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Island. F 

Minister ansteins Afgaug. En ny 
Grundton — Personalunion 

Fra Danmark meddeles følgende 
angaaende den islandske Krise: 

Det af den islandske Kommision 
ndarbejdede Forslag til en Ordning. 
as Forholdet mellem Landene blev 
fremlagt samtidig i Rigsdagen og i 
Altinget, og Følgen er bleven Mi- 
nister Hannes Hafsteins Afgang. Al- 
txngets Flertal er ika paa langt 
ncer tilfreds med Kommissionens 
Forslag og nedsatte straks et 9 
Monds Udvalg til at udarbejde et 
nyt Lovudkast, der menes at skulle 
indebolde gennemaribende Famu- 
dringet-. 

Zamtidig med Kommissionsudkæ 
stet om det statsretlige Forlwld mel- 
lem Tanmark og Island er der fo- 
relagt et Forslag til ,,Jslams3 For- 
fcstningslov«. 

Tette Forslag angaar intet mindre 
end en ny Grundlov for Island, og 
det minder i Form og Jndhold me- 

get om Danmarks Riges Grundlov. 
Ten danske Rigsdag og Regering 
er udelukkede fra enhver Forbindel- 
se med Island, hvis Minister er 

»ansvarlig for Regeringens Førel- 
-se.« Han foredrager Sagerne for 
Kvngem men faar intet med det 
danske Statsraad at getre. Altingets : 

kongevalgte Medlemmer afskaffes. 
Valgret til nederste Afdeling gives 
ved 25 Aar-B Alderen, til øverste ; 

Afdeling new-so Aus»g,ld»exeinsp n« 

Valgbarhed indttæder ved 30 sog 
40 Aars Alderen, henholdsvis for «- 

nederste og averste Afdeling. 
Hvorledes Altinget vil stille sig til 7 

Kommissionsforslageh faar man 

først endelig Besked om, naar det 
nedsatttel Udvalgs Jndstilling kom- 
mer til Behandling, men efter Al 

tingets Sammensætning, og hvad 
der iøvrigt hidtil er fremkommen, er 

der ingen Udsigt til, at Forslaget « 

vil blive vedtaget nden vcesentliae 
Forandringer, og da Konsejlsprcesis 
dent Neergaard ved Forelæggelsen 
i ,:)iias:-daaen erklaerede, at Danmark 
ifke kund-c strcekke fig vider saa er 

vi vel nok med det samme inde i 
Krisengi Tenn. 

At man ogsaa i lldlandet har fau- 
eI denne Forstaaelse af StillingemI 
fremgaar af forskellige Bladndtalel· 

sei-. Tet engelske Blad »M01·nina 
Post« skriver saaledeiz forlcden, at 

Efterretningerne fra Jsland tyder 
paa, at der forestaar en Krise i For-« 
holder niellem Tantnarf osJ Island. 
Tet synes ikke sands1)nligt, at Altins 
ksket vil knnne skrcemme den danske 
Elliinisterprassident til at give efter, 
og man maa i Fredens og Enighe- 
ten-Z Interesse l)anbe, at Jslænder- 
ne vil modificere deres nuværende 
Holdning, der ikke lover naget godt, 
og i det mindste nnderkaste det Lav- 
forslag, der ordner det statsretlige 
Forlwld mellem Danmark og Js- 
land, den alvorliaste Piavelse nn- 
bvor det er forelaat Altinaet og 
Niasdaaen 

Naar Dantnark strakte sia saa vidt, 
som det i Kommissionen faktisk bar 
qjort, oq Island doa ikke er tilfreds, 
saa maa vel det Tidspunkt Vcere kom- 
met, da Danmark for sin egen Æres 
Skyld maa siaer Hertil og ikke Irren- 
aerel Og ikke nok dermed, men naar 

Bedste Kur for Hosia. 
En halv Ounce as Virgin Oil of 

"Pine, to Ounces af Glncerin og en 
balv Pint Whisky, blandet sammen, 
vil knrere enkwer Gaste, der er bel- 
bredelig, og ftandse en Fotkølelse i 
24 Timer. Taa en Teskefuld bvcr 
fierde Time. Foklana as Deres 
Drugaist, ren Blandina, tillavet oa 
aaranteret af the Leach Chemical 
Co» Cincinnati, Ohio. 
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Island ika ubctingct gaar ind paa 
sfdommissionens Furslag, saa maa 

man værc berettigct til at ventc, at 
Voller ikke Danmark fastholdcr sit, 
Inder disk-se For-hold absolut altfor 
liberale, Tilbud. 

Ministerktiscn. 
Ritzau Bureau meddeler, at Hs. 

Maj. Kongen har modtaget Mini- 
·ter for Jsland Hafsteins Demission 
Ig samiidig anmodet ham om at 
hingen-, indtil en Efterfølger er nd- 
nævnt. Kongen hat derhos an- 

rnodet om, at Altingets Vrcesidium 
Formanden for det samlede Alting, 
Redaktør Vjørn Jonsson, Forman- 
den for øverste Afdeling. Justitiari- 
ists K Jonsson og Fornmnden for 
Icsdcrfte 9sfdeling, Redaktør Hannes 
Tborstvinssom sum-est kommer her- 
ted for at forbandle med Es Maj. 
·m Situationen 

».Kr ngl.« 

Kvinderne tabte. 

Fra St. Paul, Minn» berettes, 
It Reprcesentanthuset Torkdag i fid- 
Ic Ugcs nedstemte to Forslag om 

»windestemmeret. Først forhandledes 
Im Repræsentant Wares Forslag 
Im Referendum, hvorefter Sagen 
Jed næste almindelige Valg skulde 
.)enstilles til Vcelgernes Afgørelfe, 
zg Kvinderne skulde selv faa Anled- 
sing til, at stemme, om de ønskede 
Ilmindelig Stemmeret eller ikke. 
Dette Forslag befluttedes henlagt 
ned 70 mod 27 Stemmer. Siden 
spxem New-W Juki-M For- 
lag om at give Kvindeme Skemmes 
ket ved at forandre Grundloven der- 
jen forhandlet og senere forkastet 
ned 59 Stemmer mod 46. 

Et brutalt Mord. 

Valparaiso, Nebr., 18· Maus-. —- 

Sharles W. Brown, en af de ældste 
Zettlere i Nebr» der Ievede i et lille 
Eins 31X3 Mil Sydvest herfor, er 

Jleven driitalt myrdet, og hans mis- 
mndlede Lig er fundet i hans Has. 

Brown var Eier af 360 Acres 
Tjnt Landi dette og Seward Eo» 
Torudcn store szordejendomme i Min- 
cesota og Wisconsin Han var en 

jammel Ungkarl og noget af en Ere- 
nit. 

Hans lille Hus var fyldt med BLI- 
Jer fra Gulv til Loft, og Samlin- 
Inn indeholdt mange klassisfe Beer- 
Ler og Lovbøger. 

Siden Onsdag havde Naboerne if- 
Fc set Mr. Bromn Fredan Morgen 
Z1cgyndte de at søge efter l)am. Om- 
lring Kl. 5 fandt de hims Lig un- 

scer en Masse Besger oq Blade, og 
: Nasrlchen as Liget sandte-J et Styls- 
Ee Brcende med en Spiger i, tilsø- 
set med Blod, og en Revolver. 

Detektiver fra Lincoln og Zherif- 
fen i Saunders Co. gør sig yderst 
Eli-d for at komme paa Zpor efter 
Morderen eller Morde1·ne. De har 
lieftemt Itdtalt den Formcni1m, at 

zllkordotski Forøverc ikke hører hiern- 
me der paa Egnen. Det er snarere 
In omrcjsende Heftehnndlcn der er 

truffen sammen med Brown i Lin- 
ccln, da som mentc, Bromn laa 
med en bel Del Penge i Hufet Men 
bidtil synes alt kun Gisning. 

Uhyggeligt 
Dobbeltmord. 

Cheyenne, Wyo., 14. Marts. —- 

Posey Ryan, en Ranchman, skød og 
drcebte sin Huftru og Dafter her i 

Dag, medens de spidste til Middag 
i en Restauration. Mrs. Ryan hav- 
de faaet sin Datter til Cheyenne i 

sidste Uge oa anlegt Sag for at 
blive skilt fra sin Mand. Ryan lod 
sig arrcstcre uden Modftand og sag- 
dc til Politict, at kmn ventede at 
lslive hængt. 

Den kommende 
Toldrevision. 

Det er i god Tid at spaa om den 
forestaaende Toldrevision. Men vi 
skal anføre nogle Ord af den betend- 
te Walter Wellman. Han fkriver fral 
Washington blandt meget andet: 

,,:lt alvorlige Vanskeligheder ven- 
icsr Tafts Administration over Told- 
revisionen, det mener de bedst under- 
retde Mænd i Kongressen. 

Det kan blive nødvendigt for Taft 
at veto det Forslag til Tollev, 
som endelig vil blive vedtaget, eller 
at lade det blive Lov uden hans 
Underskrift, ligesom Præsident Cle- 
veland gjorde ved Wilson-Loven, om 

hvilken han sagde, at den var »For- 
rcederi og en Vanære.« 

Der er mere Forræderi (perfidy), 
euer hoad der for Prcesidenten kan 
sunes saa, i Programmet. Der er 

nllerede iSenntet dannet en Kom- 
bination for at hindre Nedscettelsen 
af nogen Toldsats, som vigtige Jn- 
teresser ønsker bibeholdt, for den for- 
Tiden er. 

Med mindre Kombinationen bryi 
des, vil den Akt, som endelig kom- 
mer fra Senatet, ret og slet blive 
en HøjtoldsbeskyttelsessLov. Og der 
er ingen Sandsynlighed for, at Kom- 
binationen vil blive brudt. Den er 

fammenbundet med den sejgeste og 
mest udholdende Cement — menne- 

stelig Selviskhed. 
Enhver prøver at udfinde, hvcid 

»sechs and means« W TM 
gjortkmeddes « 

« « 

ZIY 
ser. De Oplysninger, man kan fä; 
fat i, er interessante men ikke af 
større Betydning. Nævnte Komite 
laver ikke Toldlovenz den kan kun 
gøre Jndftillinger. Hufet laver in- 
gen Toldlov; dek kan kun foreslaa 
en saadan. Senatet er den endelige 
Opmand Huset foreslaar, men 

Zenatet afgør. 
Og Kombinationen, som er dan- 

net, føler sig allerede sikker paa, at 
den Vil sejre pua ethvert omtvistet 
Punkt Dette betyder, at Højtolds- 
nimndene er i Zadlen, og de agter 
at blive der. 

,,9Ji’wrk nnn Forndsigeise«, sagde 
en ledende Senator, et Medlem af 
Kombinationen »Nam- irt Forslag 
endelig koininer nd fra Senatet, san 
vil det hline Linden-Leben over 

inm. Der blioer Innliqvis her og der 
en Nedsasttelse smn innen hur noget 
iinod. Men det bliver det bele. Vi 
lsmder os ikke en Snns om, bvad 
May-Z nnd menni« Koiniteen eller 

Hnset vil gøre —- Vi ved, hvad vi 
ril qøre,« 

«Hvad vil Prwfident Taft snnes 
un det?« spurgte ieq«. 

»Vel«, svnrede man, »Taft kom- 
mer Iil at tage sin Medicin.« 

Grebet under For-feiger 
Gab-um Kas» lik. Mai-is. —- Fre- 

dcrick Davis, en 33 Flur gammel 
Søn af en agtet Købmand her i 
Byen, blev i Tag grcbct i et For- 
søg paa at bryde ind i et Benge- 
skab i Citizens Bank. Han prøvcde 
paa at undfly, men Politibetjcntcus 
Skud indbcsntcde band Han blev 
studt i Siden men ikke dødelig fact- 
ret. 

David siqer, at ban ingcn med- 
skoldige har, men Betjenteäe paa- 
staar, at de faa en forlade Banken 
summen mcd hom. 

Davis tjente som frivillig i den 
spansk-amerikanske Krig, og ban hav- 
des hidtil haft det bcdfte Ord pcm 
fig, saa man trot, at han er bleven 
forstmsret i Hovedet Srlv siger han« 
at brm ajordv Plnndrinasforføget is 
Haab om at fcm Pcnge til at herum-l 
de cgen Forretning for. Han fik» 
den taabelige Jde, at han let kunde j 

faa Pengene i Banken. Hans Jud- 
koncst var ikke tilstrækkelig til at un- 

derholde sind Familie Gone og 5 
Bø1«n). 

Offer for »den sorte 
Haand« 

New York, 13. Marts —- Et Te- 
legram fra Palermo, Italien, mel- 
det, at Politiløjtnant Petrosino her- 
sra, er blevet skudt og dræbt nær det 
HoteL hvori han boede. Løjtnant Pe- 
trosino, der var Chef for den itali- 
euske Afdeling af New Yorks Politi, 
var nylig blevet sendt af Politikoms 
tnissaer Bingham til Sicilien for at 
føge Oplysninger om »den sorte 
Haand«, der har været en Skræk 
for den fredelige italienfke Befolk- 
ning i New York, og har trodset alle 
Politiets Efterforskninger her· Han 
cnkom til Neapel for nogle faa Da- 
ge siden. Hans Mord tyder paa, at 
Medsleinmer af Bandqn har fulgt 
ham herfra for at passe paa An- 
ledning til at rydde ham af Vejen. 

Da Petrosino rejste l)erfra, blev 
det af mange forudsagt, at det vilde 
lslive hans sidste Reise. Han var 
imidlertid blevet truet saa ofte med 
Døden paa Grund af sine Arresta- 
tioner as italienske Banditter, at han 
ikke agtede paa Advarselen. 
Løjtnant Petrosinos Mission i Jtai 

lien var delvis at faa i Stand en 

Alliance mellem det italienfke Poli- 
-« i- New York til kBes 

vg« def »Sei-H 
Haand« Banden. 

Kvinderne stemmer 
i København. 

København, 13. Marts. — Kom- 
munevalgene foregik her i Gaar for 
første Gang med en forhotdsmæssig 
Reprcesentation af kvindelige Viel- 
eere og kvindelige Kandidater. Jfl. 
den nye Lov har Kvinder, som er 

ever 25 Aar, oa gifte Kvinder, hvis 
Miend er ZkatteydeIe Ret til at 
stemine 

Locralt i, Byen blev Tagen fej- 
ret sum en Helligdag Kninderne vi- 
ste sig at vcrre udmærket organise- 
ret og kastede en Mcengde Stemmer. 

Cannon genvalgt. 
Jst-a Kongressens Aubuing i Gaar 

iiteddeles, at Joe Cannon fra Illi- 
uoisz gnuvalgtes til Speaker med 204 
Ztemmcr mod 166 for Demokraten 
Chaqu Clurk fra Missouri. Mte 
»Jnsurgcutcrne« opnaaede at fau 
en Tel nf chlcrnc for Huscts Ledel- 
se ce11drcde, saa Speakerens Magt 
lslev en Del more begrænset end for- 
1nsn. Tag bebnlder han Mngten til 
m udnasvnc Komiteet 

-——.—0-—-— 

Nyt Oplag. 

Tset amerikanske Bibelselskabs 
Udgaver. 
Tansk Ny Testament i Shirting- 

bind med rødt Snit og Titel i 

Guld.............15 
Summe Udgave med Davids Sal- 

mer ............ 20. 

Engelfk Ny Testament i presfet 
Shirtingsbind med rødt Snit .10. 

DanskisEngelsk No Testa- 
ment ......... 60. 

Engelsk Bibel, Shirtingsbind med 

rødt Snit ............ 30. 

Do. Americnn Sinndard 
revised, meget klar ka .50. 

Danifh Luth. Ost-L Hinsc; 

Jorden rundt. 
Fra de allerhøjeste Steder med- 

deles det, at der er ikke den fjerneste 
Chance for et Giftemaal mellem 
Kong Manuel af Portugal og Prin- 
sesse Beatrice af SaxeniCoburg. 
Kotigen skal gifte sig med en Kata- 
Iil, ug Prinsessen vil ikke paa nogen 
Maade skifte Tro. 

Kong Edwards Helbred daaeikth 
London den 13. Marts Der har dre- 
ret en hel Del Rygter i Circulation 
angaaende Kong Edwards Helbred 
i den senere Tid. Det er værd at 
Icegge Mærke til, at Meddelelsen 
desaiigaaende først blev bekendte sen 

lille Smule, førend Børsen lukkede. 
Kongen fkal viere bleven anmodet 

om at leve saa roligt soin muligt; 
men en af Kongens Hofxncend har 
ladet sig forlyde med, at Kongen er 

meget bedre· 

En lldvisning af Sønderjylland 
Bankbestyrer Jørgen Møller, Skcers 
bcek, der, efter i tredive Aar tillige 
med ti Børn at vcere behandlet som 
prøjsisk Undersaat, i 1902 erklceredes 
for Optant, fik i Foraaret 1907 Af- 
slag paa en Anføgning om Natura- 
lisation i Henhold til Optantbørns 
traktaten. 

Møller, der i 1902 stod som eet- 
aarig frivillig i den tyske Motive, 
var som Optantbcmi og dcmfk Un- 
WM M hiW 

J disfe Dage et Mellet insin 
tid bleben udvift af de prøjsifke Myns 
digheder som ,,falden til Vesvær«. 
Han skal være ude af Landet inden 
31· Maus, ellers idømmes han 150 
Mark i Bøde eller 2 Dages Arrest. 

Tyskland sendet Skibe til Sa- 
ntoaøerne Berlin den 13. Mart-s. 
Admiralitetet har givet Ordre til 
Krydserne ,,Leipfig« -og »Areona« 
cg til Kanonbaaden »Jaguar« un- 

der Admiral stocrner om at afgaa 
til Saknoaøerne for at forsøge at- 
lseroliqe de indfødte pack den tyske 
z? Sudaii 

Jfølge officielle Meddelelser mod- 
tnaet her bliver den indfødte Beme- 
gelse ledet af Høvdingen Lauaki, 
som jøger at fikre sig Stillingen som 
Govedanfører bvilken Stilling den 
gamle Mainan er Jndehaver af. 
Luakis Tilhcengere bar endnn ikke 
begyndt Kampen, men de bar abso- 
lut nceatet at Adlnde den lokale Gu- 
vinrnøIZ Oidre 

Reaeringeu hunder, at Ankomsten 
ch Krigsskibene fkal for-hindre Blods- 
ndqudelse 

Japanere snappede Len. Hung- 
kong den 12. Marth. Fiinesiske Ziffe- 
re, sont fiskede ved Prata-Lerne, har- 
scndt en indtrceugeude Opfordring til 

Vicekongen af Kanten, fordi Japa- 
neferne har besat Øerne Den kine- 

iiske Krydser »Feuying« og to Tor- 

pedojagere er bleven affendt til Øeri 
ne for at undersøge Forl)ol·dene. 

Skibene forblev i Farvandet em- 

kring Øerne for fire Dage, hvorefter 
de returnerede. 

Kommandør Woo rapporterede, at 

ban fandt det japanfke Flog vaiende 
fra Øerne og over lnmdrede af Ja- 
panesere i Arbeide med at famle 
Fosfoiz Perleskaller, o. l. uden Til- 

ladelie af den kinesifke Regering. 
Japaneserne fortæller, at de op- 

dagede Ferne for 18 Manneder’si- 
den. De bar brwndt et kineiifk Tem- 

Vel oq drevet mange Fiskere paa 

Fluat oq truet andre med Dødeir 
derfnm de ioriøgte at lnnde von 

Ferne 
Komnmndør Woo tvana Japaner- 

ne til at hale der-es Flug ned. En 

Rapport om det fkete vil blive til- 

stillet Vicekongeu i Morgen. 5 Mill. 
Yen skal Japanerne have taget bort 
us Øernes Produkten 

O 

Suvorin l)ædres:s. St. Petersburg, 
13. Mart-Z. — Alexis Suvorin, Uds 
giveren af «Novoe Vremya«, fejrede 
i Gaar sit 50 Aars Jubilæum som 
Skribent. Flere Tusinde fremragen- 
de Russere, deriblandt Kejser Nichos 
las, forenede sig om at hædre ham. 

Fez truet af Rebeller. Fes. Ma- 
rakko, 13. Marts. — Roghis mcegs 
tige Rebelftyrke ncermer sig hurtig 
Fes. Rebellerne er i god Forfatning, 
medens Regeringens Styrke befin- 
det sig i en ynkelig Tilstand som 
Følge af det hyppige Regnfald og 
den Kulde, de har været udsat for. 

I 

Zoenske Officersheste fra Argen- 
tina. — Damperen »Kronprinses- 
san Victoria«, som forleden indkom 
til Christiania, havde om Bord bl. a. 

22 Præriehefte fra Argentina, som 
skulde videre ad Østbanen til Soe- 
tig. Heftenes Omladning voldte 
ftort Besvær, da de var yderst gen- 
stridige. En fhv. svenfk Officer hav- 
dc ifl. ,,Aftenpoften« købt Heftenei 
Argentan efter sen Art halvofficiel 
Ordre, og det er Meningen, at svensk 
Kavalleris og Artilleriofficerer skal 
have dem til Prove. Falder Fors-- 
get heldigt ud, agter man at kfbe 
flere Heste fra Argentina. 

DIE-MO- «- « 

Castrog Appel. Et engelsk Blad 
kalder Castro forhenvætende Hveps 
fra Andesbjergene og Torn i Kødet 
paa den diplomatiske Verden, hvils 
ket ophørte ved Operationen i Ber- 
lin. 

Castro har imidlertid sølt sig høji 
lig forncermet over, at hans Med- 
borgere har behandlet ham saa utak- 
nemligt og i en længere Bravade, 
som han har sendt fra Berlin til 
Venezuela forekommer sølgende 
Mundsuldt 

,,Saaledes skabte jeg med eet titu- 

nisk Slag af min kraftige Arm den 

Jst-ed, som J 1111 i Dag tmder godt 
af, bvorve d ncesten tre af den gamle 
Werden-Z mægtigste Nationer øde- 

lagdes ...... Og til Trods for 
alt det, du Utaknemmelige Folk, ved 

lzele Vordem hvorledez du bar 

behandlet ham, som forlod sit Fædre- 
land for at genvinde sit Helbred, 
sme var blevet nedbrudt iFædre- 
landets Tjeneste, for at han senere 
kunde fortscette sit store Reformat- 
bejde. Men langt fra at føle sig 
Iredtrykt, føler jeg mig stolt og til- 

freds over, at vi store Miend ligner 
hinuuden — selv i Ulykken. Napole- 
un døde som en F«i)gtning. Miraw 

du udaandede som Krigsfange i Ca- 

Iucuså og Bolivar, hmi Var ligesom 
jeg et Offer for sine Medborgeres 
lltaknemmelighed.« 

Venezuelanerne foelder aabenbart 

ilte mange Taares over Castros 
bombastiske Appel. Pan Castros For- 
langende har franske Diplomater 
forespurgt Myndighederne i Cara- 

cas5, bvorledes de vilde stille sigi 
Tilfcelde as bans Tilbagekomst. Son- 

ret gik i Hovedsagen ud paa folgen- 
de, at Myndigbederne vilde vcere 

swrdeles glade, dersom de kunde faa 
en Clmnce til at stille ham for Ret- 

ten for Højforcedderix men- de frygs 
rede for-, at Befolkninqen vilde kom- 
me dem i Forkøbet med et Stykke 
Reb, sørend Reiten kunde blive sat. 
Tot er ikke morsomt at vcere Castro 
nu. 

« 


