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II 18. Aarg. 
En SydpolSEkSpeditiom 
Løjmant Sljacklcton naar Polen paa 

111 Mil uær. 

Ekspcditioncn af stor geologisk 
Bctyduing. 

London, 23. Mart-Z. — Selv Po- 
larcgnene ntaa gradvis afgioe deres 
Hennneligheden Menneskelig Jhaers 
dighed oinder den ene Sejr efter 
den anden. Løjtnant Ernest H. Sha- 
cklcton af den britiske Marjne for- 
lod sit faste Knatter sidste Efteraar 
paa en Sydpolsekspedition, og nu 

kan han berette om sit overordentlig 
gode Held. Ester i 126 Tage at ha- 
ve tilbagelagt 1,708 Mil i Slæde 
naaede han frem til kun 111 Mil 

fra Polen, 254 Mil lcengere, end 

,,Tjscovery Expedition« naaede. 
Ekspeditionens Hensigt var ikke 

egentlig at naa Sydpolen, men at 
faa sikret en Del geografifke Op- 
maalinger. Og saaledes ncaa det si- 
ges, at den er lykkedes over Forven- 
-ning. 

Belært as tidligere Ersaringer, 
hvor Hundene var bukket under for 
Strabgsen og det barske Klima, af- 
reg Løjtnant Shackleton i sine For- 
beredelser til Reisen over Sne og Js 
sra tidligere Skik. Han tog med sig 
en Motor-Vogn, der kunde omdaw 
nes til Slaede, brugte Ponieri Ste- 
det for Hunde og lette Uldne Klæder 
i Stedet for Pelsværk. 

Hovedekspeditionen, som Shacklei 
ton komnmndeeede, naaede til 88.23 

Længdegrad, medens et andet Paris 
naaede frem til den sendre magnes 
tkske Pol 7225 sydlig Breddegrad 
og 154 østlig Længdegrad. Det bri- 
tiske Flag plantedes begge Steder. 

Løjtnant Shakkletons Beretning 
viser, at Ekspeditionen har lidt de 

største Trcengsler og Sonn. Motor- 

vognen, der var nyttig paa de fore- 
løbige Ekspeditioncr, slog fejl paa 
Ssens njævne Overflade. 

Ekspeditionens Nesulmter er i« 

Kortbed folgende-: Der naaedes et; 
Punkt 111 Mil fra Polen; ligcsaaI 
den magnetiske Pol: 8 Viergkæderl 
og 100 Bjerge opdagedes: Selskabet 
besteg Monnt Erebn—3, der er 13,120 
Fod l)øjt; en ny Kyåstrwkning oa 

høje Bierge lokaliseredes, løbende i 
West fra Vietorialand, oa Kullejer 
opdaaedes i det antarktiske Fastland 
Teorien orn en stille Atmosfcere om- 

krian Zydpolen blev modbevist. Un- 
der en Drøftelse anganende Eks- 

peditionens Resultater sagde Løjt- 
nnnt Zbackletom 

,,Ef—:speditionens væsentligste Re- 

sultat er en god geologisk Samling. 
Vi opdagede 8 særskilte Viergkaeder 
og over 100 Vierge. Vi opmaalte 
og sotograserede mange Gletschere 
rig: sandt Zpor as tidligere Glacia- 

tioner. Sydpolen er uden Tvivl be- 

liggende paa en Højslette en 10,000 
so 11,000 Fod over Habsladen-. De 

opdagede Bierge rangerer fra am- 

kring 3,000 til 12,000 Fed. De vold- 

somtne Snestorme ved 88. Bredde- 

grad viser, at dersom den saakaldte 
,,Polar Stilhed« eksistexL saa maa 

det vaere en Æra as meget lille 

Udstrcekning eller ogsaa ikke falde 

samtnen med den geografiske Pol. 

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

Pine, to Ounces as Glycerin og en 

halv Pint Whisky, blandet sammen, 
vil kurere enbver Hoste, der er hel- 
bredelig, og standse en Forkølelse i 
24 Timer. Taa en Teskefuld bvcr 
fferde Time. Forlang af Dercs 
Drugaist, ren Blanding, tillavet oq 
garanteret as tbe Leach Chemical 
Co» Cincinnati, Ohio. 

i Et dristigt Barnerov. 

Rsvcrnc arrestercde og gcnkcndtc. 

Er yderst dristigt Barnerov for-zwe- 
degi Torsdag i sidste Uge i Sharon, 
Pa. En 8" Aar gammel Sen af Sag- 
sører J. P. Whitla blev paa en me- 

get snild Maade taget og bortført 
ved højlys Dag. To Mænd kom ko- 
iende til Stolen, hvor den lille var, 
og foregav, at Faderen ønskede ham 
paa sit Kontor straks. Lærerinden 
futtede ingen Mistanke; hun hjalp 
endog Drengen til at faa hans Over« 
srakke paa. 

I Da det opdagedes, at Trengen var 

forsvunden, blev der stor Ængstelse 
og Uro· Men man blev snart klar 
over, at her forelaa et Barnerov, 
idet Faderen fik Brev oin at give 
s10,000 for Sgnens Udlevering. 

ZHan kunde bekendgørei de offentli- 
ge Blade, hvor han vilde henlægge 

,Pengene, saa skulde Barnet blive ud- 
leveret. J modsat Fald truedes der 
used at drcebe ham. 

Forældrene var meget bekymrede 
for deres Barn, saa Faderen, der 
er rig, gerne gik ind paa at give de 
510,000. 

For at gøre en lang Historie kort 
--— i Mandags fik Forældrene deres 
Barn tilbage, idet de leverede de 
sä10,000 til en Dame i en angiven 
Butik i Cleveland, Ohio, og Drengen 
samefter Aftale blev sendt til et Ho- 
tel nede i Byen. 

Om- Barnerøvernes Tilfangetagels 
se meldes saa jmder 24. ds. fra 
UMMT -. 

« 

: 

Wiss-MARG- DM 
re er bleveckpaagtebet af Clevelands 
Paliti. Der var tre af dem, to Mcend 
ogi en Kvinde. 

Ester at de var bleven ført til Po- 
litistationen og under-sagt blev der 
fundet 89790 i Fem- og Tidollar- 
fidler i deres Besiddelse, og Kvin- 
den aflaade en Tilstaaelse. Samtidig 
udstødte hun en forblommet Trusel, 
som Detektiverne endnu ikke for- 
siaar Vetndningen af. 

De tre blev arresteret i den østlige 
Del as Byen af Kapt. Slkattuck og 
Jetektiv Wood, sont saa dem gaa 
hurtig nedad Gaden. De talte til 
dem og spurgte, hvor de skulde ben, 
og straks satte den ene af Mcendene 
i Lob. 

Medens Wood holdt Vagt over 

ten anden Mand og Kvinde, satte 
Kapt. Shattuck efter den flygtende og 
affyrede flere Skud, før han fik ham 
ji! at standse. 

De 89190 blev fundet fastsyet 
paa Judsiden af Kvindens Skørter. 
Oele Beløbet var i Pakker, akkurat 
sum de var kommet fra Vanken, da 
Whitla tog Pengene ud for at betale 

Ldem til Staunens Bartførere. ! Det Sted, hvor den lille Willie 
holdtes i Fangenskab, medens han 
var i Cleveland, er et gammelt 
Hus paa Prospect Avenue lige over 

for Plymouth Kongregationalistkirs 
fe. Ved at udspørge Drengen, før 
Faderen tog ham hjem, kom Politiet 
raa dette Spor. Drengen kunde ikke 
give mange Oplysninger, men han 
crindrede at have vaeret i et Hus, 
lnvorfra han kunde se høje Træer, 
en Kirke og et Skilt, hvorpaa stod 
,,Tborpes Hotel«. 

Dette ledede Politiet paa Sporet, 
og de fandt Huset og bevogtede det. 

Janatoren ved Skalen i Sharon, 
hvorfra Willie Whitla blev bortført, 
er bleven anmodet om at komme til 
Eleveland for at se, om han kan 
identificere Mcendene. 

Endelig berettedes i Gaar Mor- 
aes fra Cleveland, at de arresterede 
er genkendt, særlig af Drengen selv. 
Lg den arresterede Kvinde, siger 
ban, er den, der plejede ham, bvor 
ban boldtes fangen i Cleveland. 

Forøvrigt synes der at hvile Hem- 

melighed over den hele Llsffære D- 
Vnrueths Faden erfarede, at Hoved 
manan for Novet var en kend 
Mund (Jk1mes:s H. Boyle), der hm 
Ogtede Zlægtuinge i Sharon, blej 
ljsan ums-. Rimeligvis kan der ventej 

Islfsløriugcn som vil vække Forbav 
sclje i Sharon 

Castro modig. 
Paris den 24. Mart-Z. Ci.priant 

Castro, th. Prcesident af Venezuei 
la, ankmn til Paris Dags Eftermids 
dag fra Dresden paa Vej til Vorde- 
cux, hvor han vil gaa om Bord 
paa Fredag i Damperen ,,Guades 
1krupe« for Sydamerika. 

Det franske Dampskibsselskab med- 
delte i Dag, at det var bleoet under- 
uttet fra den venezuelanske Rege- 
ting, at Castro ikke vilde blive til- 

Iladt 
vat sætte Foden paa Venezuelas 

Grund, og han vilde blive arrefterei 
om Bord i Damperen, dersom Skis 

Ibet kom ind i en venezuelanfk Han- 
ncby, endvidere at Damperens Be- 
Vcegelser vilde blive kontrolleret, 

sdersom Caftro var Passager. 
! Som en Følge deraf hnr Kompag- 
jniet meddelt Castro, at det kun vil 
The-fordre hom, derfom han vil lande 
!i Martinique eller Trinidad. 

Den officielle Meddelelse til Damp- 
sl«ibsselskabet blev overrakt det af Ve- 

IIIezuelas specielle Gefandt i Euro- 
hsa Senor Jose de Jesus Paul. 
! — 

——— 

Crestrty Ja» 23. Man-BE »Im-Z 
Intyftifk Sløt hviler over Arrest-km- 
gen af Hans Lauridsen og Christine 
;Jensen, rimeligvis velstaaende Per- 
soner der nylig er ankommen fra 
Danmark. De beskyldes for at have 
cvertraadt Jmmigrationsloven, og 

Kninden vil blive deporteret. Lau- 
ridfen siges at være en rig Købmand 
og Kvinden en prominent Hotelvcerts 
Onftru i København. De bar Fami- 
lie begge to. Dem-Z fnreløbige For- 
bør uil finde Sted i Morgen. 

, Danske i Arrest- 

Een præst drceber en 

anden. 

—Lil1at1on, Mo., 23, Martsx —- 

X Russ, en afsides liggende By i 
La Elede Eo» skød og drcebte Past. 

Hitkartin D. Johnsom 40 Aar gam- 
aneh Past. Solumon Odell, 46 Aar 

Hammel, i Aftcs. Johnson er Vop- 
Itiftpræst der paa Egnen, medens 
Odell Var presbyteriansk Præst i 
Russ. 

Jolmson er Formand for LaCle- 
de Co. Telefon Co» og Odell reprce- 
senterede et renaliserende Selskab, 
The Farmers Telephone Co. Der 
boldtes et Møde i Postkontoret i 
Rufs i Gaar angaaende mulig Sam- 
menslutning af de to Interessen 
Johnson siger, at Odell lod en Be- 
nzærkning falde om ham i Mødet. 
Senere mødtes de paa Gaben, og 
Jobnson lod Odell vide, at de burde 
asgøre deres Besværinger paa Ste- 
det. Odell bifaldte og var ved at 
koste sin Frakke, da Johnson droq 
sin Revolver og affyrede det fatale 
Skud Derpaa rømte han. Men i 
Tag kom ban tilbage og overgav sig 
til Autoriteternse. 

Jernbanctaksten i Missouri. 

St. Louis, 24. Marts —Pasager- 
tciksten i Missouri vil ikke blive for- 
køjet førend Forføgene paa at faa 
en Kouference i Stand mellem Sta- 
tens og Jernbanernes Entbedsmænd 
enten er lykkedes eller ogsaa helt 
flaaet fejl. Dette kundgjordes her i 
Tag efter et Møde af Musik-Em- 
bedsmcendene. 

I Ex- Præsident RooseveltS 
Afrejse. 

Den 23. dg. afrejste Ex—-Prcesident 
IsRoufevelt fra New York nied Damp- 
H jkibet Hamhorg. Hans Søn Kertnit 

«-og 3 Videnskavismænd fra »Smith- 
.zunian Institute« følger med paa 
Afrikaturen 

» 
Den Afskedshilfen, som Tusinder 

If Medborgere gav Theodore Rooses 
yelt, ovcrgik endog langt den, der 
Viev givet General Gram, da han 
"Begyndte sin Reise Jorden rundt. 

I J Oyster Bay tog Roofevelt Af- 
Hieb med Huftru og Børn Paa hele 
ITuren derfra, og til han kom om 

Bord paa Damperen, kappedes de 
Fusinder om at sige Ex-Præsidenten 
Jsarvel og ønske ham Lykke paa Rei- 
sen. Da han endelig naaede til Ski 

’"Bet, traf han der flere af sine mer- 

siieste personlige Venner. Hans pri- 
vatsekretaeu William Loeb var med 
et Selskab af 50 af Roosevelts Ven- 
ner ankommen med Biigserbaaden 
Limmons. Om Bord paa Skibet var 

rlsJenatowrne Root og Lodge og Ge- sckral Major Leonard Wnod m. fl. 
dt for at hyde Furt-eh Roosevelt 

kiZHkkede dem alle hjerteligt, fordi de 
I r kommen. 
Prcesident Taft havde som Re- 

Wentants endt Kapt. Archibald W- 
:.; .. Han overrakte et Brev med 

« 

Lvæsidentens Ønske om Lykke paa 
Haken og en lille Souvenir i Form 

» en GuldsTommeftok med Jndi Fvsten »Theodore Roosevelt« 
Its-seyen- w- zu Kapt. Butt- 

»Ja vgsetchwdxehoh g Lde Täegrmm 
»The President, Washington: Par- 

ting thanks, love and sincerity· 
Theodore Roofevelt.« 

ngaa fremmede Delegationer var 

fxemmødt for at hilfe af med den 
forhenværende Præfident. 

Da Skibet sejlede af Sted, blande- 
dedes rungende Hurraer med Damp- 
pibers Fløjten, og et sidste Levvel 
filviftedes med Lommetørklæder. 

i 

Eis-; 

Sørgeligt Ulykk Stilfælde 
Louis Larseu, som boede i Nost- 

ijeden as vor Naboby Kennard var 

sIdsie Fredag hcnne hos sin Nahm 
Christofser Sørensen, at hjcelpc ham 
at faa Hø ind paa Lostet. Larsen 
førtc det Spænd Heste, som trak 
Høgaflen op. En Skagle sprang, saa 
Enden as den SuingeL som Larsen 
aik lige bagvcd, flog ham ind i Ma- 
ven. Skønt Lsmscn straks føltc svcere 
Enterter, mente den først tilkaldte 
Læge dog ikke, der var Grund til 
Ængstelse Det viste sig dog snart, 
at en Operation var nødvendig. To 
Lceger sra Omaha, een fra Kenuard 
rg een fra Blair var til Ztede da 
Operationen i Lørdags foreto,ses. 

Jndvoldene var mcget beskadigede, 
saa Lægerne straks intet Haab næ- 

rede om Helbredelse. J SøndagT 
Aftes bukkede Larsen saa under fors 
sin-c Beskadigelser. Han døde med 
Bekendelse as Trer paa Jesus som 
Synderes melsetx Og i TirsdagsJ 
blcv han under stor Deltagelse fra 
Naboer og Venner begravet frassem-I 
met ogX Kirken i Kennard Past. An-! 
dersen sorrettede ! 

Louis Larsen efterlader sig Enke 

og 6 Børn, af hvilke den ældste ikke 
er syldt 9 Aar, i trangc Kaar. For 
saa Aar siden ankom de hertil ube- 
midlede fra Danmark. 

Deres Naboer, og for Reiten 
Land-Zde i og omfrina Kennard 
og Vlaitx bar vist den saa baardt 
ramte Familie glasdelig Teltaaelse. 
Flere Lister blev straks satsi Gang 
for at rcekke de lidende en bjaslnende 
Haand i den-s Nød Hvor meaet 
Jndsamlinaen bar bragt, bar vi in- 
tct børt om endnu. »Danskeren« be- 
Iidner dem sin hjcrielig Medfølelse 

i Horden rundt. 
J zäauada, lever 35,258 Orien- 

talere, neInlig 17,239 Kinesere, 15i 
.d"4d’ Japaner-e og 2171 Jndere. 

i 
i 

General StøsseL der jo afsoner 
den ham for Overgivelfen af Port 
Arthur idømte Strnf, har faaet et 
Stagtilfælde, der har lammet hans 

-Mcele· 

Alberti-Ei Helbred. København den 

»U. Mart-T Jfølge et Telegram fra 
jTanmarks Hovedstad meddeles det, 
·«at Albertis Helbred skal være fuld- 
7stcendig undejrgravet saa at man 

«l)ar set sig nødsaget til at overflytte 
EFangen til Hospitalet. 
! N an er bange for, at Alberti 
sfal degaa Zelt-know- bvorfor han 
Iblivek omhyggelig bevogtef Nat og 
lDag. 

Urolighederne i Prog. Det er at- 
ter kommet til nye Stridigheder 

Imellem Czekker og Tyskere i Prog. 
llnder Studenternes traditionelle 

Spadseretur blev der TrængseL og 
der vankede baade Næveflag og 
StokkeprygL En tysk Student fik 
er Knivstik i venstre Kind: Gernings- 

wenden arresteredes. Desuden fores 
toges en hel Del Anholdelser. Poli- 
tiet havde Møje med at skaffe Ro« 

. 

Græsk Parlamentarisme. MedenT 
man for nylig i det grceske Deputs 
tetkammer drøftede Finansloven og’ 
«OMitionen krcevede, at Fmansmis W Okpr -· 

« 

« 

boldt Tüsindoy af Nenn 
Proteftmøde paa Pladfen Horan Par- 
lamentsbygningen. En af Demons 
ftranterne kastede en Raket gennem 
et aabentstaaende Vindue ind i Sa- 
Ie-n, hvor Rakettens Eksplosion frem- 
faldte stor Panik. Mængden knuste 
derefter Ruderne ved Stentast. Milis 
tceret maatte fkride ind, og der forte- 
toges en Mængde Anholdelser. 

Streifen afsluttet. Paris den 23. 
Mart-T Ved et Mai semøde, hvori 
tT,000 af de strejkende Telegraf- og 
Posthusarvejdere deltog, blev det be- 
sluttet med en stor Majoritet at gen- 
cptage Arbejdet. Kun 200 af Ar- 
lxeiderne stemte for en Fortsættelse 
uf Strejken 

Strejkckoinitee n telegrafere de saa 
Veslntningen bagefter til Tilhænger- 
ne nde i Provinferne Efter en Pa- 
rade gennetn Gaderne returnerede 
Arbejderne Tags Eftermiddag Kl. 
2 til Arbejde Militaeret blev sendt 
bjem Ved Aftenstid 

Paa Grund af de store Forstw- 
ielse1, som Strejken har skabti alt 
til det antagelig tage en hel Uge, 
førend Telegraf- og Pofttjenesten 
kan komme ganske i Orden. 

I 

Det tyka Flaadeprogrcim Ber- 
lin den 23 Marts. Udenrigsmini- 
sxer Herr von Schoen forklarede i 
Tag i en Tale til den tyka Rigsdags 
Finanskotmite at, gennem forbere- 
dende Forhandlinger mellem Eng- 
land og Tyskland angaaende Ub- 

ftrækningen og Udgifterne forbund- 
ne ved Flaadebygningen, England 
bnvde vift sig villig til at underhand- 
le med Tyskland om Spørgsmaalet. 

Engelske og tyske Autoriteter in- 

den for den officielle Verden havde 
derimod aldrig foreflnaet noget di- 

rekte, som knnde blive brngt fom 
Grundton for en officiel Forhand- 
lina. Derfor bar-de Tyfkland aldrig 
taqet nagen Stilling til Sagen. 

Udenriqsministeren ande entwi- 
dere, at Kansler von Biilons Med- 

zkselelser i Riqsdagen for den 10. 

TTekx tndeliat vifte Tnfklands Stil- 

linq til Spørqsmaalet 
Medlemmerne af Finanskomiteen 

ndtalte Ganbet om, at Forholdet 

mellem Tyskland og England stedse 
maatte blive venligt, og at det ikke 
maatte blive forandret ved den nu- 
rasrende Ophidselse angaaende Flaas 
dekonstruktionen 

. 

Stemmcretskvinder løT ladt. Lon- 
«don den 24 Marts De I«tcintiiei.«ets- 

Winden som blev idømt Fængfels 
siraf for deres Deltagelse i en De- 
monstration den 25· Febr. i London, 
bl V løzladtiMorgesfra Fængselet. 
En Skare Kvinder lejrede 
sig foran Fængselets Parte, 
og da ,,Martyrerne« kom ud, 
dannedes der en Procession 
med Musik i Spidfen, og Turen gik 
til Holborn, hvor en større Velkomst- 
frokoft serveredes for de forhenvæi 
tende Fanger. Lady Constance Lyt- 
ton er iblandt disse, soin blev løss 
ladte. 

Uroligheder i Kan? Peking den 
24. Marts. J de officielle Kredse i 
sian er man dybt interesseret over 
dc Rapporter om Denconftrationer, 
sum »Den store Knivs Forening« op- 
fører imod de fremmede i det fyd- 
lige Shan Tung. 

Jfølge de sidfte Meddelelser an- 
tager Demonstrationerne en foruro-’ 
ligende Karakter, og det fer særlig 
alarmerende ud i Nærheden af Tsas 
Chuan Guvernøren af Shan Tuns 
har beordret Udrykning af Tropper 
og vil gøre alt for at bestytte Ub- 
lcendige og i Scerdeleshed Missio- 
nærerne. — 

Bevægelsen er begyndti den sam- 

ljkine Gan hvot quroprsmt startede 
He ; HI« DW -M.W-ga,s«.-E- —-»-.-.,. 

En Dkeadnought som Gabe. Lon- 
don den 24. Marts Storbritannien 
har modtaget et Tilbud fra Ny See- 
land, som bestaar i et Krigsskib af 
Dreadnought Typen fuldt udrustet. 
Ta Premierminister Asauith tillyi 
ste Modtagelsen af Gaveni Unber- 
l)uset, læste han ogfaa et Takt-Gele- 
xxrain til Ny Seeland Usdtalende Re- 
aeringens »das-nieste Taknemnieligi 
I)ed for denne liberale og patriotiske 
(350Ve.« 

Admiral Beresford, Kommandør 
af Kanaleskadren, balede sit Flug 
iicd i Tag ved Portsmouth efter at 
lseave været iaktiv Tjenefte for 50 
Aar. 10,000 Mennefker, fom var 

forfamlct ved Tokkerne gav Admira- 
len et dundrende Hurra til Afsked. 
Veresford er nn en ,,fri Lanfe«, og 
man venter, at ban vil tage aktiv 
Tel i Agitationen for en ftor Flaas 
de. 

sit 

Londoner-Regeringen griber ind. 
Berlin den 23. Marts. Storbritan- 
nicn bar befluttet at udjcevne Kon- 
flikten mellem Serbien og Østrig. 
Den britiske Gesandti Wien Sir 
Cartwright har ført loengere Un- 
dcrhandlinger med den øftriske Ilden- 
rigsminister Baron von Aehrenthal, 
som har godkendt den Form for Af- 
viklingem som Sir Cartwright har 
fpreflaaet 

Regeringerne i Russland, Tyskland, 
mankrig og cEtalien er bleven under- 
rcsttet om Jndboldet af næVnte For- 
slaq, og man mener, at de sidfte tre 
Lande vil gaa ind paa Forslaget 

Russland alene antages at ville 
gøre Jndsigelser; men i det tyske 
Udenrigsministerium haaber man, at 
Russland til sidst vil bifalde Planen. 
Tet siges aabentlyft i det berværende 
Udenrigsininisterinm at den tyske 
Regiering er ikke i Stand til at gen- 

iiemtrasnge bvad det er, Rusland 
lsar i Sinde. 

« 

Paris den 28. Marts. Baron von 

Ackircntbal bar underrettet Rege- 
1sinqernei Paris, London og St. 
TTetisrsribora Om, at Øitria-1Inaam 
ikke kan mndtaae den serbiske Note, 
som den er formuleret af Englands 
lldonriqsminister Sir Edward Grey. 

sk -. Wi- sp H 


