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TgrKisK Nup. 
Hamid Bey meddeler be allierede, at 

Nationalistregjeringen render 1 
Konstantinopel. 

Nationalister«- forlanger, at de alli
erede skal forsvinde; men disse 

»ægter at rømme. 

Paris, 2den Nov. Den tyrkiske 
Nationalistforsamling i Angora har 
vedtaget en Resolution, der afst 

1 -r-

Forskudsbetsling. |Sx-ÄPtBPrPtt vitt 

Paa Grund af len overordentlig 
lave Pris paa Minneapolis Tidende 
maa vi strengt holde paa den Regel, 
at Bladet betales i Forskud. Adresse» 
lappen viser altid, til hvilken Dag 
Bladener betalt, og Hbt|_berfor For-
nyelsm af Abonnementet ikke er mod» 
taget inden MaanedenS Udgang, bli-
ver- vedkommende Abonnent strøget. 

lige overfor alle Abonnenter uden 

ultanen, men ikke udnævner i&tate jj 
Eftermand, melder et telegram1'0?/'et 
Konstantinopel idag. Nationalistfor-
samlingen forbeholdt sig -Retten til 
at berige en ny Regent uden Hensyn 

•i«T 

dNT*AL MfWl MWTO WW«. WW 1 
Sultan Muhammed VI. 

til dynastifle Rettigheder. Nationens 
Navn er bleven forandret^fra „det 
ottomanffe Rige" til „den tyrkiske 
Stat", hvilket opfattes som ensbety
dende med, at en Republik er pro-

.klameret. 
Saloniki den 1ste Rov, Naar Tyr-

ferne rykker ind i det østlige Thra-
kien, vil de finde, at Ro dg Orden 
hersker, men at det er nisten ubeboet, 
eftersom Størsteparten af dat græske 
militære og civile Befolkning er 
reist. Te igjenvoerende er for det 
meste Tyrker og Jøder. 

General Nider, den græske øverst
befalende, siger, at de sidste Grækere 
vil være ude af Provinsen inden den 
lobe November. De eneste levende 
Væsener igjen er de trofaste Hunde, 
som taalmodig venter paa sine Her
rer, som aldrig kommer tilbage. 

Korrespondenten er netop kommen 
tilbage fra etrti Dages Reise pr. Au
tomobil gennem Thrakien og Make-
domen. __ 

Paris den Iste Nov. Den tyrkiske 
Nationalistforsamling vil aldrig gaa 
ind paa Kapitulationer, der har væ
ret Udlændingers extraterritoriale 
Rettigheder, har Mustafa Kemal 
Pascha, den tyrkiske Nationalistfører, 
meddelt "Petit Parisienne"s Korre
spondent i Brusa. „Men Døren staar 
vidaaben for alle Udlændinger paa 
den Betingelse, at de anerkjender 
Tyrkiets Selvstændighed," sagde Mu-
-ftafa. „Tyrkiet er stort og rigt nok 
for dem." 

Konstantinopel den 3bie Nov. Det 
nye Tyrkiet har afskaffet Sultanatet. 
Nationalforsamlingen i Angora ved-
tog igaar en Lov? der ophæver det 
tyrkiske Sultanat og Arvefølgelo-
ven. Den nuværende Sultan,- 3Et-
ling af Tusinder af absolute Monar
ker, bliver den sidste i Rækken. 

En Kalif, der vil overtage de hel
lige Pligter, som har tilligget Sulta-
nen som den muhammedanske Ver-
dens Profet, vil blive valgt med 
bestemte Mellemrum. Hans Embe-
de 6Ii5er under Kirken, ikke under 
Staten. AI Magten i Konstantino
pel og hele Tytkiet vil være samlet 
i Nationalforsamlingen, ifølge den 
nye Lov. 

Salut paa 100 Skud blev affyret 
i Anledning af Lovens Vedtagelse. 

Kaifim Kairabekir Pascha blev 
øieblikkelig afsendt fra Angora til 
Konstantinopel for at give Wultanen 
Anledning til et tage Afsked og for 
at overtage By?ns Administration 
paa Vegne af Mustafa Kemals Na
tionalister. • -

Konstantinopel den 3die Nov. 

Nationalforsamlingen i Angöra har 
ophævet Sultanatet, og Landets ud-

løvende og lovgivende Myndighed er 
Forsamlingen overladt til Folket. 

?-6m Kalif vil af Forsamlmgen blive 
?Kalgt blandt Medlemmer of det ot-

Dnnanske Dynasti som Sultanens Cf-

r«r 

let«,- samlingen har er 
klætet, at Den fiske Regjering maa 
være Kalifatets Slutsten. Til Kalif 
skal vælges det Medlem af Dynastiet, 
som er den viseste og besidder mest 
Bærdom, og som er ærlig. 

Forsamlingen besluttede ogsaa, at 
alle Traktater, som er blevet sluttet 
af Regjeringen i Konstantinopel siden 
dcn 16de Marts 1920, er ugyldige. 

Tiltrods for, at Forsamlingen har 
erklæret, at Frigjørelsesværket ende-
lig er begyndt, præsiderede Sultanen 
i Eftermiddag ved et extraordinært 
Møde af Ministerraadet. Storvesi
ren, Tewsik Pascha, og hans Kolle
ger kyssede Sultanens Haand i An-
ledniny af Profetens Fødselsdag, 
gjentog sit Troskabsløste og udtalte 
sin Indignation over den af Natio
nalforsamlingen udstedte Proklama
tion ophævende Sultanatet. * 

Endel tyrkiske Aftenblade erklærede 
idag, at Sultanen sikkert vil abdicere 
med det allerførste; men den høie 
Ports Ministre syntes ikke at se saa 
mørkt paa Stillingen. 

Konstantinopel den 5te Nov. Na-
tionalistregjeringen har nu Magten 
i Konstantinopel. Rafet Pascha er 
den nye Guvernør, og Hamid Bey, 
Angora-Regjeringens Repræsentant, 
har give^ de allierede Tropper Ordre 
til at rømme. Te allierede extraor-
binære Raad besluttede iasten at næg
te at efterkomme Nationalisternes 
Krav. 

Tyrkerne har revet istykker den i 
Mudania sluttede Vaabenstilstands-
konvention og rykker ind i Chanak-
arealet, der er besat af Britterne, og 
i andre neutrale Zoner. 

Siden Lørdag Middag har Natio
nalisterne overtaget Administratio
nen, og i Anledning heraf har Mas-
ser af ophidsede Tyrker g toet sig hen 
til Uordener. Studenterne togede 
mod Slottet, og Folkemasserne fik 
istand flige Demonstrationer, at det 
blev nødvendigt for de allieredes Po-
Iiti at give Ild paa dem. FIere Tyr-

ker blev dræbt eller faaret. 
Te kristne i Stamboulkvarteret 

søgte Nat til Søndag Ly og Beskyttel
se mod, hvad de frygtede vilde blive 

ett tyrkisk Massakre. 
Landsættelsen af allierede eller 

amerikanske Matroser fra Krigsskibe-
ne vil ikke blive tilladt uden speciel 
Bemyndigelse fra Angora-Regjerin-
gen. Dette blev erklæret i en af de 
Noter, sont Hamib Bey iasten over
rakte be allierede Kommissærer. 

Regeringsmyndighederne udstedte 

idag Ordre til Undertrykkelse afalle 
Forstyrrelser. De allierede Høikom-
tnissærer accepterede det nye Regime, 
og der bar intet andet for Sultanens 

Ministerium at gjøre endaWflge Af

sked. 

Tewsik Pascha, Storvesirens ind-
saa, at det var forbi med hans Magt, 
og sendte Bud til Sett høie Ports Re
præsentanter i be forskjellige Hoved
stæder om at overdrage sine Arkiver 
til Angora-Regjeringens Repræsen

tanter. 

Sultanens Ministerium tog Afsked 

Lørdag Aften. Raset Pascha ud-
stedte idag et Manifest, der erklærede, 
at fra Middag den 4de November er 
ben store Nationalforsamlings Abnti-
nistrcrtioTTOprettet i Konstantinopel. 

Der syntes en Tid- at vare Fare 
for, at de radikale vilde faa Overto
get. Sultanen blev forkastet tilli
gemed Monarkiet, og Mustafa Ke
mal Pascha blev udraabt som „vor 
Præsident". Det blev nødvendigt at 
stille Troppevogt omkring Sultanens 
Slot, hvor Muhammed VI, nu kun 
Kalif, holder til i Frygt. 

Rafet Pascha gav de allierede Ge
neraler Meddelelsen om Regjerings-
skiftet Ma rø dramatifk Moade. Ge
neralerne havde budsentt Rofet for 

(Kortsættes pqp Sben&te.) 

Ten borgerlige og kirkelige Bkelse 
foregik i Søndags som bestemt. 

28 Gjæster tilstede. 

Alle »vedkommende og nysgjerrige 
holdt paa Afstand. Lidt em Brn-

den og heades Slægt 

Doom, Holland, 5te Npv. Ex-Kei-

Temie Regel blw-r strengt »v-rh-ldt s?-- Wilhelm og Prinsesl- ©ermine 
af Reuss blev viet idag i Doom Slot 
Der var en eiendommelig Kontrast 
mellem Ceremonien idag og den i 
1881, da han som Kronprins ægtede 
Augusta Victoria, Datter af Stor
hertug Friederich af Slesvig-Hol-
stein. Flere af Børnene i første Wg-
teskab var tilstede. . ... 

Der var to Ceremonier; først ett 
borgerlig Kontrakt opsat og under
tegnet af „Wilhelm U og Hermine, 
Reuss", font de skrev sine Navne, 
dernæst en kirkelig Vielse foretaget 
af den tidligere Hofpræst Dr. Vogel 
efter luthersk Ritual. Den Hemme-
lighÄ»sfuldhed, der har hersket, blev 
bibeholdt helt igjennem. Den syste
matiske Mystifikation kulminerede, da 
Brudens Søster, Prinsesse Ida, der 
ligner hende, med Held Lørdag Aften 
udgav sig som Bruden paa Amersoort 

tation, medens Prinsesse Hermine 
forlod Toget i Äpeldoorne en halv 
Time^tidligete og kjørte til Slottet 
ubemærket. I Slottet betragtede matt 
dette som en vellykket Spøg. 

Ten kirkelige Vielse begyndte med 

Affyngelfen af den lutherske Strinte 
„Jesus Geh Voran" og én Præbiken 
af Pastor Vogel over Texten „Nu 
vedbliver Tro, Haab og Kjætlighed". 
Prinsessen havbe fortabt Tro og 
Venner, sagbe han, for at bele Kaar 
med Keiseren, hvis Tro havde holdt 
ham oppe under Forholde, der vilbe 
have brevet andre til Fortvilelse. 
Han hentydede til den afdøde Keiser-
w.de som et Ideal for tyske Kvinder 
og hentydede ogsaa tö Prinsessens 
afdøde sEgtefoelle. ^ .r 

K?udeparret sad i forgyldte ud-
skaarne ArnlstÄle med Kroner over, 
de mange ©fæstet i Række bag dem. 
Prædikenen endte med Vielsesritua
let, UdvexliOg af Ringe og etpar 
Salmer. En kort officiel. Bekjendt-
gjørelse kundgjorde senere om den 
borgerlige og kirkelige Ceremoni og 
angav Gjæsternes Antal til 28. 

Fyrst Heinrich af Reuss talte som 
ældste Medlem af sin Familie nogle 
faa Ord, hvorpaa der ikke blev sva
ret. Andre Taler blev ikke holdt ef

ter tysk Skik. 

Dagen begyndte klar og pen, men 
settere begyndte det at regne, idet 
Ex-Keiserens Vogn kjørte fta Slottet 
til Jagthytten for den borgerlige Ce
remoni. En stor Menneskemasse, 
deriblandt næsten 100 Reportere og 
Fotografer, stod udenfor Slotsporte-
tte og strakte Hals for at faa et 
Glimt af, hvad der foregik indenfor. 
Te kunde se enkelte kjendte Skikkel-

ser som Ex-Kronprmsen i Uhlammi-
form, von der Goltz og andre Gene
raler. " Processionen blev hilst med 
ironisk Bifald og der hørtes ogsaa 
Pibning. Da Brudeparrets ^Auto
mobil vendte tilbage til Slottet, var 
Gardinerne trukne ned. 

Fra Slottet og Jagthytten vaiede 

det sorte-hvide Hohenzollern-Banner. 
Ellers saaes ikke Flag eller Festlig-
heder, ikke engang Kirkeklokkerne blev 
ringet, skjønt Brudgommen havbe 
ubtalt Ønske derom. Landsbyens 
Folk betragtede det hele som enslags 
fri Forlystelse. Slottet forblev op
lyst, og det blev sagt, at Wilhelm 
havde besluttet at tilbringe Aftenen 
sammen med sin Hustru, medens 
Gjæsterne tog Middag hos Grev von 
Btzntinck i Amerongen Slot. Ex-Kei-
seiren havde forbubt Tjenerne at for
lade Slottet indtil ester idag. Kom
munens Sekretær, der bat tilstede 
ved den borgerlige Vielse sammen med 
Borgermester Schimmel - Pennick, 
sagde, at Spørgsmaalene først blev 
rettet til Brudeparret paa Hollandsk, 
derpaa paa Tysk. Borgermesteren af-
fluttede med en kort Lykønfiningstale 
paa Tysk. Parret gik berpoa ub i et 
Forværelse, hvor de modtog Lykønsk
ningerne. Brudgommens Gave til 
Bruden var et nydeligt S«t af Toi
letsager i et stort Mahogniffrin med 
Sølvpynt. 

Gjæsterne ankom mellem 10.30 

og . 11 og en halv Time ester fandt 
Ceremonien i 5 Jagthytten Sted. Den 
kirkelige ̂ Vielse fandt Sted i Slot
tets store Sal, jfulgi af en Modtagel
se i RøgeværelPt og Lunch. 

Prinsesse Hdrmine er født i 1887 
af Forældre Heinrich XXTV af 
Reufs-Gretz og Ida von Schaum-
burg-Lippe. Gjennem sin Moder er 
hun i Slægt med Keiseren. Hun har 
tre Søstre og en Broder, den sidste 
mandlige LEtling af Reuss-Greiz, der 
blev sindssyg i 1908." Hun er ogsaa 
i Slægt med Kvng Gvstav af Sveri
ge, Dronning Vilhelmine af Hol
land og Kong Alfonso as. Spanien. 
As sit tidligere ZEgteskab med Prins 
Georg af Schønaich-Corolath har 
hun fire Børn. 

Algverekord. 

Løjtnanterne MacReadtz og Kelly 
slåar Berdensreksrde» for Distan-

eeflyvnxng »den Stans. 

Indianapolisi 4de Nov. Et For
søg paa at flyvP fra San Diego til 
New Aork uden 
idag, da Ugreie 

Stans endte her 
med Motoren nødte 

Løitnanterne Jihn A. MacReaby og 
Oakley Kelly ti at lartbe ved Fort 

at have tilbagelagt 
2,050 Mil. Tette er imidlertid en 
ny Verdensrekord for D.istanceflyv-
ning uden Stans i Monoplav.. 

Flyverne forlod San Diego Fre-
dag Morgen KL . 5.58 og lanbebe ved 

Fort Harrison Kl. 9,15 imorges ef
ter at have bætet i Lusten 27 Timer 
cg 17 Minuter. Te opgav Flyvnin
gen tværsover Landet ester Nødlan
dingen her, laante et Aeroplan fra 
Fovtet og drog Kl. 10.50 til sit Ho
vedkvarter, McCook Flyveplads ved 
Dayton. 

Begge Flyvere var stive af Kulde 
og af at sidde I en tvungen Stilling 
under Turen, soldater i Fortet 
sprang til for at hjælpe, idet be lan
dede, og tilbød at sætte Maskinen 
Hand for videre Fart, men det blev 
fundet, ai Motoren trængte Repar a 
tion. General Post, Kom
mandanten» gratulerede MGZieady.og 
Kelly med deres Rekord. . 

Løitnant MacReady staar nS som 
Armeens bedste Flyver. Han har tre 
Rekorder, i Høide, Længde og Ud-
holdenhed. Høiderekorden satte han 
med 34,363 Fod, Udholdenhedsrekor-
den 5te og 6te Oktober, da han og 
KelHz var i Lusten 35 Timer, 12shevismen. 

Nndwg t Bom. 
100,000 Fascisti drager r Trinntf ind 

i den evige Stad. Kamp med 
Kommnnisttt. 

Lidt fc* Benito Mussolinis Ungdom. 
Han blev arresteret som Løsgjæn-

* ger i Schweiz. 

Rom den 31te Okt. 100,000 vel
disciplinerede Fascisti marscherede 
idag gjennem Rom fra Nord til Syd 
under Bifald fra en Million italien
ske Borgere, der havde samlet sig i 
Hovedstaden fra alle Dele af Riget. 
Deres Kommandant, Benito Musso
lini, var Processionens centrale Skik
kelse. I Lighed med alle de andre 
var han iført Organisationens sorte 
Skjorte. Han var barhovedet, gik 
med et Fascistimærke i Knaphullet og 
havde flere Striber paa ZErmet for at 
viserat han var faaret i Krigen. Mus
solini var omgivet af sin Generalstab 
og flere Fascisti-Deputerede. 
I sex Timer togede Fascisti gjen

nem den evige Stad. Mange^af dem 
havde været paa Vandring helt siden 
igaar Aftes og var ankommen til By
muren, idet Processionen begyndte. 

Kong Victor Emmauel selv var 
ude paa Kvirinalets Altan fra Kl. 
2.30 i Estermiddag, indtil Demon
strationens Slut ester Mørkets Frem
brud. - _ 

Det var paa forskjellige Stedet i 
Byen Sammenstød mellem Fascisti 
og Kommunistbander. Tidlig iasten 
blev Antallet af dræbte i disse Sam
menstød sat til 8 og Antallet af faa* 
rede^til 25. En Kamp fandt Sted 
nær Vatikanet. Enkelte Kugler gik 
over Vatikanets Mure; men ingen 
Skade blev anrettet. 

Mussolinis første Embedshand
ling som Premierminister var at ud
sende et Cirkulære tit alle Landets 
Prcef&ter, hvori han bedet dem ont 
at paafe, at alle Embedsmænd, høie 
font lave, udføret fine Pligter. 

Gamle Romere, der havde toøret 
Vidne M JndrykkiNMN i det fod 
enede Italiens Hovedstad af Kongens 
Soldater dsn 20de September 1870, 
græd Glædestaaret og erklærede, at 
den 31te Oktober 1922 vilde for sted 
se blive mindet som Begyndelsen til en 
stor Epoke i Italiens nationale Liv. 
I 1870, sagde de, blev Italien gjen 
født, og idag blev det frelst fra Bol 

Sekund, og nu Længderekorden. Den 
Maffine, hatt brugte tut, var T-2, sagt 
at være Verdens største Standard 
Monoplan, 74 Fod og 10 Tommer 
over Vingerne og 49 Fod fra Pro
pel til Ror. Det vat specielt udsty
ret for Turen med stor Plads for 
Gasolin og Olje og havde en Liberty 
Motor af Standard V-Type med 12 
Cylindre. Dets Vægt ved Astetsen 
var 10,700 Pund. Det førte 725 
Galloner Gasolin, 30 Galloner Ol-
je og 20%, Gallon Vand. 

Washington, 4de Nov.. Løitnan-
terne MacReady og Kelly flog Ver
densrekorden for Distanceflyvning 
idag kort efteråt de var passeret over 
Indianapolis under sin Tut fra San 
Diego til New Aork. Denne Di
stance er nøiagtig den Rekord, 1,915 
Mil, der blev sat af de franske Fly
vere Boussoutrot og Bernard i .1920 
paa en Tur fra Villasauvago, faa da 
de amerikanske Flyvere naaede den 
østlige Udkant af Indianapolis, var 
Verdensrekorden flaaet. . Alle ame
rikanske Rekordet blev flaaet, da de 
Passerede over Kansas-Missouri 

Statsgrænsen. 

Det vil kanske blive nødvendig at 
undersøge MacReadys og Kellys Fly-

velog for at fastflaa bestemt, om Ver
densrekorden er flaaet. Den mest di
rekte Rute mellem San Diego og In
dianapolis med Jernbane er 2,046 
Mil, men Flyvevæsenets Myndighe-
det mener, at Flyverne fløt mindst 
200 Mil ud af Kurs for at komme 
gjennem Fjelbpassene og at dette 
burde tegnes med i Distancen.'' Den 
rette Luftlinje anflaaes til ca. 1,940 
Mil, medens ben geodetiske Oprnaa-
Hng beregner den til 1,915 MM 

Styg Grnbenlhkke. Bukar^k, 1. 
Nov. Hundreder af Mænd meldtes 
dræbte idag ved en Explosion i en 
Kulgrube i Siebenburgen. Bekræftel
se paa Meldingen firnde ikke erhol
des. *' 

Gens ben 31te Okt. Benito Mus 
solini, hvis mærkelige Karriere/ der 
har bragt ham til Premierminister 
stillingen i Italien, har vakt Opsigt 
over hele Verden, tilbragte i sin Ung 
dom nogle mindeværdige Aar 

Schweiz. Han kom ind i Landet 
paa en dramatisk Maade. Han blev 

forfulgt over Grænsen ved Chiasso 
af italienske Gendannet, det havde 
Arrestordre for ham, men han vandt 
Væddeløbet for Ftiheöen tneb nogle 
hunbtede Aards og de schweiziske 
Told funktionærer nægtede at udlevere 
ham. Mussolini var dengang om 
kring 20 Aar gammel. Aldeles pen
gelæns vandrede han over St. Got 
hard-Passet og blev ved sin Ankomst 
til Luzern arresteret som Løsgjæn-
g«. Politiske Vennet kom ham dog 
til Undsætning. • 

Senere studerede han ved Univer

sitetet i Lausanne; men eftersom hatt 
var revolutionær Socialist og skrev 
mange ildfulde Artikler for den 
schweiziske og italienske Socialist-
presse, blev han endelig udvist af 
Schweiz. Han drog derpaa til Tri-
ent i østerrigs? Tyrol, hvorfra han 
ogsaa blev udvist i 1911. Da almin
delig Amnesti blev udstedt, reiste han 
fra Trient til Milano, hvor han 
grundlagde Bladet „Popolo Italia". 

Som Redaktør paadrog han" sig 
Socialisternes Had ved at ivre for 
Italiens Deltagelse i Verdenskrigen 
paa Ententens Side. Senere kjæyt-

pede han i den italienffe Hær ved 
Monte Nero og ved Catso og blev 

faaret. Han efterlod fig lidt Klat-
gjæld her og i-Lausanne. Ha,t sag-
b$ leende, idet han reiste, at han vil
de betale den, naar han blev Med
lem af den italienske Regjering. 

Grubeulgdke. 

90 Arbeidere antages omkomne ved 
Explofioueu i Reilly-Knlgrnben i 

Spangler, Pa. 

MlgudkMet. -1 
Tilbagegang for Republikanerne. Te-

res Flertal i Kongressen betyde- „ «f 
lig formindsket. „3 

Død 103 Aar gammel. Winnipeg 
den 31te Okt. -Mrs. Irene Kofodtc 
døde idag i sit Hjem i Foley, 108 
Aar gammel. Hendes Mand var 101 
Aar gammel, da han døde. 

Spangler, Pa., den 6te Nov. Nitti 
Grubearbeidere, kanske flere, er inde-
spærret i ett Schakt i Reilly-Gtuben 
ester en Gasexplosion. Rednings-
mandskabet arbetber som rasenbe for 
at naa frem til be inbefpærrebe 
Mænd, som ntaaske alle er omkomne. 
Arbeidere fra nærliggende Gruber er 
ankommet for at hjælpe til. 

Matt ved ikke tneb Bestemtheb, 
hvor mange Mattb er iiSruben; men 
en af Grubens Bestyrere sagbe, at 
omkring 90 Manb steg ned i Grutten 
imorges. 

Explosionen fandt Sted en halv 
Time senere. De indespærrede anta
ges at være noksaa langt inde i Gru
ben. Intet mærkebes til Explosio
nen paa Overflaben. Det var først, 
bet andre Arbeidere skulde stige ned, 
at de opbagede, at en Ulykke var 

hændt. 
Gruben har været i Drift siben 

1915. 
Spangler, Ha., den 6te Nov. Kort 

før Middag havbe Rebningsmanbska-
bet funbet Ligene af fent Arbeidere. 
Kort efter kom Besked om, at flere 
Lig var fundne. Ingen vil blive 
bragt op af Gruben før Kl. 4 i Ef
termiddag. Omkring 500 Mand 
deltager i Redningsarbeidet. 

Johnstown, Pa., 7de Nov. 90 
Grubearbeidere omkom ved Explosio
nen i Reilly Coal Companys Grube 
No. 1 i Spangler igaar, antog Red
ningsarbeidere og Gtubebestyrere 
idag. Redningsmandskaber kjæmpe-
de sig gjennem. Ras og giftig Gas 
hele Natten for at rebde Mænb, ber 
antoges inbefpærret i et stort Rum 
nebe i Gruben. Omtrent 40 blev 
bjerget ilive, men vel et Dusin af 
fcjsfe ventes ikke at leve. Ulykkens 
fulde Omfang ventes ikke opklaret 

før imorgen. 
Spangler, Pa., 6te Nov. 30 lig-

blege ̂ .Arbeidere, reddet fra Gruben 
— de fleste af dem Ungbotmner — 
loa i Grubearbeibernes Rebningsho-
spital her iasten. Det var be over-
levenbe af be 94 Grubearbeidere, det 
gik ned i Gruben imorges nogle faa 
Minuter før den frygtelige Explosion. 

Explosionen indtraf Kl. 7.20 imor
ges midt i Gruben. Saasnart Ar

beidere fra Gruber i Nærheden kun-
de naa Ulykkesstedet, begyndte ntatt 
at gaa igang med foreløbigt Red
ningsarbeide. Senere paa Dagen-

kom øvede Ingeniører fra de Forene
de Staters Grubebuteau i Pitts
burgh og Redningsmænd fra Gruber 
i Nærheden. Folk,ber gik ned i Gru
ben, kuttbe alle fortælle samme Hi
storie: Lig laa sprebt runbtom i 
Gruben paa en Strækning af over 
500 Fob. Det triste bar, at minbst 
20 of Ostene vat inden 100 Fod 
fra frisk Luft, da Gasfen overvældeds 
dem' Mtm attstrættgie sig af alle 
Kræfter iasten for at finde levende 
Arbeidere, før man tager fat paa at 

fjerne de døde. 
Johnstown, Pa., 7de Nov. 51 Lig 

et bragt op af Reilly-Gtubdn, be
kendtgjorde Redningsarbeidere idag. 
50 andre Lig antages fremdeles at 

være i Gruben. 

Grubeselskabet asflaar fremdeles 
at give nærmere Efterretning om 
Ulykken eller offentliggjøre Navnene 
paa Arbeiderne. Saavidt vides, var 
der omtrent 140 Arbeidere i Gruben. 
Af disse blev 39 bjerget ilive, Mønt 
nogle var ilde medfarne. 

Senator Kellogg troet stærkt af Ship-
stead. Guvernørerne Prens og 

Nestos gjenvalgt. 

Athodefia imod Union. Salisbury, 
Rhodesia, den 6te Nov. Den Folke
afstemning, der blev holdt her idag 
for at afgjøre, om Rhodesia skulde 
slutte sig til Sydafrikas forenede 
Stater, resulterede i 2,785 Stemmers 
Majoritet imod Forening.. 8,774 
stemte mod Forening, 5,989 for. 

Oljebrand. Eldorado, Ark., den 
6te Nov. Over 100,000 Tønder raa 
Olje i Smackover-Feltet her i Nær
heden, der strømmede ud fra sprængte 
Beholdere, er i Brand iasten, og 
Smackovet Creek, som rinder gjen
nem Strøget, er en flere Mil lang 

Ildstrøm. . - „r-: 

Ex-K»«g KsnDtAti« T — 
Palermo, Italien, den 4de Rov. Ex-
Kong Konstantin af Grækenland, nu 
landflygtig, ankom hertil idag. 

Onsdag Morgen saa det ud, som . 
em Valget Tirsdag hidførte Tilbage-
gang for Republikanerne. Det anto--
gcs, at Republikanerne havde mistet 
25 Pladse i Kongressens Hus. v. 

Af Resultaterne i Minnesota er 
særlig at bemærke, at- Dr. Henri? 
Shipstead, Farmer-Arbeiderpartiets -
Kanbidat for Forenede Staters Se
nator, muligens har flaaet Senator 
Frank B. Kellogg, at Guvernør I. 
A. O. Preus er gjenvalgt, og at An
drew I. Volstead, Volsteadlovens 
Forfatter, er flaaet for Gjenvalg tit 
Kongressen i syvende Distrikt af Pa-
stor O. I. Kvals, der.var Farmer» 
Arbeiderpartiets Kandidat og desu

den vat endosseret af Demokraterne. 
Kelloggs eget County, Ramsey, gik 

ham imod. Shipsteads Venner paa-
staar, han er valgt med 50,000 Plu
ralitet, og Kelloggs Venner indrøm
mer, at deres Mand sandsynligvis er 
flagen. 1,203 Precincts giver Ship
stead et Forsprang af 17,118 Stem
mer, som følger: Shipstead, 107,-
624; Kellogg, 90,506; Mrs. Anna 
T. Olesen, 45,337. 
I Wisconsin er La Follette gjen

valgt til Senator med stort Flertal, 
og Victor L. Berger, Socialisten i 
Milwaukee, er valgt til Kongressen 
for trebie Gang. To Gange hat 
Kongressen nægtet at give ham 
Sæde. 

I. F. O'Connor, den demokratiske 
Kandidat for Senator i North. Da- . 
kota, ogsaa endosseret af de konser
vative Republikanere, synes ifølge de 
første Opgaver at have feiret over 
Ex-Guvernør Frazier. 300 Precincfcl 
giver O'Connor et Forsprang af 2,-
138 Stemmer. Guvernør Nestos ?r 
gjenvalgt med stort Flertal. De 
ste Efterretninger giver ham omtrerti 
tre Gange saa mange Stemmer som 
Modkandidaten, Lemke. 

Smith W. Brookhart, progressiv 
Republikanet, synes at være valgt til 
Forenede Staters Senator i Iowa 
med et Flertal af 175,000 Stemmer 
over Clyde L. Herring, Demokrat. 

Guvernør McMafter er gjenvalgt 
til Guvernør af South Dakota. 
I New Dor? seirede de demokrati-

ske Statskandidater med Al E. 
Smith for Guvernør i Spidsen. For-' 
enede Staters Senator Caldet blev 
flagen af Demokraten Copeland. 

Demokraten Samuel Ralston synes 
at have beseiret Republikaneren A. % 
Beveridge for Senator i Indiana. 
I Missouri er Senator Reed, De

mokrat, gjenvalgt. 
Udfaldet af Senatotvalget i Mas

sachusetts mellem Henry Cabot Lodge 
og Oberst William A. Gaston uaf
gjort. 

Gifford Pinchot er valgt til Gu
vernør af Pennsylvania. 

Nebraska — Republikaneren R. B. 
Howell hat feiret otier Demokraten 
Senator Gilbert M. Hitchcock. 

Texas — Eatle B. Mayfield, De
mokrat, valgt til Senator. 

New Jersey — Senator Freling-
huysett beseiret af Demokraten Gu< 
vernør Edwards, en af de „vaade"s 

Førere. 
Michigan — Senator Townsettd 

har et lidet Forsprang for 
bridge N. Ferris, Demokrat. 

Marylmtd — Senator Joseph 
France synes beseiret af William C. 
Bruce, Demokrat. 

Ohio — Senator Atlee Pomerenf 
er antagelig beseiret af Kongtes» 
mand S. D. Fess, Republikaner. A. 
B. Donahet), Demokrat, synes valgts 
til Guvernør. 

Rhode Island — Det synes fem 
cm Demokraterne har seiret over 

hele- Linien her i Staten for første 
Gang i Statens Historie. 

SBest Virginia Statens solide 
republikanske Delegation i Kongres 
sen synes at være sprængt. ^ 

Miss Alice Robertson, Oklahoma, 
det eneste kvindelige Medlem af sid-
ste Kongres, 'er slagen for Gjenvalg; 
men Mrs. Winnifred M. Huck, Re
publikaner, er valgt til Medlem af 
Kongressen fra Illinois. 3 


