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Festlighederneni 

Røbenhavn 
I Anlcduing af 250 Linksdagen for 

Ratt Gustav-s Sturm paa Bycn 

Forfvarsuirsuets erning. 

Zum »Danfteren« meddelte den 
o Feltr» var det neslutret at afholde 
en starre Fefiligyed i Tamnark i 
Plndledning af 250 Aar-S—Mindeds.i- 
gen for den soenste Zionge Karl 
Gustav-: iniisluktede Storm paa Zio- 
benlnnni den 11. zehr. 1659. Jed 
Jejiligyederna sum fandt Zted den 
Jl. dis» bleo der aflJoldt Minde- 
gudiitjenesten hour Tekfterne til dis- 
fe Var de samme, som der beugte-k- 
ein mindeiuerdige Tag da Takte- 
xmdszstjenesterne afholdtes i de toben- 
lnnmite Mieter for Seit-en ever Karl 
wusmik 

Lille Landetszi Kirkeklokker ringede 
nun Illtindedagen J København var 
Jlfrenenci Clon et Lnitfnrværkeri. 
Tannelirog snmktede Hufene og bele 
Bnevn laa badet i et sandt Lyslmo 
bsratiisi Fastlesspiiznjnqer aflioldtesä 
liaesom oasaa Teaterne gav frie 
Foreftillingetx 

Feitliahederne paa de forskellige 
Zreder har vasret besøgt af store Fol- 
ki"111a—.-—ser. Medlennnerne af den kon- 
geliae Familie bar taget iorigt Del 
i Mindefesten 

Tagen efter Mindefestens Afhol- 
delse forelagde Konsejlspræsident 
Neergaard et Forslag angaaende 
Forsvarsvæsnets Ordning for den 

danskesp 

-sremmede Magters Gesandten Hee- 
Tens og Flaadens Officerer var tol- 
riqt reprwsenteret liaefom ogsaa de 
almindelige Tilbøkere J den kon- 
geliae Lage san man Prins Walde- 
Inars Skikkelse 

llnder dnb Epwndinq fremlagde 
Konsejtspræfidenten faa Ministeriets 
Forslaa, fom omliandlede saavel Ko- 
l1eiibanns Landbefasstninq som So- 
liefiestning samt Forsvaret af Sieg-l- 
landss Kosten Forslaqet indliefatter 
Vngninaen af 20 Torpedabaade og 
12 Undervandsbaade 

Genuemførelsen af Forslaaet vil 
triebe en Bevillinq af ikke mindre 
cnd II- Millioner Kronen 

J Begnndelsen af sin Tale ndtalte 
.?eerqiiard, at det Var vedblivende 
Tanmarks Forsnet at ville lvevare 
sin Neutralitet, men Lciitifteren for- 
klarede endvidere, at den internatio- 
nale Lovs Nealer fordrede, at et 
nentralt on et 11aflnvn- 
ziiat Land skulde viere i Stand 
til at prieftere et virkninassfnldt mi- 
litasrt Forfvan 

For Tanmarksjs Vedkommende 
maatte dette Forsvar viere kamen- 
treret omkring København saavel til 
Land-Ei sont til Bands, for at man 

fnnde beoise Stormagterne, at Dan- 
ntark ikke vilde føre nagen Politik, 
fom vilde foretrcekke den ene Magt 
Trem for den andeu, men absolut 
stille alle lige. 

Den Landbefæstning, som Vi nu 

jiavde, vilde blive sløjfet, og i en 

starre Vlfstand fra Byen vilde nyere 
og frærkere Fæftmingsvceaker blive 
opførte 

J Talen-Z Løb erklærede Konsele- 
·præsident Neergaard folgende: »Jeg 
indrømmer aabent, at jeg bar fortan- 
dret Anskuelser med Henfvn til den- 
ne Sag: men med dette Forflag 
bar jeg ajort min Pligt mod mit 
Land, og jeg forventer Nigsdagen 
Vil gøre det samme. 

Ministeriets Levetid er afhcengig 
af dette Forslags Skæbne·« 

Rundt omkring i Salen bilfede 
strecke Vifaldsraab Konsejlspræsi- 
deuten-Z Tale. 

Med opriqtiq Gliede bilser vi den 

danske Regerings Forslaa sont et 

l 

siemninaen 

Tegn paa, at Fiedrelandets Bedste 
tiaaer Isleaeringeu paa Linde. 

J Forslageh soui man sei-, ligger 
der inaen oatmnel Udtalelse oni at 

·lons1atere oor Neiitralitet«, nosset 
Eier, ioni hell-not liar Vieret vroolet 
oni i ca. ZU Aar. Honseil-:«p1«iesident 
«1i’eet·aaard liar oist siki sont en karaks 
kritasrf Mand med Osertet Paa det 

rette Eted oa ikke som en —— Le- 
iieorodskoolitikei·. Nid ini det danske 
Fslk man oise sia som rette Mistwage- 
re as hine, sont afsloa Karl Gustaos 
Storm, saa de lilioer villixse til at 
tin-, naar Fiedrelmidet krwoer det. 

.Præsident CaftS Kabinet 

Ecuator slnox blinkt Forstcministcn 

Alt i lkengere Tid hat« 
iiidst, at oordeude Præsideut Last 
onsteoe tidligere Justitsmiuister og 
niivierende U. Senator fra 
Pemisoloanien, Pliilander sinnt-, til 
Etatisekretær eller Udenrigsjimink 
Uns Men saa opdaaede man i Tibe, 
at liaii ikfe our oalgbar til en san- 
dan Cioilpost 

iiian jo 

« 
.- 
V- 

Te Foreuede Stateris lKonstitu- 
Iion Art I, Zec. VI 2 bestemmer 
«e1ulia, at ingen Seuator eller Re- 
prassentant skal vielges til et Eivil- 
einbede, der blev oprettet, eller hvis 
Jiidtasater (emoluments) bleo sor- 
oget under l)a«.s Tjenestetid i Kon- 
arestssm Og nu var det netop sket, 
niendzi Knox var Senator, at Kabi- 
netsinedlemmernes aarlige Løn var 

Llleven sthøjet fra 88000 til 812» 

Sagen verserede saa for Kongres- 
sen en Tit-. Det stod jo i dens Magt 
med to Trediedele as Stemmerne at 
xiøre en llndtaaelse fra Malen De: 
lileo forsøat i MandagH, men miss- 
lokkede5, idet Forslaaet kun fik 178 
mod 117 Zimmer Men senere 
sremkoni saa et andet Forslag, som 
fim belmoedes sinipel Majoritet 
Miso 17S)· uioo 1253 Etemmer bestrit- 
todt-: san, at tiedsrette Kiiinj’ Lon, 
saa Loi istssoiliojelsen ikke lcenaere 
staat som Hin-bring for lJaiis Bed- 
lommende Tet Interkeliae ved Af- 

var, at 20 Republika- 
Here stemte iniod, oa 82 Demokrater 
for det. 

Der heretteszs saa under los ds. 
ira Washingtin 

Borduide Præsideiit Last lJar un 

oalgt Medletnmerne til sit Kabinet. 
Tet tuiidgjordeO i Dag, at Senator 
zinox oilde modtage Posten soin 
Etatitsetretasr under diongreissend 
heryeiiyørende Akt, iuen at lJaii al- 
oiig, saa længe han oeklæder den- 
iie Post, oil uiodtage Lønsforhøjelse, 
itte engaug oui disongreissen stuloe 
ist-Hutte en saadan. 

Jacov M. Dickiiison fra Nasyvil- 
ie, Tenn» er udset til dirigdminp 
sich 

George von L Meyer fra Mas- 

sachusettt til Marineminister. 
Richard As Balliuger fra Wash- 

ington til Jndenriggminister, 
Frant Hitchcock fra Massachusetts 

til General-Postmester, 
George W. Wiekersham fra New 

York til Justitsministeh 
Eharles Nagle fra Missouri 

til Handels- og ArejdssMinister, 
James Wilson fra Jowa til Ager- 

lsrugsministet 
Dommer Willis M. Vandervens 

Ier fra Wyoming har været paa Tale 

U 
C- 

til Finanssministerposten. Men han 
sinder Modsigelse. Der indvendes, at 

han al sin Tid har syslet med Lon- 

soorgszmaal og bar ikke gjort sig be- 
mierket som Finansmaiid. Denn-s 
Post er sanledesks eudnn nbcsat Her- 
iick fra Ohio er atter paa Tale for 
den, men ogsaa lians Valis møder 

Modstaud. 

5,000 a 6 ,000 Mennesks 
omkomne. ! 

» 

W Lundsbycr i Urstligc Persicn H ødclagt vcd Jordfkirlv. — 

k
- 

— 

«- Tc ovcrlcvcndc bcdcr Diiqermgeis 
om UHjcrlp 

Tebel-un »Hei-sieu,1.7 Fkb —- THE 
an nIodtoqes bei Nie-Dingen soitf 

i)iI«er, at det kruftige sords kælv, flugs 
223 Jan iaqttoges paa ncesten 

«· 

Inidenstabenliae Oliefervatorier. bis-III 
dei fuudtcz seisiIiografiIke Apparss 

Itei, (nq lnmrom » TIT. « tidliqere h 
Hinsddeln fnnthted iProvinsen L 
Itjsmn i det veftlige Persim. 

W Zimmbuer idette Distr 
blen iildelecs eller delvis ødelagt,o otz 

Tdir nieldeszs om Tsibet af 5000 
J(.,s)s)0 Mennesfejiv sont zyølge 

« 

I 

Jokdsmikvct 
Tisse Efterretninqer diverbrag 

iiegetingen en hol Oel forsinket. « 

suikteidne Bmujmb oq Selahor H 
Provinsen Quiistmi var KataItrofe ·« 

Centrum og her skete de største Uly- 
i-«er. Jlere Lmidsiybyer ineldes « 

rsasre holt funkne i Afgrunden. 
«;Iisiile11c-11de kmdlidende Menn 
strømniede tilL neu Buruiurb, hvokizl 
fm dei cippelleies til Negeringz 

HunI Hierin Meldingerne siger, 
Rebnerne har miftet væfentlig 

I
M

 

for skal viere omkommen. 
; Dette er den første nøjagtige 

IfaliIering af lxsordskælvet den 

d-et vestlige Äfien, i asiakifk Rus- 
land eller endog under det indiske 

Ocean Rekorderne Viser, at Rystels 
"Ikrne væseiitlig vai af samme Styrk- 
fe sont dem, der den 28. December 
ødelaxide Messina ng Reggio m. fl. 
Eteder i Italien. 

Provinsen Luristan er meget bjerg- 
fuldt og tyndt befolket. Den er be-- 
lingIende omkring 300 Mil Sydvest 
for ? e,l)eran ou dens enefi te Forbin- 
delie nied Peinen-: Hodedstad er per 
ssndbar·e1. 

, 
Afhcengige Born. 

iPrassidcntcus Tcma til ct speciclt 

! Budfkab til slongrcsfem 

Washiimton Hi. Feb. — Rege- 
rinqgsbifmnd til ufbænqige Børns 
Lvqucslsc nur Tcmaet fur et Sakr- 

klindskals, sont Præsidcntpn sendte 
Jsdnnqrchscn i Guar. Budskabet inde- 
Elioldcr Refultatct af en Kunserence, 
: ist-r fornyliq eftcr Prmsidenterks Ind- 
Elsiodelse holde-is i dct Hvide Hug. 
L«L’s11dst«nbct aubisfalcn at der opret- 
Its-J et Bør11c-B11remt under Judas- 
Z iwpartcmentet til at undersøge Børns 
EVENer Dødsprocisutcsn iblandt 

Ident, Degeneration Btsskmftigelse og 
Iundrc Forbold, sum Imr Jndflydelse 

nkm Landets Børn. 

Mysteriet Gapon. 
Var han alligcvcl ingen Forrtkder? 

En stor Kreds af Arbejdere i St. 
Petersborg hat tilftillet ,,Novoja 
Nukj« en Protest mod, at Gapou 
stnldc være en Form-der mod Ar- 
bejdernes Sag. 

Dct er muligt, siges der i Pro- 
tcssten, at Gapon siden »Hm blodige 
Søndaa« i St.Petersborgænd1-ede 
Anskuclse medHensyn til Maaden llt 
føns Kmnpen paa, mcn »fra felve 
käm-upon for det arbcjdende Folks 
Fribed afftod briu aldria.« 

Zom Vevisks unførcr det det »Pro- 
kII·Atll«, som Napou tilstillcde finc 
Arbefdsvenncr kun tre Daae føk 
fin Forvisning, og hvis Ægthed 

F—- 
H 

Understiiverne paatager sig at kon- 
-ftatere 

De benaegter besteint, at Gapon 
er bleven myrdet af de Revolutio- 
»1ne1«e, og sei-langen at der i Maxim 
Gorkiiii Boliq paa Capri skal ned- 
sirttes en Dcisn Iet der qrnndig kan 
nndersøge Sagen oa een Gang for 
alle kan skaffe Kreiniken om Gapuniji 

Forrcederi nd af Werden. 

Sidste Storm slaar 
Rekorden. 

Cl)icago, 18. Feb. — Med Hen- 
fyn til Skaden, den anrettede, erfa- 
redes det i Tag, at Suestormen 

»fidste Lørdag, Zøndag og Mandag 
Var den Vcerste, soni Telearafkoni- 
pagnierne og Jernbanerne noan 
jSinde bar kendt. Tnsinder da atter 

FTufinder af Telegiafpcele quaei end- 
nu nede, og Gnndreder af M ile ei 

nvirksomme. Gennem Staterne Jn- 
.diana,O,bioJ?en1 Vork, west Vit- 

"«L.ginici Pennsylvania Marnland, New 
qersev Delaware oa bele New Eng- 

sIand er Teleamftjenefien stærkt 
Zimmer oa paa sine Steder belt 
Mandset Der vil medaaa Uaer, før 
Eint-male Tilftande kan qenoprettei3. 

tandakd Oil i Missouri« 
Jeffierson City, Mo.,16.Feb.-— 

sagtet Vaters-Vierte Oliekompag- 
« ·"--« älte Ædiimte Mulktj 

G » 

alligevel saintidig af Generaladvos 
kat Major gjort Foreftilling til Høies 
steretteu om at lade gennemføre Ud- 
kastelsesdommen mod Kompagniet· 
fordi der endnu ikke bade rettet sig 
efter Rettens Ordre atiafbryde sin 
Forbindelse Ined Standard Oil. 

Herpaa ventes Waters-Pie1«ce Tit 
pille svare, at det ikke bar Været i 
Stand til at faa gennemført Om- 
:-raanisationen, on det vil bede oIn 

Rettens Hjaslp til at rette sia efter 
denne Del af Dommeii 

Ins-is dette bliver gjnrt, er det fik- 
fert, der vil bliue en Kamo Inellern 
Vaters-Vierte on Standard Oii 
Coinpagny af Indiana. da deite 
Konmngni nolia bar andraget i Nest 
ten om, at dets N csajdiitet af Aktier 
i Vater-Z- 8ierce Kompagni smnmen 
med anden Standard Oil Ejendom 

Statt-n maattc overaives 1 Hcrndek 
ne Pan T"r1iftees, der repi·æseiitere- 
de baade Konipaaniet og Statt-n. 
Denne Plan er ikke antngelig for 
Waters-Pierce Innres-ferne der paa- 
staar, at det ikke vilde fri dem fra 
Herredømmet af Standard Oil, bvad 
den oprindeliae Udkaftelsesom for- 
langen 

; 

Dampcren »Manritania« 
af Cnnnrd Linien bar fornnlig slaaet 
cslle Rekorder for lNantikriejling frn 
New York til Linsen-Stumm Den 

lcmdede i Qneenstomn den S. ds 

cfter en Tur over Atlanterhavet i 

l Dage, 20 Tiinei og 27 N inntter 

Afftanden er 2,934 Mil (long ronte). 
Een Tag sejlede den 605 Mil. Den-II 
Gennemsnitshurtighed var over 25 

Knab i Timen. 

Den bedite Rekord tidligere fra 
New York til theetistonui. over den 

lange Ronte, var 5 Tage og 5 Mi- 

1-:nter, som Mauritania satte den 

12. Mart-Z 1908. Over den korte 

Ronte var Rekorden 4 Tage-, 22 

Tinte-r og 29 Minnter, fat af sam- 
me Skib den Z. Dec. 1907. 

Mauritania er nu blandt Pas- 

zsnaerskibene ’:’ltlaiiterlm!1eis Tron- 
s 
inmi. 

Jorden rundt. 
En tysf Flaadeafdellug under 

Prin Heinrichs Ronnuando vil til 
Forum-er gæjre de Forelle-de Ztajen 

Grudcarhcjdernc i Tyjfland har 
pcm en diangrccs udtalt Lnskct om 

jiatssanjatte Grubefontrollører — 

cui for hver 2000 Arbejdere. 
J 

Novelpræmiehøjtidelighederne er 

xiu fastfat til fremtidig at skulle fin- 
d- Eted den Z Juni, mede Brec- 
micuddcliugen fremde-les foregaar 
den 10. December. 

I 

J R apstadcn holdtes forle- 
den ou Delegeretforsamling med 
dut Formaal at forbcrede en Sam- 
Incnstutninq uf de sydafrikanfke Ko- 
loniux 

O 

To Luftskippere er under 
en Lpsrigniuq mcd Vallonen »Re- 
Uc« i Eaint Pons, Frankrig, af en 

heftig Sturm bleven slynget mod 
etc Klippe og dræbt paa Stedet. 

O 

Bygmesrer Winter i Stockholm, 
blcv forleden urrefteret. Han hat 
tilstaact at have modtaget Provision 
msd Lpførelscn af den noe Mys- 
ksagszihmmiIIg. 

Deputertkamret i Kon- 
snxsttinopel har vedtaget en Dagsor- 
den, hvori Regeringen opfordres til 
strengt at skride ind mod Jnfurgens 

Kirkefpørgsmaalet 
I 

Negerings-Telefon. — Wiunipeg, 
Man» 16. Febr. — Eiter at det 
um« blas-en oplust, at Manitoba Te- 
Tiisfonssnstem under Regerings- 
Zunftiomerers Opemtion havde gi- 
ret et Oversfud af 8168,000 det 
fmite Aar, beslnttede Legislaturen 
i Aste-J at nedswtte de bidtil gekl- 
dcndc Tat-stets en TrcdiedeL 

« 

s 

1()0,000 arbejdsløse Berlin 16. 
Fehl-. — En Hus-for-Gus5 Folke- 
til-Hing der er foretaget under 
»Danndvcesrker-1111iinens Auspicieu 
viscr, at der er 67,367 arbejdsløfe 
««.!?ersoner i Berlin, foruden Js- 
UZJ i Forstæderne Byen felv vil i 
Tiij foretage en lignende Folketæl- 
Hug, men bar opfordret de nbeskcef- 
tägede til at melde fig forskellige 
Etechx 

I 

Østrig og Serbien. Berlin, "15. 
;x-c-ln. —«— ,,Tagcblutt« sagde i 
Mann-, at det offecielt er underrettet 
un, at Zitria uil crklærc Krig imod 
Zerbien tidliq i April, mcd mindre 
Ectbien slnttcr med at eque Øftrig. 
Iftriqski Taaltnodighed, figcs der-, et« 

klein-n ndtømt ved Zerbicns idclige 
Drillcricn siden Tftrig annekterede 
Position fog Herzexwvina 

Tot berettedes i Arde at List- 
rig søgte de europceiske Magters 
EinntykRl til midlertidiu militær 
Vesættelse af Serbien, men man me- 

11e1«, det Inislykkedcs, idet særlig 
Russland satte sig derimod 

I 

De sidfte telegrafiske Efferretniw 
ggr fm Acapulco ftadfcester blot, 
hvad der allerede er meddelt. Alle 
er enige om, at Antallet af omkomne 
Menucfker ved den sørgelige Teater- 
brand overstigec 200, oq enkeltc 
sætter det endng saa bøjt som 350. 

. 

Russland VaagnerP St. Peters- 
bom, 16, Feb. — Ministeriet for 
11ndervisningsvcesenet forelagde i 
Daq Dumnen et Forslag, der tilfiq- 
ter Oprettelsen af et Bygqqefond for 
Odium-lieu nf 14R,179 ums Skolcr 
rnndt om i Keiserriqeti Løbet af 
de første ti Aar. Disse Skoler skal 

bygges og ophuldes as Provinsauto- 
ritctcrnc Iued Regeriugens Unber- 
smttelsc. Et Lovforslag om tvuns 

sgcn Zkolegang skal drøftcs i Du- 
Hnam saa snart man libver særdig 
Jmcd den aarariskc Dur-at 

» 
lxjsi Aar gaImncL Uuadalajura, 

kkstmjickx 15. Febr· — Jusc Gnade- 
slupc Alt-»Um der antach at Were 
dein krldste Mand i Vordem har just 
cclcbrcret sin 139 Aar-s FødselsdaC 
Alcala blev født i denne By 40 Aar 
fis-r end Mexico blcv en Republik. 

I 

Jordskælu ConstantjnupeL 16. 
Febr. —- Et Antal Hase og Rege- 
ringslmgninger i Sivas, Oft-gerings- 
sædet i Provinccn as samme Navn 
i asiatisk Tyrki. faldt i Dag sammen 
som Folge as en Jordrystelse. Tabet 

las Mcmtcskeliu bar man ikkc bestemt 
Rede paa endnu, men Meldingcrne 

liydre paa, at 80 Mcnncskcr er drcebt 
da andre konstide Manne er Uden 

Icsnssltx — Silvas har en Befolk- 
-’1!ing as omtrcnt 6000 Familien-. 

O 

Tisciplinen i den svenske Marine. 
J Rarlsdkrona er Marinens Dis-ci- 

,pli11 sur Tiden under Desbat iBlas 
schle. Den nærmestc Aar-sag er et 
lLprkiki as v):aki1msoldater, som nylig 
.l:ar fundet Sted. 
Y »Karlskrona Tidningcn« angri- sbcr skarpt Officerskorpset, sordi det 
«ikke opretholder Disciplinen blandt 
-Mandskabet. En højere Ecnbeds- 
mand i Flaaden har til Bladet nd- 
talt som sin bestemte Mening ax Be- 

Iskabet. Eudvideke medderek Bradet, at 
ten Officer, somi 1905 gjorde Tie- 
! neste paa Vestkysteskadren, har fo«rtalt 
sdet, at paa hans Skib talte Mand- 
lsfabct aabent om at gaa i Land, 
sfwis der var komme-n Krja. 

I 

U. S. A. og Vennezuela. Caracasy 
«Vcnuezuela den 16. Febr. Under- 

skrivelsen af Protokolle-n i Lørdags 
blev fnlgt af en storslaaet Højtide- 
liabcd 

Præsident Gamcz med samtlige 
Ministre modtoa U. S. A. Kommis- 
særcsn Buchaman iPaladset, hvor 

ISoalcne blev nedbænat. Ester det- 
lte omfavnede Prwsident Gomez den 
samerikanske Kommissær og udbrød: 
s»Eftersom dette Spørgsmaal er ble- 
vcn løst paa en lykkelig og ærefuld 

kMaade for begae Lande, saa bør 
lvi besealc det mcd en Omfavnelse.« 
I Bladenc er voltilfredse med Proto- 
sfollcns Underfkrivelse, da vennezue- 

klansk Retsqyldiabed ane1«kendes. 
l ——-——«.,.—-.-—. 

I 
l Tit Holdcrc af votc Danmarksbladc. 

J Man bedcs hemmt-km at Numre 
LU. III-, 30 dg 52 uf Hjemlandspw 

litt-n 1908 sog Nr. 2 fra 1909 er 

atmet tobt i Fursendelfen til os. 
Zim smnt dct lykkesz oss at faa dem 
erstattet vil dikse manqlende Numre 
lsxiue udsendt senere. 

Ligeledes at vi ingen Forfcndelser 
us J. M. T. oq Anekset bar modtu- 
zjet sideni Dec. 1008. Sack snart 
Di faar dem vil de blive 1;dsendt. 

Ærbødigst 
Daniskf Luth. Publ. Hausr. 

Tampskibsnotitser. 

E ,O:-cm U« af sknnd. am. Linie. 
Nur fokradt Christianssand med 475 

iVassagerer og ventes til New York 
Edcn 2 Feb. — Vil atter offele 
dcrfra den 4. Marts og ventes da 
til Christianssand den 14 s Md. 

; »C. F Tietgen« ankom til Ebri- 
’skimk—:.suud den u. ds. Art ver. Vik 

nfsejle detfra den si. Matts oq ven- 
les da til New York den 16 s Md. 
s Ærb 

A. E. Jobnson å Ed. 


