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Jorden vil passen grauem deus 
Hale den 18. Maj. 

Hallen-Z Komet, der neermer sig 
Jordenis Vane rned en Fort of ca. 

2,5-s(s,l««« Mil i Tonne-L oil snart 
atter Hoe iyixliq, idet den oender 

tillmpe im en Linie bog ved Zolen, 
book i«-s:: lmr oæret skjnlt fiden den 
ZU «.«.’.t1·t-5s. Pan Grund of denss 
Still-Lug til Højre for Solon oil 
den ’nart atter bliive synlig paa 
M :- r qen himlen før Solopgattq. 
Prof. E. E. Var-nnd ned Yerlesi 
Obscnuror oed Geneooisøem Ver- 
dens jretnntefte astronorniske Fotos 
groikit, iorbereder sig nllerede poa 
ot tcsce Fotoquier af Kometen, soa 
snort dtn ntter bliver synlig. 

Lnsising den Z. ds. var Kometen 
ca. 1:'-:’-.000,000 Mil im Jorden- 
on kssrxrledes hen imod os gennem 
Solininsznet med en Hnrtiglied jotn 
nævnt J Gaar fknlde den staa op 
50 Mkncter for Socen, men paa 
Grund of dens Nærhed ved Sollt- 
nien r;1 den førit blive synlig om en 

halo Enes Dage. Hen over Mid- 
ten ci nenne Maoned vil enhvek, der 

hat Lnkt til at ftoo op en Ad« for 
Solorincnnem knnne se Kometen paa 
Morgendimlem uogtet den endnu 
vil ver-re 125,000,000 Mil fra Jor- 
den. 

Ten 20. Apkil vil Kometen vcere 

ncermesi Solen og vil derfor svcere 

klareit da dens Klarhed staor i For- 
bold txi dens Afitand fra Solen. 
Men on den vedblisver at komme 
ncernnre til Jorden indtil den ts. 
Mos, ::I den innes os llarere efter 
den« T.1to, do den oil furme fes 
poo Pl T : e n bismlen. 

Ten IR. Mai oil Jorden pasiere 
gennem Sallenkometens Heile. Iskkvod 
vil do Te? Kometen selv vil være 

14,2sn7,s«00 Mil fra os. 

Prei. Edwin Frost, Yerkes’ Ob- 
Iewatoriets Direktor hat allerede 
ved Hin-in of Spektroikop godtgjort, 
at Kometens Hales fornemite Ele- 
ment er ;,cnanogen (Blaaiyke) Gas«. 
Denne Opdagelie har ledet til den 
Formodning, at Jorden vil blive 
Ideloat af Gasdnnfter, noaet, iom 
Protesior Frost on Bornord dog if- 
ke tror non Grund ai Komethalens 
overordentlig tynde Atmoöfære De 
henoiier til, at Jorden passerede 
iqennem Kometens Hale i 1861, og 
innen lngde Mkerke til noget nol- 
mindeliqt 

Der er don enkelte Astronomen 
saoledes Flamorion, der fremicetter 
den Fortnodning, at sieblikkelig 
Dsd of alt levende paa Jorden vil 
blioe Folgen af dens Ksontakt med 
Kometen-s lyiende Hale Deriom det 
ver-ritt- ilke iker —- og alle eksakte 
Ustronomer venter liden Forstyrrelle 
— ino vil Snnet af Kometen paa 
den veitliae Himmel fra den ts. 
Mai til Maonedens Udgang blive 
et itorortet Skue ligeiom fsr ved 
denne Ksometg Tiliynekomst hvert 
75. eller 79. Aar. 

Vinterhvedeng Tilstand. 
Jsølcc Agerbrugsdepartementets 

Rapporz for April, der publicekeds 
den s. ds» er der Udsigt til en Vin« 
terbvedcs Avl af s173,000,000 Bu- 
sbelss nmd 121,000,000 den 1. April 
1909. 

Hvedcns Forfatning den L- April 
qfvesi procentvis ti1 80.8, den Taves 
ste side 1904, da den var 76.5. J 
December ches Hvedens Forfatnink 
til EIN Ved 1. April i Fjor vm 

den RIE, oa Genncsmfnittet for if 
Aar or 87, altfaa qodt 6 Pointt 
ovck Tilstanden i Foraaret i Aar. 

l Taarligst staar Vinterhvedeni 
Kansas, Nebraska og Missouri, hvor 
» 
de støkste Aiealer as den findes. Til- 

standen i disse tre Stater anaioes 
saaledes procentois: Kansas 64, 
Missouri 69, Nebraska 7(). Hoeden 
staar bedst i Vestkyststaterne og i« 
Sydeu, s. Eks.: Washington 94, 
Oregon 98, Ealisornia 98, Jdahol 97 — Texas 89, Virginia 90, Marys 

Iland 92. Montana kreditetes for 
iN og New York for 91 Det er ri- 
meligvis Frosten, der kom, efter at 
Hveden saa lcenge haode staaet grøn 

Hunder Suec-m der drwbte den slere 
Siedet Kansas tabte 30 Points 

isiden December, Missouri 29, Ne- 

braska 28 Øst for Mississippi fand- 
stes Tilstanden at ocere normal Den 
lovende Udsigt i Oklahoma, Texas 

og paa Vestkysten opveier i betydes 
slig Grad deidaarliae lldsigter an- 

’detsteds. J de sstlige Stater er Vin- 
terhvedens Foriatning ogsaa ged, 
men det tilsaaode Areal er i Reglen 
ikke stott- 

Vinterruacns Forfatnina er god, 
92.3 Points mod 87.2 for et Aar 
siden og 89.5 gennernsnitlig for 10 
Aar. 

Kamp mcd 
Snylteplanter. 

Professor H. L. Volk-n oed Nord 
Dakota Universitets Landbmgsskole 

shar, efter at have Eksperimenteret i 
1:3 Aar opdcmet, at der er en fem» 
Scaas sSnylteplanter, som foraarsi 
sager forfkellige Sygdomme paa 
Hvedm Det var hom, fom opdaaede 
Snylteplanter paa Hor, og fandt en 

Kur for Syadommen«, soa at Rus- 
,land—":? Horaqre oa amnle Agre i De 

Forcncsdc Stater er blevet sammt-! 
saa de atter giver qod Fold I 

Sygdom paa Hnedcsn bar braut 
Land over hele Verden til at se ud, 
fom om det var ufrugtbart, men det 
er Snylteplanterne, fom lidt efter 
lidt kvasler Asvlinaen i de nnværende 
bvedavlende Lande· 

Boley bar eksperimenteret pao et 

Stykke Land Veft for Famo Han 
fiaer. at Snylteplanten paa Hveden 
lianrr i Form og Jndvirkning paa 
Plantelisvet, Tuberkulofespiren, som 
anqriber Menneskene. Men det er 

leitete at hell-rede Planter end Men- 
nefker. Alt, fom er nodvcsndigt, ex- 

«korrekt Sædsfifte, beftaacnde Hoveds 

sfagelia asf Klsvexz Mafs og Kartof- 
ler, til Prover med Landet vifer, at 
Snylteplanjen er forfvundet 

Boley paastaar, at de fem Snnltei 
planter kom til at angribe Jorden 
of femme ubesendte Grund, Iom 
Tusberkelbacillen begyndte at angribe 

« Mennefket. 

s Snyltepfanten befordres af Band 
«og Bind, ifær ved den Tid,Tæ1-sk- 
ningen for-many længer og lcenger 

sud i Bei-dem til den nu truer med at 
kvælc Verdens Forraad af Hvede og 

.Brsd. 
Pinchot og Roosevelf 

mødes. 

Porto Maurizio, Italien, 11. 

April. —— Gifford Pinchot, tidliaci 
re Forenede Staters Forftchef, bvis 

Jnterview med Eks Prwfident Nov- 

sevelt ibar vceret imødeset med spændt 
Interesse, tilbrasgte hele Dagen sam- 
men med Roosevelt men kwad der 

pasierede intellem dem er en Hem- 
meliahed. 

Mr. og Mrs. Roofevelt er her i 

Bei-g hos Mrs. Roosoveltö Søfter. 
Pinchot fulgte med Roofevelts Fa- 
milie og Mifs Carew paa en 5 Mils 
Tut i Biergene,——og i det bele taget 

» ophdbdt han sig has dem fom on 

perfonlig Ven. 

Tasl og Micßeksham 
lasen 

Taft talcr om Frev, 
Wiekersham om Formdcri. 

Zum bdbudet baldt Præsident 
Tast og Justitsminister Wirkersbam 
saa der-es aaaressive Taler i Løri 
dass Aftes. Takt kalte for Distric: 
of Columbia-Es republikanfkc Klub- 
bers Liaa i Washington Han be- 
ayndtc mod at siac, at ban var alad 
Ded, at Jst republikanske Parti cndnu 
levcsr: ban ønfkedc ika at sætte no- 

aen nd as Partiet, mcsn »af deres 

(-Serninqer skal de kendcs«. 
»F Aftes« faade han, »Mit-r vi 

inacn us as Barth-L Vi Mike-r dem 
alle i Gelt-»den oa de bar Lejliahed 
til at gørcs Fordriua paa Nepublis 
kanisme iForhold til, bvad de nd- 
rettcr i beaqe Konaressens Hase for 
at ammemføre den LomioniIUL som 
liaacsr for dc1n.« Tonne Vtrina mod- 
roaes mcd stasrkt Vifald. Præsidesns 
ten-Z Tale ask i det bete taaet ud 
paa Partitrafkab aa Zammenshold 
for at gnsnnemføre jaadan Lcwgivs 
nina, sum Partiet bar forvligtet 
fia til. Tot aælder more om at band- 
le oa stemme end om at take-, derfom 
Partiets Laster skal indsries. 

Jultitsniiniiteren talte iamme Ass- 
ten for Gansilton Klub i Cliicaaa 
Hatt udtalte siq lanat skarpere Hans 
Ord faldt bl. a. saaledest »Im ta- 
ler til en Forlamlina af loyale Re- 
publitanere. Jea er iikker paa, jeg 
niver eders Tanke Nost, naar seg 
fiqer, at Tiden til at lebe nied Oa- 
ren eller inne med Mynden er for- 
bi, oa enlwer inaa vielge, om ban 
vil ftaa med Preeiidenten Oa det 
republikanske Parti eller ikke. Gan, 
der ikke vil vasre med i Minnen- 
lad ham vende tilbasge Forræderi 
bar altid bestaaet i at bin-Use on ov- 
muntre Fienden 

Dei-sont noaen ensker at ilutte sia 
til det demokratiike Parti, lad liam 
aøre det. Men lad bam itke ask-e 
For-bring paa at være Nepublikaner 
oa laa i Tide oq Utide arbeide for 

Jrepublikanite Forslans Nederlag on 

tlcque iia i Veien for den repusblis 
lkanske Præsidents Jndslndelle. 
I Medens Taleren priste Nooieoelt 
Administmtion for dens »Wer-fande- 
de on bestemte Angreb paa disse 
Migbruq at Privilegier og Mant, 
bvorved det- var ophobet Kapital, 
bvis Eksistens tmede Repnbliktens 
Stabilitet« oq aav den Kredit for 
at have iat en »in-few Standord for 
Fortetninasmoral oa Lovlvdighed«, 
sang ban, at »Landet var bleven 
rystet i dets Gmndvold sor Opnaaels 
sen af dens Cndetnaal«. 

Eiter en Revue ai Reqerinaenis 
Held til at optma Dom imad Sim- 
gertrnstens Bedrageri i 48 Punkten 
faqde Mr. Wiekerllmm ieiei·sstolt: 

«.6vilken nnden Administration 
kan pege paa Opnaaelien cis san Ine- 

get i saa kort en Tid?« 
»Er det ikke Tid«, spurqte lian 

fiden, »at de, der kalder sia felv Ne- 
pnblikanere, itulde ftandle med at 
kokettere med det demokratiike Par- 
ti og hseelpe til under vor vise Prie- 
sident at itre de iidste 8 Aars Ne- 
sormer til en frnatbar Ende?« 

Det dyre Betendtstab. Berlin, W 
Marts. »Bei-l Taaebl.« meddeler, at 
den kvindeliqe Tor-, som for tort 
Tid stden srastsal ett danit Handels- 
reisende Diamanter on Smytker til 
M Beet-di as 12,000 Mark, i Gans 
blev qenkendt as den Beftiaalne par 
en Kafå i Friedricksstrasse aq der- 
efter arretteret lSendes Kceraste, 
som var i Besiddelse as Størstede 

llen as de stsaalne Værdigenftanlde 
er bleven arresteret i Halle. 

tstandede Meddclelfer. 
En Automobilkuik, fwis Nasvn 

skjn"les, stødte i Fredags i New 

York nied sin zod imod en lille 

Pakke i Franken af en Juivelerbutit 
Da han aabnede Patien, fandt han 
et DiamantibesatHaliebaand til bisw- 
000. Han læite Annonccrne, og i 
Gaar iif ban af Eieren Halvdelen 
af .LJal«"cli-.1andets:1 Værdi for sin DErs 
iiglied 

Mr. Jne Cannon niencr, at det 
er bedre at kæmne da ialch end 
det er at komprdinittere Han skriver 
til en Ven, sont beundrer ; 
»so-i Imr altid twet pas IM- 
hlikanife Partis Prim« Pier og Po- 
litik, da jea venter Tit live Uod den 
repnblikanike Tro, saa lcenge jeg 
levet. Eiter min Mening er det 
bedre at kasinpe og falde —- derfom 
vi maa ialde —- end at Vinde ved 
Opgivelien ai disie Principper og 
den Politik.« 

. 

Man bar nn begyndt at gcvtte 
paa, at Mr. Rooievelt bar sendt ef- 
ter Mr· Gifford Vincbot, fordi han 
snikede at blive sat grundig ind i 
alt, hvad der politifk hat gaaet for 
iig i Amerika, siden han ivendte dei 
Ryggenf Han bar holdt sig uden 
for Politik midlertidig, men man 

kan uære sikker paa, at han vil møs 
de vel rusteti New York, og da 
maa man ikke blive overrasket, om 

han nnentet skulde kafte iig ind i 
den politiike B«evægelie. 

Der bar i den sidite Tid verferei 
leter oni, at Medlemnierne Knor 
oa Ncheagfi -— Statsminifter og 
Finanstninifter —- af Prwsideni 
Tafts Kabinet vilde resignere For 
Wink Vedkomtnende skulde Grun- 
den til, at ban oilde trække sig til- 
bage, færlig vcere den, at Taft fores 
tmskker Justitsminiiter Wiesersihasm 
iom Raadgiver, medens McVeagh 
iknlde finde Moditand has fleke aj 
de ledende Mcend i Washington. De 
siditc Meldinger fra Washington 
paaitaav imidlertisd, at inaen For- 
andringer i Kabinettet ventes,. 

. 

Sommer Fry i Clncago idømte 
Torsdag i sidste Uge Alfked Robert-T 
en jkødesløs Antomobilknft iom den 
18. Febr. paakørte en ung Pige, der 
studerede ved Eliicago Universitet, 
en Mulkt paa 8200 Tommeren 
inqu til den unae For-: »Jeg vil 
icvtte et Eisean med dem, og jeg 
l)aaber, at andre fkødesløse Chanf 
ienretx fotn lmcr Tag overtræder 
Lotsen og tager Mennefkcliv, vil 
lade fig advnre. Frn nu af vil enhver 
«lt)s·tlørende« Antomoibilknit sont 
sure-is from im« mig, komme til at 
betale en lignende Mulkt. 

Gtalmandss Tand. J Søndags blev 
en bølnniik Privdikant og Missionss 
nrbejder ifndt og drccbt, fort 
ein-r at nun lmude forladt Kir- 
tisn Det var Frank Skala. Han 
lmude i lin Tale erklærct sig villig 
til nt ofrc sit Liv for Kriftendomi 
Indus Sag. Arm i Arm haode han 
oq en Medarbejder, John Gan, for- 
ladt den lille Kongregationalkirke i 
Wood’ö Run, en Forstad til Pittss 
lntrg, fnlgt af et Hundrede Bib- 
1nere. En pjaltet klcedt Mand uden 
Kmve trcengte sig frem nennem Fsls 
get, og da l)an var blot et Skridt 
bna ved Lederen, satte ban en Re- 
ooloer til Skalas Haue-d on affyredc 
to Stud, fcm Skala faldt død oin 

Oktiaa Gay blev skndt on faldt be- 
nidstløs til Jorden Morderen um« 

vol kcnidt i Missionem on der kan in- 
nen anden Grund give-I for lmnsk 
gnseliae Handling end Galiknb ellci 
Vanrid 

Horden rundt. 
Prinsesse Clementine af Belgien 

skal hasve opgivet sit Giftermaalj 
med Prins Viktor Napoleon. Derj 
tales om, at hun nu vil gaa i KlosY 
ster. 

. 

ZU Zigøjnere er druknede oed at; 
falde igennem Jsen paa Seenl 
Tschermen, Russland paa Vej til 
Marked i Luga. 

I 

J Wilhelmsbavem Nor’dtyfkland, 
lJar en Skibstømrer fra en Tarpe-i 
dobaad stjaalet Skibskasfen nied 
25,0(")0 Mk. og sænket den i Havnen. 
Nu leder Tykkere efter den« 

I 

I En Gaseksplosion bar fuldstæns 
idig styrtet et Hus i Breslau i den 

prøjfiske Provinz Schlesien samtnen 
og hegte-net alle Beboerne under 
Ruinerne. 

Tragnmisjs sugde forl·, efter atKong 
Geom liaiide oplceft sin Trontale i 
der græike Depnteretkammer, at det 
nu fuldbrasgte Værk var et nationalt 
Forsoningsveert en Udtalelse, der 
modtoges med Bifald 

. 

En Togulykke ved Miihlhausen, 
Elsas, har kostet 19 Sol-dam- Livet» 
niedens lienved 100 Personer blevi 

lfaarede Skylden for Ulykken liggee 
jhos en Togfører. 

Ulykken fkete derved, at et Luk-» 
sustog løb ind paa et Spor, lwor 
der holdt et Militcertog, skønt der 

Year hejfi Stoppefignal 

s Den græske Krise endt· Til »Die 
M-oi«genpoft« telegraferes fra Athen: 

dMilistanligaen has vedtaget følgens 
Ade Beslntning angaaende sin Op- 
«løsning: 

Der rette-Z en Rundskrivelse til 

«Oificererne, hvori de opfordres til; 
zfremtidig ikfe at blande sig i Poli-’ 
·tik, men tun ofre fig for deres mili- 

tcere Tjeneste. Etidvidere vil der; 
blive offentliggjort et KemsmnniqueJ 
til Folket, hvori Ligaen paa en Maa- 
de aflægqer Beretning om sin Birk- 
somhed og antyder, at Officererne er 

rede til at træde sammen igen, hvis 
deres Forlmabninger om den frem- 
tidige Udvikling sknffes. Marinei og 
Krigsministeriet fkal vedblivende 

«- oære de ansvarlige Gen-unter til Sit- 
ring afLigaens Ønsker og Fokmaal. 

« . 

Statskup over for Finland. Et 

kejferligst Manifest, der blev under- 
fkrevet den 28. Marts, tager ende- 
lig Zfridm sum man længe lmr ven- 

tet augaaende Umyudiggørelseu af 
den finske Landdag. 

Det bedder ifølge et R. B.?Tele- 
grasm fra St. Petersborg, at Czaresk 
befaler, at det af ham af Minister- 
rausdet forelaqte Lovforslag om Of- 
fentliggørelfe af Lade, der kun an- 

gaar Inland oa of Love af al- 
mindelig stntslig Betydning skal ind- 
bringes i Rigsdumaen ou Miasma- 
det. 

Endvidere befaler Kejseren at s.il- 
lade den finske Landbqu at afaive 
sit Skøn over Lovforflagets Jnds 
hold· bvorofter dette Skøn fkal zin- 

dergives Rigsdumaens og Nigsmai 
dets RaadslaquimL Landdagens Ub- 
talelse ffal afqives inden en Maa- 
ned fra den Dag, bvok den mod- 
tager Lovforslaaet. 

Manifeftet udtaler fast Tillid Pä- 
at Damaen og Riqsraadet vii løf. 
den dem tidligeke Op"aave til Be 
fæstelfe as det russiske Riges En- 
hed og Jntcgritet og til alle åro 
Undersaattcrs Bel. 

Kadetførcsken Miliu«kof erklasrisoc 
sent-re i Dumaem at Reaerjukscsts 
Forslaa um Dumacsn var en Moo- 

1ig Handling. Czaren hcwde i 1891 

f 

Nebraskas Hovedstad 
,,tør«! 

Lincoln, 11. April. — Afholdss 
folket sejrede i Dag i Lincoln i en 
af de hedeftede Valgkampe, der no- 

geu Sisnde er udkcempet her, med 
936 Stemmers FlertaL Saloons 
vennerne kastede 4,271 Stemmer, og 
Afholdsvennerne 5,207, tilsammen 
9,478 Stemmer eller 90 Procent 
af dem, der havde tegistreret· J fle- 
re Uger var der kæmpet, og hoerDag 
blev Stillingen mgre spændt, ind- 
til Kampen naaede sit Højdepunkt i 
Valget i Dag. Snefe af Automobis 
ler og Karl-Her og Hundmder af Ar- 
bejdere var i Virksomhed Paa beg- 
ge Sider for at befordre Vælgere 
til Valgstederne. 

Pan Afholdsfolkets Sisde arbei- 
dede Universitetets Fakultet og Stu- 
denten Der paastaaz, at mindft 600 
Stemmer derfra kastedes imod Sa- 
loonerire —- Kvinderne var vel or- 

ganiserede for Kampen, og selvBørn 
arsbejdede for at samle »tørre« Stem- 
mer. 

Guv. Haskcll i Klammeri. 

Guthkie, Okla» 9. April· -— Der 
sandt sent i Gaar Astes et lsestigt 
Zammenstød Zted mellem Stirneer 
Haskell og Generaldjutnat Casnton. 
Ved deres Venners Mellemkomst af- 
ooergedes Haansdgribeligheder. 

« 

En 
Revolver blev taaet sra General 
Canton, men Øjenvidner paastaar, 
at han ikke havde rettet den mod 
Haskell Guvernørens Venner bar 
befalet Vagt udsnt ved hans Værels 
ser i Royal Hotel Politimester Mit- 
chell agter at arrestere General Can- 
ton. 

looet ubrødelig at overholde Fin- 
lunds Looe. Krætikelsen as dene 
Løfte saldt tilbaae paa dem, der 
ledte Herskeren vild. 

. 

Det ulykkeliqe Bal i Ungarn-—- 
300 brændte, 75 saarede Om set 
ulyktelige Bal i Økørito eller Note- 
Szalka, som soi meddelte om for- 
leden, medens yderlsigsere fra Budai 
pest. Det olf Mennesker ooerfnldte 
Lokale hvori Ballet asholdtes, vor 
endnu smykket med Granqrene Era 

’en tidligere Fest og var oplyst oed 
Piapirlygter med brændende Los-. 

IDen eneste Tør tisl Snlen our ais 
laoset. for at ingen skulde komme 
ind uden Billet. Festen var i fulk 
Gang, da en Grnngren kom i 
Brand. Jlden bredte sia med rissest- 
de Hastigbed, og der opstod stor 
Panik i Salen. Under Bestræbels 
ferne for at redde sia, styrtede Folk 
over hiverandre ved Deren, oa kslsden 
bredte sig standia, indtil Husct stor- 
tede sum-men. Forknllede Lig lau i 
Dynger, oq fm Nninerne børtes de 
saaredes Stein« J bele Omegnen me 

der noeppe en Landsbn, fom ikle lu- 
rørtes as Ulykken Det lykkedeZ mitn- 

ae saure-de at nackuld i det frie, lwor 
de derefter sank stimmen 

Officielt opgives nn Ilntallet of 
omkomne til 300. Antallet nf san- 
rede til 75. 

Til ,,Loknlmn.« teleamserech im 
Wien: Et Øjentiidtiks til Monden 
bar udtalt, at noale mme Karls imp- 

de lot Voanetniiss1. bonI-i Vollet 
sm.dt Sted, i VII-ed in p. limone 
fin i Anlednina ai, at Ders-: var 

tilnnasled medenss du dank-liess- 

Bogfortcguclse Rr. s, 
over Religion og Leo- 
logi samt almindelig kri- 
stelig belætendeog ov- 

byggelige Strifter er un 

særdig og tilsendeg enbver seit m 
Forlcmgende 

Danish Luth. Publ. Heule, 
Blatt-, Nest. 


