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I 18. Ausg. 
Dr. Cook i liebend-? 

QIlsenhaoneeae er vilde af J 
Begefftriag. 

Koug Fredetiek givet Dr. Cool en 

Modtagelfe, fom iugeu Privat- 
imnsd fee hat foaet ved 

Hoffen 

Kobenhavm 4. Sept. — Kl. 10 
Forum-. askom qupskibeck »Aus 
Egede hertil med den amerikanske 
Nordpolsfarer Frederick A. Cook om 
Bord-Den danske Kronprins Chri- 
stian tillichned den amerikansie Mi- 
nister Egan, Handelsminister Han- 
sen oq Komiteer, der repræfenterede 
forflkllige Foreninger og Selskaber, 
lom om Vord, hilscde paa Dr. Cook 
og bod ham velkonnnen i Byens og 
Landets Navn. Kronprinfen tog Dr 
Cook under Armen og føkte ham i 
Land. 

Ta Dr. Cook satte Faden paa 
Land, modtog en vældig Mennefle- 
skare hatn med Iredovende Leveraab, 
og Mængden fulgte ham gennem 
Gadorne til det metereologiske Justi- 
tut, bvor han holdt en kort Tale 
Tit klicpræfentanter for ,,Ass. Press« 
erklasrede Polarfareren med Eiter- 
tryi: 

»Im hat« været ved Nokdpolen, 
og de Observationer, sotn jeg bar 
bmgt med mig hjem, er afgorende 
Bevis for denne tnin Paaftand 

Fra fsrft af var det ikke min Hen- 
figt at gore Forspg paa at naa Polen. 
Jea var kun ude paa en arktisk Els- 
kuriiom men da jeg fandt Forhols 
denc gunstige, fik feg i Sinde at fort- 
fættcs til Polen. 

Da min Ekspedition var kun lils 

le, var vorc Behov heller ikke store, 
og saalcdcs var vi i Stand til at 

bevcrgc as lnntiat fremad. Vi tilbas 

gclcmdc san lmjt sont 12 Mil on I an 

hvilth or ndiasdvanliat 
Pan Tillsaqetnrcn flap Vor Pro« 

viantiorinnina fuldftcrndig op, saa vi 
i trr Taqu intet lnwde at Wisc- Mcn 

qemrkm en Jlalming i Jscn sit vi 

Øje paa slere Hvalros, og to ai dem 

fkod im Dermcd var vi reddet den- ; 
ne Gang Men mine Patroner var; 

ogiaa opbrugt Siden brsd vi vor 
enefte Slæde itn og gjorde Buer og 

Pilc deraf, sont Eskimoerne gar, og’ 
saa stød vi Bildt med Pile. — Ogsi 
saa i Nærheden af Capc York var vi 

paa Nanden af Hungers-indem men 

saa fandt vi en ung Sæl sovende paa 

Jsen Saa var vi atter reddet. Ved 

felve Cape York fandt vi Moskudyr, 
fom vi stud« 

J Asten Kl. 8 spiste Dr. Cook Af- 
tensmad i City Hall samtnen med 400 

af Byenö mest fremragcnde Mænd 

og Kvinder. klædt i Aftenkoftume, 
som Kongens Skrædder havde for- 
færdiget. 

Tet var den travlefte Dag iDr. 
coots Liv — Taler, Lilien, Haands 
flag, Trængsel af Folleskaren, der 
var neer ved at flide ham i Stykker i 
detes Jver for at faa Polens Opdas 
ger at se. 

Dr. Eook kom i Land med Haar-et 
uklippet og Ansigtet uraget, men i 

Hotel »sonix«, hvor ban var Rege- 
tingens Gast, met-te baade Sitde 
og Bart-er oa qiorde hatn deres Op- 
Minim- 

Han var Dr. Esaus Gast ved en 

Luncheon, hvor han modtog Tele- 

arammer og Lokthkngn i Hun- 
drevis tra qeografilke Selskabet 
ogslere Nationen Da han sont til- 

bade til sit Hotel bestormedep han af 
en Bataillon af Korrespondenter og 

Reporterr. Blandt andet Instede d«e 
Ovar paa den Kritik, tom han- Ve- 

tetning havde været Genstand for. 
Opsrqtmaal i den Retning befvarede 
Dr. Eook aabent oq fyldigt og med 
det bedste Humor-. Hvad man end 

vtl tænke om Dr. Cook andre Steder, 
—- her bar han givet alle, som bar 
talt med ham, det Jndtryk, at han er 

en ligefreni, aaben og dygtig Mand. 
Dei del· Mk fet Dr. Cooks Fortegs 

nelse over iine Jagttagelser ved Po- 
len, er overbevist om, at de er ægte 

»Ganz Cgede«s Kaptajn J. Larfen 
sagde, at han hat understgt Dr. 
Cooks Necorder, og at han trot, de 
er fuldt ud korrekte. 

Komtnandsr Hovgaard, der kom- 
manderer Longens Jagt, og som er 
Danmarks fremmefte arttifke For- 
fker, siger efter at have Undersggt Dr· 
Cooks Dagbog: 

,,Jeg lagde Mcerke til nogle U- 
overensstemnielser og Uiiøjagtigheder 
i Avisberetningerne, men en lcens 
gere Samtale med Dr. Cook overbes 
vifte mig om, at hans Meddelelser er 

absolut tilforladelige. Hans Svar 
paa niine Spørgsmaa var klare, 
præcife og efterlod ingen Tvivl hos 
mig. 

Jeg havde ingen Tid til at gen- 
neinlæse han«-Z Tagbog, men fra det, 
jeg faa, fik jeg det beftemteJndtryk-at 
Doktorens Paaftand om at have 
naaet Polen er korrekt. 

Jeg kan naturligvis itke paatrykke 
Godtendelfen af Dr. Cooks Bedrift 
det officielle SegL det herer Landets 
Hoved til«. 

Dangaard Jenseit, den danske Jn- 
spektør i Nordgrsnland og højeste 
Entbedsmand der, som bar tilbraat 
to Manneder· iDr. Cooks Selskab, 
er absolut overbevist om Tilforladei 
heden of Cooks Beretniiig· 

Tangaard Jensen refererer desuden 
til den danske Polarforfker Kund 

Rascnusfen, der gennetn Cnpe York 
Eskimoerne bar faaet enBeskrivelse af 
Dr. Cooks Reise. Nasmussen er den 
enefte Europa-er, fom fuldt nd for- 
fmar Cape York Eskinwernes Sprog, 
til lwilken Stamme de boten sont 
var med Cook. Nasmussen fortalte 

Jenseit, at disse Essimoers Historie 
stndsasfter Enkeltliederne i Cooks For- 
tnsllixm. Te tmaftcmn at Reisen end-» 

taler i Henbold til Etiletten ikke knn 

nor for nt have forsat den. 

Den berømte norile Forsker Ener- 
drnp ankam net-til i Aste-Z for at hil- 
fe paa Dr. Cook. Haft saqde til en 

Korrespondent: 
»Im ncvrer aldelcs inqu Tvivl 

onn; at Tr. Cook bar naaet Polen. 
Han kunde ikle have haft en bedre 
Ekspedition end Eskinioer og Eskimos 
hunde.« 

J en Svartale fagde Dr. Cook bl· 
a: »Havde jeg ikke sundet de rette 

Efkimoer, de rette Hunde og de rette 

Levnetsniidler. faa kunde jeg aldrig 
have naaet Polen«, og saa takkede 

han Danfkerne, fordi de driver Mis-’ 

sion blandt Eskimoerne 
Kobenhavm ö. Sept —- Dr. Fre- 

derick A. Cook fad iAften til Bordö 

samtnen med Kong Frederik i Som-! 
merpaladfet et kort Stykke Vej udeni 
for Kobenhavn Kongen indkaldte Dr. 
Cook til en Audiens i Gaar. De un- 

detholdt htnanden i en Times Sam- 
tale, og medens slige fyrstelige Sam- 
taler i Henhold til Etiketten ikke kan 

referan ordret, faa san det figes, at 
Dr. Eoot qjorde et faadant Jndtryk l 
paa Kongem at han befluttede at 

indbyde ham tilAftensmaaltid i Dag. 
Men for der tilstodep Dr. Eook kon- 

qeltq Indien-, havde Kotigen anme- 

det alle de danfke Forstete om at gi- 
ve dere- Mentnq om Tockwetetning 
tilkendr. De udtalte siq enftemmtg i 
Tooks Favtr. 

Jndbydelien til Dtner isftes var 

udelukkende efter Konse- eqet On- 
ske. Nordpolsforsteren lud Itd Kon- 

gens bsjre Side, en Mee, fom tngen 
danik Mund kan mindes bar vieret 

vist nogen anden privat Person. De 

kongelige Personer lyttede til hvert 
et Ord fra Cook om Farerne og 
Savnene paa bang Polarreife 

Dr. Cook blev meget glad i Dag 
ved at modtage et Telegram fra Præs 
sident Tast. Prcefidenten udtaler sin 

hjertelige Lyktnfkning med, at Cook1 
hat naaet Nokdpolm 

stlge et Telegram over Patisj 
hat Kund Razmusfens Huftrn med 
Skibet Hans Egede faaet et Brev fra 
jin Mand, hvori denne figu, at han 
var den ftrste til at lykkesnfke Dr. 

» 

Cont, og han er misundelig, fordi 
han havde haabet selv at skulle naa 

til Polen. Videre figer han, at Essi- 
’moerne vel ikke forftaar sig paa Jn- 
)strumenter, men de ved at tage Ob- 
servationer af Sollyfet. Rasmussen 
tror, at Cook har vceret heldig, fordi 
han hat levet som Eskimoernr. 

Forulykket Jernbanetog. 
To Mennesker drceüt, mauge lautet. 

Newcastle, Pa., 4. Sept. — Tag 
Nr. 5, Royal Blue Limited, paa Bal- 
timore se Ohio Bauen, forulykkede 
her i Nærheden Kl. 12,25 i Dag 
Morges. Ulykken antages at viere» 
foraariaget af Røvere, som havde til- 
Hensigt at plyndre Ekspresvognem 
hvormed der var en stor Sum Pen- 
ge fra New York, befiemt for Ban- 
ker i Besten. i 

To Mcnnesker blev dræbt og 50 

saaret, hvoraf mange livsfarlig. Tos 
get var Vestgaaende fra Pittsburgl 
til Chicago. To Mil fra Newcastle 

»ved et Sted kaldet Ehcwton løb To- 
get pludselig ind paa en las Stimm- 
To Sweller var blevet taget vcek, og 
Naglerne trukket ud, og hele Toget 

zblev kostet af Sporet. Den store Fakt, 
Thvormed Toget gik, gjorde, at Loko- 
motivet og alle Vognene væltede Ma- 
skinisten Jolm Dell og Baggaaemes 
fter John Wheatcraft blev knust og 
drcebt øjeblikkelia. As de henimodl 
10 saakede Passagerer frygtes flere 
ikke at kunne leve. 

Tot var over to Timer efter Ulys- 
ken, før man modtog noan RapportI 
ber. Lieblikkelia blev der da telegrail 
feret til Pittsb11m, Elwood oa an-; 
dre Stcdcr eftcr Hjælp, og Hjcelpcsz 
toa med chger blev sendt til Ulykkesk 
siedet Der var alt i kaotisk somit-; 
ring. Passagerer lud omkring de ødesl 
laate Vogne, blødende af Saat oa 
Sk«.«ammer, og regnede gjorde deti 

Te most alvorlig saarede blev hur-l 
tig sendt til Ncwcastle og indlagt paa 

"et Hospital der. 

Toset rev Sporet og Linien op 
i en Affiand af 100 Yards, og Nuis 
nerne dækkede begge Spor og blokei 
rede Tag baade fra Øst og Vesi. 

Halv Million Brand 
i Missouri 

St. Louis, 5. Sept. —- En speciel 
Melding til Wabe-Demokrat meops 
lar Bluff, Mo» beretter: Der uds 

brsd Jldløs her Kl. 2.35 i Morges i 
Reynolds Hotel Jlden Idelagde Ho- 
tellet og 30 andre Forretningshuse 
midt i Byen. Tabet aiislaas til 
8500,000. Assurancen vil dcekke 
omkring to Trediedele of denne Sum. 

Jlden rasede ustandset af Byens 
frivillige Brandvcelen, indtil Binden 
flog om og dtev Flammerne tilbage 
mod det afbrændte Distrilt Flere af 
det frivillige Mandfkab blev for- 
brændt, enkelte kam paa anden Maa- 
de til Stude, men ingen alvorligt. 

Ttrkeu i Iowa. 

Des Maineg, Ja» 4. Sept· — 

August bei-te Aar var den tørreste 
Manned i Jowas midtre Distrikt, 
siden Vejrbureauet blev oprettet i 
1878· 

Kun 0.14 Tommer Regn faldt fra 
den sidfte Dag i Juli til den første 
Dag i September. Følgerne af denne 
Tørke har vmret alvorlige Det reg- 
nede tre Gange i denne tørre Maa- 
nedx men Negnen var saa let, at 

den ikke var til starre Gaun- 

Peukq nuak Polen! 
6. April, 1909—knapt øtAat leitete 

end Coot 

Morgenpoften i Dag bringet fal- 
gende Telegrammer: 

New York, 6. Sept. — Folgende 
Telegram modtoges her i Dag: 

,,Jndian Harbor, via Cape Ray, 
6. Sept. — To Associated Press, 
New York: .,Stjernebanneret sømmet 
til Nordpolen«. Til Herbert L. 
Pridgman, Brooklyn, N. Y: ,,Polen 
naaet. Nonsewelt i god Behold.« Fra 
samme Plads til New York Times: 
»Jeg bar naaet Polen 6. April. Ven- 
ter at arrivere i Chateau Bugten 7. 
Sept. Sikre Dem Kontrol over Te- 
legmfen der for mig og arranger 
for Sendelsen af ,,big ftory. 

Peary.« 
—- 

Mere Overfvømmelse 
t Mexico. 

En Htjvandsbilge paa hcnved 50 
Fod hlf Ideltkggek en Del af Tula. 

Mexico,3· Sept. —- En Melding 
fra Morelia. Hovedftaden i Staten 
Michoacan, siger, atHøjvande iGaar 
ødelagde en ftor Del af Zamora Di- 
striktet. Ei frygteligt Skybrud i Hon- 
dada og La Beata Biergene fik Flo- 
der og Strpmme til at flyde ober, og 
Mike of frugtbare Dale staat under 
Band. 

Man bar her modtaget nærmere 

Efterretningcsr om Overfvømmelsen, 
som hjemsøgte Vyen Tuch i Staten 
Tamaulipas sidste Lordaci En Vølge 
mellem 45 og 50 Fod bøj væltedc 
nod iqenuem Floden og satte over 

Salvdelen af Vycn under Band. To 
Hundrcde Huse oq Sau Juan Vroen 
bortførtcss og mange Menneskcr um- 

kom. Stormen rasede med stodZtrenas 
bed i 8 Dage. Binden ødelnqde Huse 
oa Hyttcsn san Hundreder blev bjemi 
last-, og utallige Træer blæste Ich. 

Frygtelig fom Tilstanden er i Mon- 
terey, san erklcrrer Korrespondentem 
at de er ikke bedre i Tula oq Om- 
egnen. Den ødelæggende Højvandss 
bølge ledsaaedes of cyclonagtig Vind 
og Hagelftorn1, fom sdelagde Avlen. 

Hele den nordøftre Del of Staten 
siges at være lagt Ide. Jernbanes og 
Telegrafforbindelfe blev afbrudt, og 
Tuch med fine 7000 Jndbyggere var 

afskaaret fra den øvrige Del af Na- 
tionen i 4 Dage. 

Stndagslukning. 

Atlantic City, N. J, 3. Sept. — 

Her er udtaget 67 Arrestordrer mod 
lige saa mange Liksrhandlere, der 
befkyldes for at have overtraadt Lo- 
ven om Søndagslukning. Det erSsns 
dagö Alliancen og »gon Citizenfhip« 
Ligaen, der hat udtaget Arrest-ir- 
drene. Sagen hat vakt stortRIre, men 

Navnene paa de tiltalte er ille of- 
fentliggiort. Der siges at vcere en- 

Del Hotelmcend iblandt dem. 

Dampstibsuotitfer. 

«Oöcar den Anden« er ankommen 
til Christiansfand Alt vel. Vil atter 
affejle derfra den 11. Sept. og ven- 
tes saa til New York den 21. s. 
Maaned. 

»Hellig Olaf« hat forladt Chri- 
stiansfand med 1050 Passagerer og 
ventes til New York i Dag (7. Sept.) 
Vil atter afsejle derfra den 26. 
Sept. 

Ærb. 
A. E. Johnson F- Co. 

Blandet Nyt 
J Dag (Tir5dag) tages der Asstems 

ning blandt Sporvognspersonalet i 
Chieago over, hvorvidt man vil an- 

tage den of Sporvognselfkabet still- 
lede nye Lsnningsskalm Skulde Til- 
budet blive for-kostet kan der være 

Udsigt til en i høj Grad ubehagelig 
Strike 

Dowies Efterfølger, Wilbur Glenn 
Voliva, sidder for Tiden arrefteret 
jordi han nægter at Betale 810,000 
fom han af Retten var funden skyls 
dig til. — Han agerer Martyr for 
derved bedre at kunne bevore sit Her- 
redømme over sine Tilhoengere 

I 

Towdag den 9. September sam- 
mentræder Repræfentanterne for Ge- 
neralEouncil« til dets 32.Konference- 
møde i Salems Kirke i Minneapolis. 

Repræsentationen er sammensat af 
1 Præst og 1 delegeret Lægmand 
for hver 10 Menigheder i Samfuns 

det· Til dette Møde er der ca. 275 

ftemmeberettigedr. Mødet holdes 
hvert andet Aar. 

I 

J 1908 blev der i U. S. produce- 
ret 26 Millioner Tons «Koks« hvil- 
ket dog er 36pCt. mindre end i 1907. 
Prisen er famtidig gaaet ned fra 
82·74 til 82.40 per Ton. Hertil for- 
brugtes i 1908 39 Mill. Tons Kul 
til en famlet Værdi af 45 Mill. Toll. 
Dei deraf frembragte Koks hat en 

Vcerdi af 62 Mill. Doll. Der findes 
noget over 100,000 KokssOvne 
« 

Landet. 
. 

Der næres undertiden Frygt for 
at Verdens Knlforsyning snart vil 
flippe op· En Trøst er det da at læse 
i en nylin ndfted Negeringsmpporh 
at i Staten Tennessee bar nmn til 
Dato kun naaet at udvinde 1,H;«pCt 
nf den anslcmede Killforfyiiitia, ung- 
tet den snmlede Produktion for Sta- 
ten beløber sig til 135 Millioner 
Ton-Z. Tet onslaas, at der i Staten 
endnu findes 251Xz Billioner Tons. 

. 

Ton Ime Toldlov, ,,Tl1e Banne-Al- 
drich Bill«, forandrer Takster paa 
35 pCt. af alle indforte Artikler. 
Det qennemlnitlige Resultat er en 

Forbøjelse af1.1th. over Taksterne 
under den bidtil gceldende ,,Dingley 
Bill«. J 300 Tilfcelde er Tolden for- 
højet og i 581 Tilfælde nedfat. Den 
nye Lov medfører imidlertid ogsaa 
stor Forandringe i Klassification af 
Jndfsrfelsgenstande, Iaa del er vanlkk· 
liqt paa Forhaand at blive klar over 

Nesultatet i Praksis. 
. 

J 1880 fandtes der i U. S. i alt 
4,009,907 Farme; i 1890 4,564- 
6417 i 1900, 5,739,657, og ved Op- 
tællingen næste Aar vil der efter 
famme Ratio findes ca 6 Millioner. 
Der bestceftigedes i 1900 i alt 10,- 
433,188 Personer over 10 Aar gam- 
le ved Agerbrug. 

Det er Negeringens Henfigt i 
1910 at· sætte alt ind paa at fkaffe 
mijagtige og fuldstcsndige Oplysnins 
get angaaende Agerbrug. Til den 
Ende opfordres Farmere til at ftre 
Boq over de forsitllige Grene af de- 
res Virksomhed icarets Lib. Blandt 
de Ting, hvorom der vil kræves Op- 
lysning af den enkelte Former-, nævs 

ne- Use-ide- 
Farmens Storrelfe og Beerdi, Are- 

al opdyrket, Areal Skovland, Kvans 
titet af de forskellige Kornsorter osv. 
avledei 1909, Antal Husdyr, chers 
kra-, Bifværme samt Antal lagt til 
i Aarets Lob, Antql Dyr købt og 
folgt iAarets Lob samt Prier der- 
paa. Ligeledes Antallet og Vcerdien 
af dem, der blev-slaqtet til Fede, An- 
tal af Malkekøer og Kvantitet af 

Mcelk, Smøin Ost ofv. produeeret 
samt Udbyttet deraf. 

Udgifter for Arbejbskrast,Foder as 
Gsdning. 

Hat man tiltraadi sin Farm si- 
den Avlsaarets Slutning, er man 

spligtig til at skaffe disse Oplysnins 
ger fra den tidligere Jndehaver. 
) Den næste Folketælling tagek sin 
Begyndelse 1-5. April 1940. 

I Jorden rundt. 
Til dansk Gefandt·i St. Petersborq 

ier udnoevnt O. C. Scavcnius. 
. 

Et Møde ricllem Kejfer Wilhelm 
og Kejser Franz Joseph er fastfat til 

;8. Sept (altsaa i Morgen). 

Norges Forsvarsminister Lowzow 
Jer traadt tilbage og erstattet med 
Oberst Spørck. 

I - 

; En tysk Familie eif, medens den 
fpifte til Middag i Kurhuset i Brü- 
nig (ved Bern i Svejts) bleven be- 
stjaalet for Juveler og Penge til et 
Beløb af 50,000 Fres. 

September. — Lidji Jeassu, Kron- 
prinsen af Abysfiniem har indbudt 
Theodore Roosevelt til at deltage i 

en stor Elefantjagt Prinsen lover, 
Tat Roosevelt skal faa Anledning til 
Lat skyde en hvid Elefant 

, 
—QW«--·.- 

Striken skal indstilles. Stockholm- 
L Sept. — Arbejderføderationen hat 
bcsluttet at indstille Storftriken den 
6. Sept. Beflutningen er en Følge 
af Regeringens Jndskriden, som gaar 
ud paa at iftandbringe en for alle 
Parter tilfredsstillende Ordning. 

Jobamiesbmch i Sydafrika er for 
fort Tid sidcn blehen hjemføgt af en 

vældig Stiefloi·ni, der siandfede nee- 

sten al Trafik. 
Forbudct mod Anvendelse af Mo- 

torpaccre vcd Cykleløb er hævet i 
Berlin, og samtidig er indført wisse 
Sikkcrhedsforanstaltninger for Tib- 
liknn1. 

Kong Viktor Emanuel bar overta- 
get Hvervet fom Voldgiftsdommer 
mellem Frankrig og Mexiko i Stri- 
den om Suveræniteicn oversØen Clip- 
perton. 

i 

London, 5. Sept. — Den engelfke 
Presse bar ikke endnu overvundet 

ssine Tvivl. The Morning Post figer, 
Hat Eooks Bereiningen i Danmark bar 

Ifnarere tstyrkct end svækket Tvivlene. 

jMen Daily News støtter Cook· Bla- 
det fixier: 
! ,,Med mindre Dr. Cooks Domme- 
kraft har taget Skade af Kulde, Gen- 
vordigheder og Ensomhed, faa iynes 
Bevifet for hans Fortcellings Sand- 
hed stærkere end Muligheden af, en- 

ten at hans Obfervationer er for- 
kerte, eller at han planmæsiigt hat 
villet gøre hele den civilicerede Ver- 
den til Aprilnar.« 

London, 5. Sept. —- Jkke siden 
Storbritanien vedtog Politik at hol- 

sde Hovedfloden i de hienilige Far- 
vande, har en saadan moderne Eila- 
dre, som vil sejle til New York i 
Slutningen af denne Uge for at del- 

»tage i HudfowFulton Festlighedem 
befugt et fremmed Land. Estadren 
fkal bestaa af ,,the Jnflexible«, et af 
de sidste britiske Krydfere, ,,the Dra- 

ke«, »the Duke of Etlingburg« og 
Admiral Sir Edward 

Hobart Seymour, hvem Admiral 
Dewey omtaltc saa fordelagtigt efter 
Slaget i Manilabugten, bliver Essa- 

drens Kommandør. 
s- 


