
fra Serbien til Østerrig uden Ind- 
skrasnkning mod vissc Jndrømmels 
ser til den Ustcsrrifke Industri. 

Fredspræmien. Stockholm, 24. 
November. Den svenske Fredsi og 
Voldgiftsforenings Csentralbestyrelfe 
lJar l Llnledning af et i et norskBlad 
fremfommet Forflag om ikle at nd- 
dcle Fredsumsmien paa Grund af 
den italienskcs Eilig udtalt, at den 
italienfke .xlrig unmlig tun uwre 

’en goldig Grund til at fraoige den 
tydeliquestetmnelse onl, atPrasmien 
sknl nddeles hvert Aar. Det flines 
Etyrelsen ljensigtsmwsfigft, at Pete- 
mien uddeles til den, der kraftigst 
protesierer med den Ttalienfke .li1·ig. 

)Zt1)res?s:n gør endvidere qirldxsndh 
at den 7ven7ke Frcds- ng Voldqiftss 
forming var dun, der førft bekmndte 
Proteslbevchslsen mod llriqem men 

EtnreHen menetx At dlkedaltøren af 
Vlndet »Mir-dens» Blut-NO Alfred 
Fried, anaa knn lonnue i Vetmqti 
nina. Nedaktør Fried »er liaeledes 
foreslaaet af den fvenske Nigsjsdags 
Fredsgrnppe 

; En Tale af Llund Mem-km Lon- 
den, 25. November Finansminister 

Esson Gemme boldt i Affe-»Es en Tale 
If Rath san beqvndte med at er- 

;klwre, at det oprindeliq bavde væs 

«ret bans Sensiqt at qøre noqle kor- 

,te Bemærkninger til den udenrigss 
; Volitiske Zituatinn, men at lmn vilde 

Zopaine dein-, da Sir Ednmrd Grey 
iburde vwre den første. Her uan Ne- 

taerinqens Veqne ndtalte Ha her-um« 

» psan ask derefter over til at am- 

tltale Spømsmaalet om Kuhdean 
-Valgret, Under stwrkt Vifald im de 

tilstedevkerende Susfraaetter hcvvdes 
de ban, at Jndførelsen af Valaret 
for IKvinder var absolut nødvendia. 
Nianr det blev genniemført, at Kvins 
der i England oq paa Kontinentet 
fik Palme-L vilde For-en for en ento- 

pasifk EKriq blive stasrkt formind«sket. 
Gan fluttsede med at anbefale, at der 
nwfte Aar blev fremfat et Lovkori 
flaa om Valqret for Kvindcr paa et 
beredt demokratifk Grundlag. 


