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Frygtelisi Ulykke 
Paa ST- ..1 

Skibkt sorliser i Sturm paa en 

Klippe. 

As 157 Mkuneskkt om Bord reddes 
tun ch. 

--— 

Panna, den spansfe Ø Mallorca, 
Il. Felsr. —-- Hjcelpeløst og drevet: 
ud as jin Kurs as en as de Vildeste 
Stornie, der har hjemsøgt Middels 
havet de sidste —l5 Aar, kasteded den 

sranste transatlantifte Daumeerene- 
ral Chanzy i snsld Fart i Nattens 
Mai-le ind iniod det sorræderske Rev 
i Ncrrkieden af Øen Minorca, oa 
paa een mer omkom alle de 157J 
Mennester, som var om Bord. Den« 
ene, sank reddedes, er en algeriansk 
Toldexnbedsmand, Marcel Nobel, l 
som en «ister tin til Hjælu Han 
ligaer i Listen paa et Hospital i Cnis 
dadcla og santaferer vildt sont Fel- 
ge as de ndstaaede Lidelser, nde as 
Stand til at berette ncermere om 

Ulyklen I 
Der var 87 Passaaerer oin Vord- 

af lwille 30 var i sørste Kahyt Be- 

stetninaen talte 70 i alt. Tet anta- 

ges iste, at der var tnanae Ameri- 
kanere blandt Passagererne Eli bit 
kotnmanderedes as Fiapt CayoL enl 
af Liniens Inest forsiatige Osfieeret 
J iin lange Tjeneftetid havde han. 
aldria for msdt et Forlis. Han ag- 
tede at trække sig tilbage i en, ncer 

Fremtid. 
Passagererne paa Ehanzy bestods 

mest ai franske Officerer og EmbedssI 
maend, som var paa Tillmgerejsenl 
til deres Stillinger i Algerien, led- 
saaet as del-es Hustrner oa Vern. Dei-. var Onsaa saa Soldaten noale Ita-« 
lienere og Tyrter on een Pia-it De. 
eneste anaelsalfisse Naune i Passa- 
geriorteanelsen var Green on Stute-, 
ly. Te var Medlemmer as en Opera-. 
trau, sum var enaaaeket til at synae 
i Casino i Algerien. 

General Chanzy sejlede nd sra 
Marseilles Onsdag Eftermiddag og 
ventedes til Algerien Torssdaa Ef- 
termiddaa. Nu er Skibet snldftasns 
diat Vrag. 

Blandt Ostens var den berømte 
parksiste Sanger Franeiskusor og an- 

dre sremraqende Favoriter fra Mu- 

sikballen. 
General Chanzy ftedte paa Stcer 

Kl, 9 Torsdag Aften, ester at Kapt- 
Cayol med hele sin Erfaring ikke 
havde været i Stand til at bjerge 
sia intod den næsten maaeløseStorm 
Andre Stibe i Nærheden havde re- 

det Stormen af, men Chanzy blev 
et Nov sor Meinen-tunc Den blev 

sat nd as sin Kurs gennem Øhavet 
Balearic og drevet op imod Minor- 
cas Kyst i Naseheden as Cnidadela. 
Det var ved Daggry, at en Fisker 
samlede Nobel op, der havde klynget 
sia til et Stelle Prog. 

Den stanske Konsul i Cuidadela 
meldet, at et stort Antckl Lig slyder 
paa Sten, men at Stormen vedblis 
ver, saa det er umuliat at indsamle 
dem. Sting Skrog siges at Vise 
Tegn paa en stöplosiom maaste as 

en as den- Dampkedler. 

J Marseilles, hvorsra Stil-et vat 

sejlet nd, vakte csterretningen om 

dets Forlis stor Bestyrtelse. Sliegsts 
ninge og Venner as Passageivrne 
og Besætningen trænate sig samtnen 
om Danwstibskentoret og bønsckldt 
om nærmere Beste-d om Matten 
Vierter-Ende Scenet diste sig,da 
det blev sagt dem, at alle saa nær 

som een var entkommen Regerini 
gen ask Foranstaltninger til at 

hjaslpe de Familien der tilhsrte 
Mandjkabet, som var Medbemmer 

as Handelsmarinen Fra Marseilles 
welk-W at Stibet ikke suslgste den 

l 

alniindelige Kurs lige efter Ailgeriem 
tnen hold-i sig naIr sinsten for at 

urädgaa Staunen oa scnere jagte 
ind under Øerne Mallorca og Mi- 
norca. Men Aliaikinen gik i Styks 
ker, og Ekibet var magtckiløst Stor- 
men kastede det mod en Klippe paa 
Nokdkyften af Minorca i Nærlyedens 
af Euidadela, aa del sank nasitei 
øjebllilkelia Den reddsede bragtc Ef- 
ckerretningen til Palma Netop for-« 
di man ftolede paa Kapt. CayoL 
var mange Passagiere-r sra Marseil- 
les gaaet med Clianzy i Siedet for 
at have tejst ined et andet Skib i« 
Lsrdaas. ·Fraiiske Skibsantoriteter« 
udtaler Haab onl. at andre Passagie- 
ter kan vaere undslupen og landet 
andre Steder paa Wink-rea- 

Peaty moder Modftanv i 
Hund 

Det bereites andet Steds i dette 
Nummer, at Sen-am i Washington 
bar beiluttet at honorere Robert E. 
Peary ined Titlen RearadmiraL oa 
at Hufet cimeligvis vil tilitennne 
samme Beflutning. Men nu berattes 
fra Washington under 12. ds» at 
vedkommende Snbkomiie har forei 
ilaaet for Hniat ikkc at iilftemntc 
Sonate-is Forslag. 

liomiteens Jndstillina synes grun- 
det paa et Brev fra Marineminister 
Meyer, lwori det liadden Det fores 
liaaende Forilag Sonate-ts) fynes 
at være freinkonnnei i den Heiisigt 
at belønne Civilinqaniør Peam for 
at have matt Nordpolem men paa 
famme Tib, som han har udfsrt 
den-ne selvvalgite Bedrift paa en 

Monde, sont er til Ære for hain 
selv og for Landet, faa kan hans for- 
fkellige Opdagelsesrejser ikke anics 
for at have vceret fortstaget i streng-i 
militært eller makineinæssigt Øjes 
med. Oa af den Grund fynes dct 
uheldiglt at give ham en Titel, for 
hvilkan hans tidligeke Usddannelse, 
Øvelfe og Tjeneftse ikkc har gjort 
ham MADE 

Komiteen fynes deritnod ikke at ha- 
ve noget imod, om Klingt-essen vil 
hwdre Peary med en Guldmodaille. 

Dr. og Mrs Coot i Cyile. 
Valdivin. Chle, III. Jst-It 

Forskeren Dr. Frederick A. Coof on 

hans Huftru ankom bei-til i Tag 
paa det tyske Dampskib Osciris, paa 
hvilken han var tagen om Bord i 
Montevideo. Dr. Cook reiste under 
Navnet T. Eraig. Hnn nasqstede nt 
lade sig interviewe 

Ncevnte Skib feilede fra Hamburg 
den 1. Januar og fm Antwerprn d. 
8. Jan. Formodentliq hat det an- 

ksbet Montevideo, hvor Cook siges at 
verre indtaqet, men dets Bei-g der 

bar ikke vceret r-apporteret. 

Raifuli Død. 

Tangier, Mvrokko, 12. Feb. —- 

Det meldes her, at Diebe-la Provin- 
fens Guvernør og tidligere Basndtti 
chef Raifulsi er død som en Fslge 
as Foraiftnsim. — Rai-full var i fi- 
Jie yngre Aar en nlmindelig Land- 
mand, men blev siden Fører for en 

Bawde of durkdrevne Ave-Utva der 
var en Skræk for Karavanerne 

For nogle Aar siden greb Banden 
Dr. Walster E. Sakris, der var Kor- 

respondent for et Londonerblad og en 

Ben af den morokkanske Sultan, on 

ham holdt Raifnli for en Leser-enge 
af 810,000. Harris nasatede at beta- 
le, og Sultnnen seardte en Hærftyrs 
ke ud efter Band-itterne, men de und- 
flap. Endelig etholdt Hart-is sin 
Fribed ved at betale Summen, efter 
at et Venedle Mennefkc var kostet 
ind til ham i hans TelIH 

To Aar feuere opfnappede Raisus 
li Jou Perdicaris fra New Jersey- 
lwad der gav Anledning til, at U. S· l 
affendte en Eskadre til den Inoroks 
kanske sdyft med dct Ultimatum, 
fom udgoves for at Uasre kommen 
fra Statsdepantementet: « 

»Perdicaris levendo eller Raifuli 
død«. Det vakte ftor Begejstring i 
den republiknnfke Nationalkonvens 
tiou i Clnmgo, hvor Roofevelt blev 
nomineret for Præfidmt. 

Nnisuliss uæste Bedrift var at 

fange en Engelfkmand Kaid Sir 
Harry Mchcuk Sultnnens Rand- 
giivcr· Mchau holdtesii fange-n i 7 
Mcumoder oa lslev løslasdt Inod Løfs 
tot om at botale st()0,000« 

Raisuli blev udnckvnt til Gover- 
nør over Proviner Diebala for et 
Aar sidm Ved deune Lejliahed lo- 
vedts lmn nt ahn- Afknld Wo Løses 
summen for McLean. 

Not et Skib forlift. 

51 druknet, 205 teddet. 

Santiuqo, Cl)ile, 12. Febr. —- 

Piacific :)ckwigatio11 Companysdamps 
skib »Linm« er lobet paa Grund paa 
en of Øemo i Humnblin Pius-sagen 
Maz1ellk111-Strasde, og Vil sormodonts 
liq blivc fuldstcvndsigt Vrag. Lodsen 
og 50 Passagerer er druknet 

Dct britifkc Dmnpfkib »Hatl)mnel« 
reddede 205 af dem, der var om 

Vor-d, men var wungen til at efters 
lade 88 Mennefkerom Bord, bvem 
det var umuligt at redde, og om 

hvem intet nærmsero oides. 
Det strandede Zkib ljørtc lyiemme 

i Liverpool, England, on feile-do mel- 
lotn disk on jydamerikansle Hat-ne. 
Det var byaget i Glas-now fna sent 
som 1907. 

Om Aarsagen til Ulykkem uævnos 
kun dgu omrfkclich Gennomfejling. 

Blitcsfields, 12. Feb. —- Den nor- 

ske Fragtdamper ,,Cokinto«, Kapt. 
Olsm der vor seilet fra New Or- 
leans efter Port Limon staat paa 
Grund ved Bluefields. Sklbet er i 
en fatlig Still’ing, og der er ftærk 
Søqaug. 

Blaudede Meddelelfet. 

Kann Gustav« Svcrrig ønfkede 
at vide mier oin iinc Underiaattisrci 
Meninuer ou Ønfker. For faa at san 
saadmi Kundikab pau førfte Hain-d 
klcvdte hmi fiq zum sin Hiwnmrlnsi 
der, qik insd til e Skib og fuiidt 
Btsfkasftiaclic med at baer Fnil op i 
Sivtkec Hmi fixier, at det er »ei! Ve- 

gvndelie«, oa han bar i Sind-e at 

aim lwlc Runde-n blmidt iin arbejs 
disndcs Visiolkiri1m. 

2000 Jndimusrcs til Aarsmøden 
»New York Obst-mer« bewtter om en 

Aaksckstonfekence of Sioux India- 
nere, tislhøwnide Presbyterianer- oa 
sisongregatiionalkirkem ved Sissoton 
og Pcevel, S. Dak. Det lydisr næstm 
utroliqt, at der var over 2000 til 
Stede, og at de hade et jpecicslt 
Tag, hvori var 11 Passagervoqiic. 
2 Baggagvvoane og en Sovevogn. 
Det tog 183 Befordringer at trans- 

portere dein fra Stationen, oa Daacn 
efter aktiven-de nvk et Jernbaniss 
vognlæs. Der arrangseredes en Tolst- 

lcjr omkrina Kirkem og Mødcrne 
bolidtes i et ftort Forfatnliuqstclt 
Sonnen vekslede paa Dakotaspronet 
og Eiigelfk· Der holdtcs Møder nf 
Presbyterieh en Association oa 
Kviiideriics Missionsforcniim tilli- 
amtied Prædiken og evangelifte Møs 
der. 
Drtte er en Side- af Jndimusrlimt 

fom de fleste af os ikke er kendt meld. ; Der viser og et Fretnikridt og en 

Udvikling af Racen, som i Sand- 
hed er opmuntrende. 

. 

,,Csl)icago Tribune« foretog fig 
nylig at sondere Stenininsg i Forhsold 
til Cannon sont Speaker i Hufet og 
faa til Aldrsichi PaynesToldloven 

Blasdet send-te Stennnesedler til 
alle republikanske og uafhængige 
Blade i Staterne Veft for Alleghens 
nysBjergene J Fried-ans offentligs 
giorde Bladet Resultatet 2,658 Re- 
anlikanere og 541 Jndependenter 
stenite imod, 546 Nepiiblikanere og 
31 Jndependenter for Cannon som 
Speaker i ncefte Repræfenchanthus. 
Repnblikanere og Jndependenter 
til sannnen -— 3,l(;3 imch og 839 
for den nye Toldlov. Dette Resultat 
er ikke finigrende for Cannon eller 
de andre Ztandpatters. Vel er det 
kun Presssens Repræsentantek-, der 
ben- afuivet deres Steinme. Men det 
er nel ikkc lielt hen i Vejret at fluts 
te fra Presse-us Zteinning til Folkes 
fteniningen 

. 

U. Z. købte Alaska Territorinm 
af Russland i 1867 for s7,000,000. 
Siden 1880 lmr det produceret Guld 
fok sti;1,000,»0n, og Aabningen af 
detszi Fiobbepj Sinls on andre Mine- 
rallejer er knapt begyndt. Yukon 
Guldbeltet strækker fig langt længes 
re i Sndveft, end man almindelig 
bar nie-it, og JnnokosDiftriktet, der 
i 1909 producerede Guld for 8300, 
M, hat- tilldraget iig stor Opmærkk 
soinshed de lidste Pak Aar. 

I 

Sols-ne Folketællingsdaqen i Aar 
er den 15. April.»Da v·il Folketæls 
lingen begynde, dg selv om den 
straskker siq nd over et lcengere Tidss 
nun saa bliver det Tallene og Om- 
ftændiabederne, fern de forefandstes 
den 15. April, der skal afgives. Der 
skal gøces Rede for, om Personen er 

ugift, gift, Enke eller Enkemand 
eller fraskilt. Gifte Personer vil ogi 
jaa blive spurqt om det er deres 
første Ægtteskab osv. Der tælles kun 
fulde Aar, faa at om en Person har 
vceret gift f. Eks. i 3 Aar og 11 
Maaneder, faa regsnes det kun for 
3 Aar. For fremmedfødte maa Fe- 
defted opgives f. Ets. ikke blot Po- 
len, men tyik Polen, rusfisk Polen 
eller sstrigsfk Polen. 

Fomndrer Norm fra Cosok til 

Pearyville. Fm Dublin, Jnsdiana 
berettes. at Lawdsbym Cook i Nekr- 
heden af Owcsnsville i føndrcs Jn- 
diana, vil fomndre sitt Navn til 
BearyviUc Vyen toq Navnetkioof, 
efster at drt kundqjordes, at Dr. 
Cook havdc ovdaget Novdpolen. Men 
da det viste sin, at Cooks Papirer 
ikke kundc btsvifc bans Paastand, be- 
sluttcde Beboerne at fomndres Nav- 
net fault-des, at det isvarer til den 
Werken-die Opdager. 

. 

Præfident Tafts Tale i New 
York i Lordaas Ninwlns Fødsselss 
dag) hat svakt ikke liden Opsigt. Præs 
fisdenxten klarede Administrationens 
Fortde til Forretninaen san godt, 
at innen tør være i Tvivil om, at al 

lovlig Forretning vil nde Regerisns 
acns Bosktyttelfe, oa at ulovlige 
Ksorporlitionshandlinger vil blive 
ftraffedc. Hatt søgckc at hævde i det 
ljele tagt-L at Adminiftmtionen vil 
staa pan og arbcjde i Forbold til de 

Vedtaane oq bestaaendo Love (Tolld- 
loven indbcsfattot oa Partiets Pro- 
ammsløfter. Hans Forsvar for Tolst- 
loven mener man don vil fremknls 
de ny Uvilliv fm de Progreswa 
Side. 

I 

Mr. W. J Brymi lmr nu of-, 
fentlia tagct Standpunkt --—- ika ab- 

solut imod Suloontmfikken eller for 

Prohibition, nie-n for Csounty Op- 
tion og for Lukning af Saloonerne 
Kl. 8. Han hæoder først, at der 
ikke kan være Spørgsmaal om Re- 
geringens Rest til at kontrolere Tra- 
fikken, og han udtaler saa den Me- 
ning, at det er ønskeligt at have et 
starre ,,iltiit" end nn i enhsoer større 
og mindre By, og et faadant ftørre 
Unit er CountysL 

Jorden rundt. 
Zunnitter og Iliitter i Bochara 

sknl vcere bleven forsonede. 

Czaren bar skcenket 10,s)00 Rub- 
ler til de skndelidte i Paris-. 

I 

Rigskonsler n· BethmannsHollweg 
hat den 27· Jan. of Kejser Wilhelm 
modtaget den forte Ørns Orden. 

I 

Senator Sillnian i Helsingfors, 
Finlnnd, liar indgivet jin Begæring 
om Visiten Senotorerne Kothen og 
Markom oasqrer iig oed at aflægge 
Embedsedew 

I 

Japans Udenrigsminister har i en 

Tale i Depnteretkmnret forleden er- 

iloeret, nt der Vor indtraadt en af- 
niort Bedrinq i Forlioldet til Rus- 
land. 

I 

Eiter Grubearbejdernes Itrejke i 
Australien er Fortnanden for Arbei- 
dernes Forbund idømt 3 Aars 
Mngsarbejde, nogle Forere for de 
strikende 8 Moaneder og 8 Arbejdes 
re fra 2 Uger til 3 Maaneders 
Tvangsarbejde. 

. 

Vandet stod den 30. Jan. saa højt 
i Bielerføen i Scfliweitx nt Floden 
Zilil strønnnede tilbage im Viel-er- 
føen niod jin Kilde i Neuenburgføen 

. 

J Genua, Jtolien, bar der fundet 
en Sabeldnel Sted, der varede to Ti- 
tner on end-te nied, at de aldeles nd- 
mattede Duellonter af deres Sekun- 
danter maatte bringe-s paa Hospitas 
let- 

. 

En Tyv, der for et balvt Aar fi- 
den stjckl 119,000 Mk· paa et Post- 
bus i Wien og flygtede til Ameri- 
ka, men blev ndvift deriva, er fornys 
lig bleven arrestserset i Liverpool 

A 

V Budapest er en Gade, der er. 

opført paa en opfyldt Arm af Do- 
nau, pludsfelig sunken 6 Fad. 

. 

Den tyske Gesaudt reist-e den 29. 

Jau. til Rocskilde for paa sdejser 
Wilhelms Vegne at lægqe en Kraus 

paa Kona Christian den Nimdes 

Kiste i Anlednitmen as Aarsdagen 
for Kongens Død. 

Overfvønnnelfer i Belgien. Bros- 
sel, 28. Januar. Som Følge af 
vedvarende Rean bar der i Flandern 
fundet stove Oversvømmelfer Stein 
det er san-Pia gaaet nd over Gen-i on 

Omegn. J nogle Landsbyer er Bøns 
derne flyatede bort fra deres Guar- 
de. Vandet ftiger ftadig. 

Sven Hedin i Rom. Rom, 30 Jan. 
Sven Hedin holdt i Aste-Z Foredrag 
her om ssin Reife. Til Stede var bl. 
a. Kongen ongultusminssteren Sven 
Heden hilftes efter Foredraget med 
stærkt Bifiald, og Kongen overrakte 
ham det geografifke Selfkabs Guld- 
medaille. 

Uvejr i Tyskiland. Berlin, 27. 

Jan. —— Fra alle Dele of Tyfkland 
indløber der Eftserretninger om 

Storm J Westwer bar der i Gaar 
raset en volkfsom Sneftorm, link-le- 
des i Eiffelbjergene. Sneen liggser 
her over 3 Metel- højt. J Nordtysk-" 

Jland er der forefaldet en Meengde 
jlllykkestilfælde, og fra Nordsøen 
imeldes om talrigse Skibsulykker. 

I 

Stvandede Torpedobande. London- 
28. Jan. Torpedojageren ,,Eden« 
strandede i Morges under den hef- 
tige Storm ved Dover. Slæbebaade 
søger at tage den af Grunden. Be- 
sætningen er red-det. 

I 

Et heldigt Fald. Kairo, 28. Jan. 
Under et Flyveforsøg, som Lathctm 
i Gaar foretog, styrtede hcm ned fra 
en Højde af 40 Meter. Flyvemaskinen 
blev fuld’stænd—igt ødelagt, men Lat- 
ham var selv ufkadt. 

. 

Engelske S«triketu1111t'lter. London, 
28. Januar. — Situationen i Hor- 
ton (Dnrham) er ret alvorlig som 
Følge af tiltugsende llroligheder fra 
Kulunbejdernes Side. Arbejderne hat 
i Gnar demoleret en Grubeejers Bo- 
lig og Kontor. Grubeejeren fkød paa 
Mcenqden og faaredse en 9lrbejder. 
Der er tilkaldt en betydolig Politi- 
ftyrke til Stiedet for Urolighedserne. 

. 

Clemencenu. Fra Paris mieldes, 
at Elemente-an fastholder sit Ønfke 
om at udtræde af det radikale Par- 
ti, skønt dettes Liedelse har afgivet 
udførlige Erklceringer om Grunden 
til Samarbejdet med Socialisterne 
ved Kotnmnnalvalgene i Toulouse. 
Partiets Udvalg hat derefter med 
blødende Hierte maattet beflutte sig 
til at modtage Udmeldelsen. 

. 

UWWMIJ p«aa Vulkan. J Ne- 
stinse, Distriktet Kaftoria, bar Vul- 
garerne forpleden bemægtigset iig den 
grwfke Kirch-, ødselagt en Del af Jn- 
ventmset on sønsderrevet Kirkebøqers 
ne. De blev fordrevne af Militoer, 
der for-etog 11 Arr-eftationer. 

Ved den tyrkisk-lmlgarike Grænfe 
er det atter kommen til mindsre 
Kompe: om Antallet af døde og 
iaarede have-s dog endnu ingen Op- 
lysning. 

Den franskis 31Jdpols-Ekspcdition. 
Vuenos Ajres, 11 Feb. —- Kap- 

tajncn pna Dnmpskibet »Sm«, som 
ankam tkk Punta Arm-ask- i Gaar, 
melden at han tailte med Dr. J. M. 
Charcob Lederen af den fransksc Syd- 
polssEkspeditiom hvis Skib, ,,Pour- 
quoi Pas«, laa for Anker i Port 
Gallont, MaaellandStrcedet Dr. 
Charcot nægtcde at give Oplysning 
om Resultaternc af fin Sydpolsekspes 
dition. 

Efspeditionen afgil fva Havrie den 
15. August 1908 oa kom til Øen 
Deception den 22. Decemlbmy hvors 
fra Ekspeditionen sidst lod høre fra 
fig. Ekspeditionens Hovedhensigt var, 
blcv der sagt, ika at naa Sydpolen, 
men at foretage videnskabeliae Un- 
dcsr føsg ol fer. 

isoad Redntond vil. Dublin, 11. 

Feb. —--- Jolm E. Redmond fom i 
sGaar blev genvalgt til Præsident 
for United Jrifb Beamte- holdt om 

Aftencn en betydninqsfuld Tale ved 
en Banket til hans Ære. Hnn udres 
hebe-, hvorledes han agtedis at for- 
bolde sig i kommme Parlament- 
Sesfiom lmor lmn vil komme til 
at sidde inde med Magtbalancsen 
mellem de to store Partien saa han 
kan gute det as med Regeringe , 

dersom den ikke hat« baade Villie g 
Magten til at klare Spørgsmacklet 
om Overhusets Veto. 

Han »et· imidlertid villig til at 
ftcmme for Budgettet, forudfat at 
Prcmierminiftser Asquith holder sit 
Løitc oms at reiiancre, dersom ban 
ika faak Magteu til at aaa paa 
mod Overhulet. 

To ellcr trc Ganasc i Løbet af Ta- 
len bentydede Mr. Redmond til at 
ist nyt Vala nmnske var nwr for , 

Haandcn 


