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KI- De sidste Dage. Sijer 
Sue, Slud ag wilde gjr stelle-II Sag. 

Mesnesket frassen ibjeL Siat Li- 
delse blandt Kummer-. 

Chirole 16. Feb. —- Fra Terre 
Hantr. Jnd., ineldes am talv Tom- 
mer Ene. Valdsom Neder as Hagl 
ag Sind i Oklahoma J nardre 
Texas, Kansas, Iowa, Arkansas, 
Missouri ag Minnesota lignende 
Uvejr. J Racky ManntainsEgnene 

.er Tagnangen sorstyret. 
J Tenvek saldt Temperaturen 

i 2-i Timeiy sam endte i Dag, 58 
Graden J andre Byer i Calarado 
var den isnende Vind saa ubarmi 

hjertig, at den blceste Taaet as Hu- 
se ag Vinduer ind. Dens Hnrtighed 
i Viergene var 75 Mil i Timen. 
Fra Wyoming meldes am et Tem- 
peratnrsald as 63 Graden 4 Gr. un- 

der Zero i Cheyenne ag 8 i Landen 
J Oklahoma er man bange far- 

ai der er sket start Tab as Kreaturer; 
Vind ag Slud soraarsagede frygtelii 
ge Lidelser. Ogsaa sm Kansas-. og 
Missouri meldes am svære Lidelser. 
Fra SeatileWashinataiL meldes oin, 
at Tag er fra 7 til 11 Timer sor- 
sinkede paa Grund as det store Stie- 
sald i Montana 

»St. Louis, Hi. Feb. Den vier- 

sie Blizzard sor i Aar sarstyrrer Tra- 
sikken oa foraarsager niegen Lidelse 
baade i denne By aa averalt i Sta- 
ten on i sandte Illinois. Tempera- 
tuken saldt sra 65 Gr. i Gaar Es- 
termiddag til 16 i Astes ag Best- 
bureanet sarudsiaer Zerakulde ag 

·15 Tainmer Sne fsr i Morgen tids 
lia. Sneen og den bidende Vind 
sarsimsrer Toaganaen Alle Politi- 
stationer on Logihnse er syldt as 
Manne-sieh sont seiner Tilslngt sor 
Starinen. 

Tallas, Tex» 10. Febr. —- Oben 
paa soraarsligt Vesrliat sulqte i As- 
ten den svcereste Snes ag Sludstarm. 
sam har hjemsøgt Sydvesten i mange 
Aar. Fra mange Siedet meldes am 

kaldere Vejk end under sidsie Maa- 
neds Blizzard sont slag 20 Aar Ne- 
kard. 

Fire Mennesker, Neaerpaiienier i 
et Kappe-Pesthns i Nærbeden as 
OklahomaCity er srasset ihsel, og ni 
andre siges ai vcere i en kritisi— Til- 
siand paa Grund as den Kulde, de 
bar vætet udsai sor. 

Fra vestre Tean meldes am state 
Tab i Kvæghsardene. 

Tusla Okl» 16· Feb. —- Spar- 
vagnsisenesten er midlertidig stand- 
set. J. R. Ermitt, en Vagnmand, er 

djd as den Milde, han hat vier-et 
ndsat sar her iAsten Stokmen, sam 
hjemsaaer denne By, er den vaersie, 
man bar kendt i 16 Aar. Her er 

salden 6 Tammer Sue. Termames 
teret saldt 54 Grader i 15 Timer. 
Skolar er bleven lukket paa Grund 
as Kulden 

Meldinger am lianende Uvesr 
læses sra Kansas City, Ma» Gut- 
thrie, Okla: Denk-ein Calixt Ebenen- 
ne, Wya.: ia endag sra Lauisvilla 
Ky» meidet am Sturm ag Snes 
sald i vestte Kentucky ag Tennessee 

Pøbelopløb i Cairo, Jll. 
Casto. Jll» Is. Feb. —- J en 

starp Kamp Ved Midnatstid mellem 
en Pøbelbob, der søqcr at lynche en 

Nester-, der bar inavpet Pengepmme 
fm et Par Dame-n oa fem Deputni 
Sberifsmn der bevoater Fænaseltst 
er fleu- blkssmn fkndt i den-s Forsps 
pnn at bryhck ind i Fasnafolet. 

thrtnUkst ns same-he konchs ikkt 
bnsnsmt Hsn drt » mean 2 un il 

En« H Kl. 9 i illlorness flokkech 
WILL-»Im m» Fasnaspch on Flotte- 
øccsdcsäx ftndia. 

Sljerif Nellis har advaret Pøbes 
len, at lmn vil kannpe til det iidfte 
for at forfvare sin Junge Pwelen 
hat aegget fig selv op til Raseri, oa 
man befrygter et nyt Angreb paa 
Fcengselet hveri Øjeblik. 

Det lokale Militskompagni ordre- 
des ud i Aftes Kl. 10 of Gut-erne- 
ren, men man kunde ikke finde Of- 
ficererne, som skulde kommandere 
Mastidene ud. Sheriffen har anma- 

det Gut-ernsten om at sende et Kom- 
pagni mete. — En sidste Bulletin 
til Morgen melder et nyt Angreb 
paa Zerrissen-L on Pøbelen trnede 
med ogfaa at lynche Sherifferne 

Tvillinger nær 100 Aar. 

Shenandoah, Ja» 15. Feb. — 

Eli Pljipps af Armes-sen Okla» on 
Jobn M. Pbi.pps, fom bor mer ved 
Shenandoah siges at veere de ælds 
fte Tvillinger her i Landet. De 
fejrede deres 98. Fødselsdag i John 
Plnnps Hiem i Guar. 

Jolm oq Eli Phipps er født i 

Washington Connty, Virginia, den 
H. Feb. 1812. Jobn Pbipps rejfte 
veftpaa i 1836 oa nedsatte sig i 
Iowa. Han bar agiaa boet i Ne- 
braska og Missouri, men i over 30 
Aar har ban boet paa den Farm. 
han nu ejer. 

Hans Tvillinabroder Eli, bar i 
10 Aar boet i Hennessey, Okla. Dei 
er sprfte Gang i 6 Aar, de to Bre- 
dre bar vasret samtnen. For Eli 
reiste Best, boede ban en Tid i 
Virginia og senere i Illinois. 

De unge Boldaterenkerx 

Washington D. C., 15. Feb. — 

Uncle Sanr vil ver-re god ved de 

unae Enker efter aamle Zoldater og 
give dem Pension. Den natur-ren- 

de Lov giver Tun Pension til Enkers 
ne efter Soldater fra Bomerkrigen, 
sotn blev gift før 27. Juni 1890. 

Manne af Veieranerne bar aiftet sia 
efter den Tid Der er nu 25,0()() 
saadanne Enker, og der har i man- 

ae Aar vceret arbejdei baardt for 
at skaffe dem Pension. Senatets Pen- 
sionskomite holdt Mode i Gaar o« 
besluttede at anbefale Pensionernexk 
Hufets Konnte er onlaa gaaet ind 
paa at overveje Sagen, oa der er 

Udfigt til, at denne Komite ansaa 
vil give en gnnfiig »Jnd"ftilling. 

Deksom Jndstillingen bliver Lav- 
vil den for-ge den aarlige Pen- 
sionsndgist med 52,000,000 a Bi» 
000,000. Forslaget indeholder bl. 
a. en Befiemmelse am, at enhver 
Enke. fom tilstaas Pension, maa 

have været gift mindst tre Aar med 
en Soldat. 

Togfammenftød. 
Fern dreht —- 24 faaret. 

Macon, Go» 15. Feb. --—— Fom 
Personcr blev drwbt oa 24 haardt 
faaret, da Passaqertog No. 2 i 

Gaar Estermiddag stødte samtnen 
med Passagertog No. 5 paa Geor- 

gia Southern Cz Fioridabanem 
Begae Tog gik mcd ftærk Fakt, da 
Ulykkcn indtraf, og Sammenftødet 
var saa voldsomh at beuge Loko- 
motiver og de forreste Voane knu- 

ftes fnldftændia. Fire af Passagie- 
rernc einkom. Sammenstødet ind- 

tmf mellem Welliston oa"Bok1ai1-e. 
—--- Pittsb11m. Pa» 15. Feb. —- 

Andrew Corneaio modtoa alvorlige 
Nyftelser i Garn-, da Toget No. 15 
kørte ind i hanzPrivatvogm der 

ftod paa et af Ssvrencn tikbørende 
Pennfnlvanfabnnen. Camoqu oa 
bans Folge, der bisstod af 15 Per- 
son«-r Havde fatssia til Middagsi 
sinnst-t- da Sammensiødet stete. 
Alle Gwssesmc oa Carneaie med 
Nov med ftor Kraft kostet mod Gul- 

net. Zkønt innen, koni synderlia til 
Stude, dleu dog alle saa forskræks 

;ket, at de ikte tunde wisse-. 

YCai negie om TaftS Tale 

New York. 15. Feb. —-— J et 
Brev til en Bladredaktør her i Byen 
fiaer Andrew Carnegie folgende om 

sPrcesident Tafts Tale: 

s »Prassidenten har absolut Ret. 

sHvis de nnoærende Forretningsmes 
ltoder itke er overensstenmtende med 
»Looen, saa Inaa de forandres. Hvis 
oi ntaa have Kombinationen iaa 
inaa disse. være under Lunens Kon- 
trol, ellers oil Folket reife sig til 
Oprør. Den Dag vil komme, da 

Handelsretten i den offentliqe Me- 

nina bar sannne Rang soin Højei 
steret, lwis Dentosteatiet ikke er en 

Fesltagelse.« 

Frankrig gør Forberedeb 
ser for at modtage 

Roosevelt 
Paris, 15. Febr. ss M. Mard- 

VicesRettor for llniversitetet i Pa- 
ris, er bleoen officielt underrettet 

onl, at Tlseodore Roosevelt vil naa 

til Paris onikrina den 1-l. April, oa 
at hans Opljold der rimeliavis ikke 

Jvil vare lcengere end 2 eller 3 Dage. 
Den franste Reaerina nnsker at 

modtage den sorrige Prassident med 
den højeste Æresbenisning. Den 
franske Selskabsverden er beredt paa 
at ,,lionize« ham (gsre Vieer as 
hatn. Litterwre og videnskabelige 
Jelftaber ønlsker at under-holde haar- 
og den atnerikanske Koloni vilde lide 
at give en stor Banket til hans Ære 
Men Mr. Roosevelt har lieniynssnldt 
ladet tilkendeaive, at ban ønsker at 

nndaaa etlniert Udseende af Frem- 
trwdenlied, oa at ban saa vidt tnnlia 
knn vil viie sia iom en lcerd Mand. 
i lsvillen Flapacitet han har msodtai 
aet en Jndbydelfe, sotn Ambasfadøk 
Jnsserand aav l)an1, da han endnu 
var i det Hvide Has, til at holde et 

Foredraa La Sarbonne 
Mr. oievelts Bei-g Si Paris 

vil der-for ilkke blive Genstand for 
saadan Stads som karakteriserede 
Exstprassident Grants Bei-g her un- 

der hanö Tut rundt Jorden. 
Mk. Noosevelts Ønsker vil blive 

inmdelonnnet i det vatfentliaa nien 

Reaerinaen «le ikke give Afkald paa 
den Ære at underbolde hant, oa 

EstraJsidenten bar Inodtaaet Pras- 
sident Faltieres Jndbydelse til at 

være lians Gæst ved et Festmaaltid 
i ElysfeesPaladset 

En slor Reception vil blive holdt 
i«Universitetets state Salon, hvor 
Foredragsholdeten vil made den 

brillante Forsamling af franske Leer- 
de, indbefattende de »40 udødelige«. 

Den 16. April vil Præsidenten 
blive modtaaet i hsjtidelia Audiens 
i det Institut, hvoraf han er et 

Medlem i Kraft af sit Valg for- 
nylig som Medlem as Akademiet for 
politisk og moralsk Bidenskab. 

l 
s Frygteliat Fald on underlig Red- 

nina. J Tirsdags faldt John Kaufs- 
man. en una VinduciPudser i New 

York, lmgover fm 5. Etage og ned—— 
paa Ryggen as James Girdwood 
fm Gast Orange, N. J.. der traf 
at gaa forbi i det samme. Kauff- 
man fik baade Arme ogVen brækkct: 
men var han Me faldem som han 
Morde vilde ban blcvet knuft imod 
Stenbrocn. Girdwood kom nbetndci 
lig til« Stude. 

Der fkal its-beides 

»Hvorfor pnafkyndor De ikke Ar- 

befdet og indfricr Partiets Løfttsv 
Dei Anat for hatt-C Det var i det 

væscntliac. kwnd Taft faade til le 

dcnde Mænd i Sonntet forleden. 

Blandede Mcddelelser. 

Mod Dyrplageri. Repræsentanter 
fcjr ,,.55uman Societies« og »Live 
Stock Associations« havde forleden 
Foretkcede for Repræsentanthnsets 
Juterstate Konnte i Washington De 
nOlagde Protest mod den Msaade, 
htjorpaa Jernbanerne behandler 
Slagtekvæg under Transporten til 
Markedet De paastod. at mindst 
10(),«0() Dyr bliver brant døde nd af 
Vsjanenm alt paa Grund af brutal 

LBsbnndlina 
) -. 

Ildenriasminister Ksnox var forles 
den i Repræfentanternes Hus Gen- 

ftand for ffarpe Anqreb· Harrison 
fra New York fremstillede ham sont 
en ntislykket Diplomnt. Det var 

færlig Knotks Optræden i Nicara· 
guäi Forviklinqerne, hans Henstib 
ling angemende ManchurisJerntbanen 
og hans Erklæring om, at han vilde 

anfe det ssom sin Pligt at sørge for, 
at der bliver oedligeholdt en demo- 
kratifk Reqeringsform i Central- 
amerika, man pegede paa sotn Ekss 
empler pua Knoxs mislykkede Di- 
plonmti. 

»Nun-jenen en Undtogelsse fra 
«thglen«. Det udtalte Prwsident Taft 

i en Forsamling a«f Grand Army 
Vete aner i Tirsdags, bunt Talen 
var- om den Kritik, Adminiftratios 
nen var Genstand for. Taft fande- 

.at han vilde føle sig mere ilde be- 
røkt af Kritikkem var det ikke for 
det Faktmn, at enhver Administm- 
tion» munligvis med Undtanelfe,« 
tilføjede ban, »af min Forgcenger, 
der fynes at have været en Ut1dta«gel- 
se fm enbver Regt-L« bar været Gen- 
stand for voldsomt Angkeb af en 

eller anden Stags. 
»Lincoln havde Radikaler oa Jn- 

fnmenter at kæmpe med, on han 
lmvde sit Besvær. Jeg vilde stam- 
me misg Ved dt famimenllgne det mag-e- 
liae Aar, jeg just har nennemlevet, 
med noget af det, han led. Jeg er 

glad ded, at der er hamret los 
paa mig det sprste Aar. De næfte tre 
Aar vil blive behagelige. uagtet 
Iwad Aviserne figer om mjg.« 

Paa Drikkcriets Konto. 6 Simpser 
Whiko liqelia fordelf mellein to 

Tolegmfister i Dana, Wyo» stand- 
icde hole U. V. Jernbanefyftem i 

Lordaaåx Nivvntc Telcquiftcr si 
mss ikke at unsre kcndt mchhEikycns 
Virkninqer før i Lørdagss og mcntc 

faaledes ikkc, at et san lille Konn- 
tum kunde »Ur-gar dem under Vor- 
det«. 

Det var Links-Ins FødfelsdmL oq 
de lieslntthdc siq til at fcire den vcd 
at drikkc Wbisky. 

»Lad os arm on faa noqct more 

,,booze«, saade den ene of dem, da 
de bavde drukket do 6 Sumpfen 

»Sikkert,« sagde den anden, »men 

kwad med ToseneW 
»Im vil fixe dem-« sagde den 

Mite, og svingede i det samme det 
røde Stoppefianal for -Sp'oret, faa 
alle Toa msaatte ftandse, ou, des- 
uden hcengte han følaende Kund- 
aørelie paa Don-n: 

»Denne Station er liikket.«« 

»Na da.« sfaade den nnden. »dct 
er Lincolns Fødselsdaa, sog Union 
Pacific kommcr til at bfwlpe iia os 

foruden i Dag." 
Telegrafisterne nød im Livot, mon 

Vonens Enibcsdsnmsnd kund-u ikko fi- 
Tinaene, som de nimm-, km de to 

lsilev arrostekeh De vil nn blivks Wh« 
fotIRettem anklagt-de for at lmve 

opholdt Posten. 

Jorden rundt. 
Garantimagterne agter at hindre 

Kreta i at sende Deputerede til 
den græske Nationalforsamling. 

I 

Ved Heliopolis (Kairo) er Avias 
tikeren Singer ftyrtet ned med sin 
Mastine og har paadraget «sig al- 
vorlige Kvæstelser. 

I 

J Paris er en tysk Guvernante 
,·bleven ansholdt for flere betydelige 
Juveltyverier. Hun figer, at hun. 
hat ·sendt 15,000 Mk. til sin Elster, 
en Regel-, iom studerer i München. 

« . 

Koreanerne hævner. Tokio, 31. 

Januar. Fra den koreansfke Pro- 
vinI Jyd Phiongan meldes, at derl 
er ndlnndt nlvorlige Uroligshederj 
der; 20 japanske Kolonifter skal 
være myrdede. 

P 
i 

Et nordisk Roforbnnd. Helsings 
fors, 31. Januar. Det nydannede 

hinske Reforbund har vedtaget at 
rndtnle sig foi Dannelsen af et nor- 

idisk Foibund af Rocke, omfattende 
Danmark, Sverrig, Norge, Finland 
» og Russland. 

. 

Socialdemokraterne bar i Eisenach 
ekeln-et en Krebs, fpm tidligere var 

befat af Antifemitten Schock, der 
blev nødt til at nedlægge sit Man-. 
dat paa Grund af nogle mindre 
Annoncer om unge Piger -som Sel- 
skabsdamer. 

Fra Sørøverstaten Paris, 31. 

Januar. Til flere Blade telegrafei 
res fm Madrid, at Marokkanerne 
har kapret et spaan Skib, der havde 
en Beiastning of 8 Mand. Der vil 
blive udfendt et Krigsskibsfor at be- 
fri Fangerne. 

Syv Sinnglere, som forledenrejs 
sfe med Nattonet fra Genf til Mün- 
chen, blev anboldt paa den after- 
rigfke Toldftation De havde under 
Sæderne anbragWapirrør, der stuf- 
fende lignede Varmerørene og inde- 

Iholdt en forbavsende Mængde Ting. 

En .(·i·æn1pept«oces. Berlin, RI. 

Januar. »Verl. Tagebl.« meddeler 
fra Rom: llnder'søgel«sen mod Ca- 
mormen i Neapel er nu endt. An- 

tallet af anklagt-de bliver i1-6, me- 

dens der bliver 400 Vidner. Der 
er engageret 45 Defenforer. Pro- 
cessen pil noeppe blive ført i Nea- 

pel, men i Florent3. 
z I 

Rquunmen St. Petersborg, 2. 

Februar. Max-dummen der i Dag 
aenoptoa sine Moder efter Julefes 
rien, vedtog en Udtalelse, i holl- 
ken betones Nødvendigbeden of Ud- 

arbejdelsen nsf Lovfor"slag, hvorofter 
den administmtive Forvisning af 
Personen der er farliae for Statens 
og Samfnndets Sikkerbed, skal ind- 
stilles. 

. 

Udvandringen fra Danmark. J 
Tianret 1900—1909 er der i alt 
udvandret 65.097 Personen bjeins 
mehørende i Danmark. J de en- 

kelte Aar er Antallet af Udvandrere 
fanledes: 1900: 3241, 1901: 4246, 
1902: 6188, 1903: 7711, 1901t 

8373, 1905: 7915, 1906: 8791, 
1907: 7710. 1908: 4378 oq 1909: 
6514. 

Jslnndfk Politik. Reykiavik, 1. 

Februar J .Gaar afswldtes ifla. 
.,Lønfetta« et Vrelaermøde i Minn- 
5vsksseL der er en Reaeritmskreds. 
Med 67 Stemmer mod 27 vedi 
tot-es en Resolution kwori ndtnles 
Misstillid til Minifleren on oCWTN 
okn Jndknldelse of MWUML Neb- 
sens Altsiinnsnmrd stensfe for mesn 
l«tsn»en. 

Rebellerne skal benaades. Madrid, 
15. Feb. —- Premierminister Cana- 
lejas kundget, at alle de Mænd, 
som er sængslet paa Grund af Op- 
røret i Barcelona, vil bline benandet. 

. 

Oprøret i Canton. Canton, Kinn, 
15. Feb. — Qprøret varer fremde- 

» 
les. 6000 Soldater, som er indes-ser- 

sceret af udenlandske Offieerer, har 
«gjort Mytteri. Under et Sannnens 
sstød i Ncerheden as den ostre Port 
i Gaar blev ca. 500 af Oprørerne 
dræbt. 

Grubobrande Brei-lan, 2. Febr. 
J Kulgruben »Gottes Wunder« er 

der i Aftes udbrudt en heftig 
Brand. Branden opdagedes jaa be- 
tids, at alle de i Gruben oaerende 
Personer kunde redde sin. Oele 
Natten ndfoldedes der store An- 
strengelser for at sbegrcense Jldenz 
tnen denne raser stadig. 

i 

Danmarsk og Amerika Den kgL 
Gefandt i Washington hat« den 2. 
Feb. telegrafifk meddelt Udens 
rigsministeriet, at Daninark oa dets 

Besiddelser er optaget paa den Pro- 
klamation sra de Forenede Staters 
Prcesident, der sikrer Bebandlingen 
efter den ved den nye nmerikanske 
Toldlov indsørte Minimaltarif -fra 
Bl. Marts i Aar. 

. 

Uvejr i Name Christiania, 2. 

Februar. Jndløbne Telegratnmer 
melder om forrygende Uvejr over 

Besteraalen og Losoten. Fra Vol-ge- 
lvær i Losoten meldes orn store Ulyks 
’ker, idet en Mængde Fiskerbaade er 

forliste 10 Lin nf omkomne Fiskere 
er drenne i Land der. 6 Vaade med 
over 20 MandsVefwtnina ssnvnes og 
besrygtes forliste. Fra Melbo teles 

graferes, at der savnes 3 Bande med 
20 Mond om Bord. Det befrygtes, 
at Uvejret bar forvoldt Ulykker og 
Ødelcengelsser i de fleste af Lofotens 
Fiskerlejer. 

I 

Socialist-Opl-b. Berlin, 16. Feb. 
Snese af Mennesker jaaredests i et 

Socialistopløb i Neuinün"fter, hvor 
Soldater angreb Oprørerne nie-d 
Bajonetter. 

J Cassel fandt der 6 Opløb Sied. 
saa Politiet kæntpede med Socinli- 
sterne i 6 Timer. 

Socialist-·Demostrationerne er en 

Protest imod et prøjfist Lovforslag, 
isølge hvilket Vælgerne deles i tre 

Klassen eftersom de betaler Stat. 
Men Osfieerer og andre Medlemmer 
af lærde regnes til forste og anden 
Klasse nden Hensyn til Skatten, de 
betaler. De Radikale hat« forenet sig 
med Socialisterne i deres Protest 
mod Forslaget 

Asquitbs Kabinet. London, 14. 
Febr. — Følgendc Kabinetsudnævs 

ncslser blov kundgjort i Guar: Juden- 
riqsminifter, WinstonSpcncerChurchs 
ill; .L511ndclscninifter, Sidncy Bur- 
ton: Osmeralpostmeftcsn lEscrbertLouis 
Samuel 

Reqcringen fynes at vasre jikker 
paa Avbrjderparticts Stotte Ja- 
nusin Keir Hardith Præfident for det 
unfbamaiac Arbejdewarti. boldt en 

Tale i Mountain Afh, Wnles, i 
Gaar oq spoaede, at der Pkm Grund 
af alle Partiers daarlinc financielle 
Forsatning ikke vildc blinc noaet nyt 
Vala de føkste to Ame san troede, 
at Forflaqet med Hensyn til Lorders 
ncs Hus oq Budaettet vilde blive 
drcsvet incnncm i Parlmns M, og at 
Arlnsjderpartiot vildcs ff«««" Röqcrins 
qcstk smad Netnina den nnd tag- 

Damp«kivs.N»-.s-, 
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