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DIREng 
Jll-,.i. Penns. 

Peary ftillerCooks Beretniug i Tvivl. 

Mut Dr. Cook taber ikke Modet. 
Han er rede til at beviie. 

Fm Peary bar den civiliserede 
Verden intet vcesentlig nyt modtaget 
iidm i Tirsdags. Han ligger endnu 
med iit Skib Rooievelt ud for Labras 
dors Kyst Onsdag Aften var han 
ved Vnttle Harboty over 400 Mil 
fm North Sidney, CapeBreton. Mcn 
Peam lmr dog sendt saa incget, at 
det lmr sat Diskussion i hele den ci- 
viliserede Verdeu. Han bar neinlig 
udkaitet Tvivl om Sandheden of 
Cookiis Beretning, tvertimod hvad 
Cool ndtalte, ftmks han hørte om 

Peamså Verettiing. 
Vi skal auf-re flere Telegrams 

mer, som viser Diskussionens Gang. 
New York, s. Sept. —- Følgeiide 

Telegmm modtoges her i Dag tidlig: 
,,Jndian Harbon Labrador (traad- 
lss Telearamsi via Cape Ray, N. 
F» 7. Sept. —- To Melville E. 
Stone, Associated Press, New Vork: 
Jeg bar ismmet Stjemcbanneret til 
Nord-noch Deite er tkovcersith og 
korrekt. Eooks zsoitaklling bar ille ta- 

ges sor olvorlig. De to Flimmer- 
iom let-icgede ham, sich at lmn jkle 
gil -.e: !-xs.gt Nord, ikke l Jngcre end 
de timdc se Land. Andre Medlem 
mes- uf Stummen stodfirster del-es 
lidii111:.« 

London, 8. Sept. — ,,.( sen inr 
m txt-m- plantet Flaget ved Nordw- 
leis tillommer utvivlsomi TIlntct-ila,« 
Wer mit-unt Schnelle-nur« den en- 

gelit« .- Wisolmu ,Vi must-de alle 
nt Um fm Cuummnder Pein-n i 
Manne-Zeus Løb ou himmde nt lmnik 

scjgc Udlioldenlied nmaite tsskinegi nie-d 

Held-. 
Alt lmade Prato og Cuok lsur nas- 

ret ved Nordpolen, onjer ieq for 
utvivliomt.« 

iliinior Lcouard Tat-visi, Præsi- 
dent ior det kongelige geografiike 
Selilab, lmr fendt Prary et Lykønsls 
ningstelegmm Selskabets Sekrctcrr, 
Jolm Zcoit Keitle, bar indbudt Pra- 
ry til at holde et Zoredrag for Sel- 

stabet. 
Zimmsmaalet om chndomsretten 

til Nordpolterritoriet vil komme op i 
Unde1·l)uiet. Sir George Parker har 
givet Variel om, at han agtcr at 

spøme Premierminifter Asquith om, 

hvorvidt dette Territorimn ikke an- 

fees for at tilhsre Canada, og hvori 
vidt denOmftcendighed,atDr.Cook el- 
lerCommanderPeary hat plantet det 

amerikanfke Flag, giver De Forenes 
de Stater nagen Besiddelseöret over 

Tekritoriet. 
Berlin, 8. Sept. —Profeöiot Bil- 

helm Sieglin, Direkitr for den geo- 

grafiike Afdeling vcd Berlin Univer- 
litet udtaler: 

»Bei er for tidligt at opgsre siq 
-en Mening am Pearyd Sump, der- 

til er de Beretninger, iom nu ioreligs 
ger, for utilftrælkelige, men gaar 
man ud fra, at han hat naaet Po- 
len, vil det bidrage til at gsre en 

Ende paa al Tvivl med Heniyn til 
Cooks Suec-es Jeg kan doq ikke 
nagte, at jeg iremdeles hat mine 
TvivL Dr. Eooks Perionlighed og 

tidligere Liv taler til hans FordeL 
Gan hat Ord for at væke fri for 
alt tom Pral, og han er sanfte vist 
i Beiiddelse ai Energi og Udholdens 
lied nok til at naa Nordpolen. J- 
"midtek:id iudeholdek hans Beskkiver. 
let iaa mang Tim, iom er itikket 
til at rwkke vivl, at ieg end-m ikke 
er fuldt overbevift.« 

Dr. Hellmaih Direltør for det me- 

teorologiste Institut i Berlin, bar 
filgetide at lice- 

»Flere heldige Omstændigheder.·- 
men sterlig Polarisens gunstige For-l 
fatning, hat muliggjort Nordpolensl 
Opdagelse ved to uforfærdede og ek- 

farne Polarforstere. Bande til Drs 
Cook og Commander Peary kan vi 
fige: «Vel gjort!« 

Paris, 8. Sept. — Den femm- 
gende franske Geograf Levasseur 
siger, at der ikke længere er Tvivl 
om, at Nordpolen er opdaget. «Men 
der er Forskel paa Commander Pen- 
ry og Dr. Cook,« fortsatte han. »Vi- 
denskabsmænd vil straks godkende 
Pearys Erklcering som en Erklccs 
ring fra en Mand, der sidder inde 
med Bevifer. Hans Udstyr var 

grundiq og omfattende, og intet var 
overladt til Tilfceldet. lSuch angaar 
Dr. Cook, saa vil vi afvente en fuld- 

zstasndia Bestrivelfe af hans Ekspedisl 
Ition, førend vi danne« os nogen be-» 
stemt Mening«. ; 

J. J. A. Lundtvist de la Oker 
den betendte Geograf og Medlem af( 
Videnstabsakademiet, udgav i Gaar 
et enemift Forsvnr for Tr. Cook. 

,,Hvorfor fkal man mistænke Tr. 
Coot mere end de andre?« ipørger 
han. «Det er stnaaligt. Lad os- 
vente, til ban fremlægger sine Dom-, 
menter. Hans Observationek knn 
lettelig kontrolleres of Pearys og 
enten lsekrwftes eller modbevises«. 

BritsfeL Belgien, Sept. ——«- 

bProfessor Leeointh Direktør for det 

kongelige Observntoriutn, siger: 
,,Connnander Pearys Kundgørelfe 

cer ganfke akttugelia, og det er ikke 

inverraskendz at ban fandt Polen. 
jPeary tender Polaregnene bedre end 

Fnogen anden Mand. Heller ikke er 

jdet forbavfende, at Cook oa Pean 
Jlle ntødte lnnanden, da Polarifen 
,er« i ftadia Bonn-arise Pentys Op- 
Ldaqelse for-andrer ikke Dr. Coots 
Ztillitm. Vegae Mamd er unerke- 

sline Opdagere«. 
I Firiftinnim R· Sept. —- Kaptajn 
lNonld Anntndsen ndtnlte i et Inter- 
»niew i Maul-: 

,,Tet er llm·t, at Penry ikke opdas 
aede noqet Spor af Tr. Cook i den 

ffmdiq drivende Js. Pearn morde- 
snndfynliavis smn lmn havde plan- 
lagt, sin »Dafb« fm et met-e eftligt 
Punkt end Dr. Cont: men der Inn 
lmve beendt noget, sein bar nødvens 
dinqjort en Fomndring i denne 
Plan«· 

Pan Spørgsnmal ont han troede, 
Pentn lmvde naaet tnere verrdifnlde« 
nidenskabelige Nesnltater end Cook,l 
svarede Knptofn Amnndsem 

»Snndsynligvis ikke De var nd- 
styret li.gedan, med tun absolut nnd- 
vendige Instrumenten Det vil vcere 

as Vigtigbed at sammenligne begge 
Mrends Rapporter· 

Det vil være ørkeslest at udtale 
noget nærmere om de Punkten de to 

Opdagere naaede. Det kan være, at 
der var flere geografiske Minutters 
Forstel mellem dem. Det er ikke at 
Vigtighed, om den nsjagtige mate- 
cnatifle Pol blev naaet eller ej; men 

det er af Vtgttghed, at de geografii 
ske For-hold ved dette Punkt blen( 
iugttaget. Sandsynligvts vil der4 
endnu vcere noget at gsre —- not 
for os alle.« 

Jndtan Herbei-, Labrador, 7. 
Sept. — Da Tommander Beary ved» 
Ankomften herttl sik at hskr. at Dr.i 
Eook havde været ved Nordpolen fse 
han, var det tydeltq at se paa band 
Anstat, hvad han selte. Men han qav 
ille sine Ftlelser Luft t Ord. Han 
indskrcenkede sig til fthende Udtas 
lelse: »Jeg unstet tkke at drøfte den- 
ne Sag nu. Mine Bevtler vtl ,bli- 
ve forelagt det amerikanfke get-gra- 
fiske Selskab, og det vtl ikke være 

mtg vanfkelig at bevtte mtne Paa- 
stande. Jeg fandt tntet Spor af no- 

qen anden Ekspedttton·« 
Da han fenere blev nuderrettet am- 

at et RetttersTelegram havde sagt, 

at han benægtede Muligheden af 
Dr. Coots Opdagelse, wegtede Peary 
ligefrem, at han havde sagt noget 
saadant. 

Kebenhavm 8 Sept. —- ,,Jeg hat 
været ved Nokdpolen· Som jeg sag- 
de i Aftes, da jeg hørte om Com- 
mander Pearys Succes, dersom han 
figer, at han har vceret ved Polen, 
faa traf-»sec- Ham. 

Jen, .»«."lig til at fremlægge 
fskak ..., og udciibejdede Objequ 
tioner ji« "Tribunal af Verdend 
Videnskabsw »s-« Paa rette- Tid og 
Sted skal jq '·««"«1eredt tihatoqdp 
stede en Kundgøxetsk som wundin 
vil fjerne enhvei « Aussen-M 
næres nogen, angaaende det Fak- 
tnm, at jeg har naaet Polen. Men 
vidende, at jeg er ret paa det, og 
at Sandheden maa seite, vil jeg i 
rette Tid fremlcegge min fulde Hi- 
storie for den sidfte Ret —- Folket i 
Verden.« 

Dis-se O1·d er delvis Dr. Eookö 
Svar til Comnmnder Peary. 

Pcarys Telegrakn, der kom lige 
oven paa Cooks storartede Modtageli 
se her af Folk og Kongehus, og det 
geografifke Selskabs Meddelelfe af 
dets Guldmedaille til Cook, læstes 
her med Forbavfelse Men det syn-' 
tes slet ikke at forttyrre Cook. Han 
er den samme, som den Dag han lan- 
dede i Kobenhavn 

New York, 8. Sept. —- Blandt 
Cooks Venner her, som kom ham 
til Undscetning i Dag, var Kaptajn 
B. S. Osborn, Sekretær for Arctic 

Cluknof America, fom i et Inter- 
view angreb Pearys Trovcerdighed 
on erklærede, at der snart vilde for-e- 
ligge Beviser, sont vil ftøtte Cooks 
Stilling og vise, at Pearys Beskylds 
ning er nqrnndet Kapt. Osborn 
fagde: 

»Jdet Peary ndslynger diese Ve- 
skyldninqen qraver han sin egen 
Grav. than er en Fakir, oq lians 
Wansmnd er fabrikeret of Usnndhed. 
Jan fnnrt lmn sætter Fod i New 

Bot-L vil Mr. Bradley og jeg give 
nor edsnorne Erklæring til Stette 
for vor Stilling. 

Jeg bar en edfæftet Erklcrring, 
at Peary oabnede Dr. Cooks Kufs 
fert og ndtog hans Obsekvationer og 
Tata, on nt lmn aabnede et Bren- 
som Dr. Cook havde skrevet til Mrs. 
Cook, læste det og forfeglede det igen. 
Peary strev ogfaa til Mrs. Cook og 
fortalte hende lige nd, at hendes 
Mond var en Fakir« (fint Ord for 
Bedrager). 

Der steil mere til end en les Be- 
skyldning fra Peary, før vi tvivler 
om Rigtigbeden of Dr. Cooks Be- 

retning. Skulde man baade Dan- 
marks og Not-ges polarkyndige 
Mænd, tilliqemed Konge og Fall, 
vcere gaaet saa aldeles i Vandet, at 
de tog Dr. Eooks Beretning for cea- 
te uden en Smule Beviös Og mon 

ikke Kund Rasmnssentz Udfaan om 

Cliimoernes Vidnesbyrd være lige 
saa troværdigt som Pearnsi Vi vil 
da i hvert Fald vente og le Beviser 
for det modsatte, før vi tvivlein 

Hvad skal Taft med 
Nordpolm 

Commander PearkP telegrafensde 
iOnsdags fra Jndian Harbop, La- 
brador, til Præsident Taftx »Jeg 
bar den Ære at stille Nordvoien til 
Der-es Disposition.« 

Prwsipenten svarede: ,,Takker for 
Der-es interessante og gener-se Til- 

»bud. Men jeg ved ikke rigtig, bvnd 
feg fkal gøre med den. Jeg lykønitec 

Dem sprigtigt med at have opnaaet 
IMaalet for Dercs Tur, og jeg lum- 
Fben at Deres Obfervationer vil bi- 
dmge væfentligt til videnskabelig 
Kundskalx De bar føjet Glans til 
Navnct Anwrikaner.« 

Juni-muss Bin er cum 
Arden, N. Y» 9. Sept. —- Ed- 

ward H. Harrimam den størfte Jeru- 
bane-Organisator, fom Verden har 
kendt, naacde sit Livs Endei Dag. 
J sit storartede Palads paa Tower 
Hill, omgiven af sin Familie, Læger 
og Sygeplejersker, bukkede han under 
for et Maveonde i Eftermiddag. Ti- 
den for hans Død gaves Offentlighes 
den som Kl. 3.35, men Mrs. Mary 
Simons, Søster til den afdøde, sag- 
de, at han var død Kl. 1.30. Mr. 
Harriman døde roljg, og han var 
ved sin fulde Samling til det sidste. 

Efter et Tilbagofald i Søndags 
gik det rask nedad, og efter Middag 
i Tag mærkedes et andet Tilbage- 
fald, og snart kom Enden. Harris 
mans Huftru, hans to Døtre og to 

Sønner var nærværende, og der 
fendtes en Vogn efter hans Søfter, 
Mrs. Simons, som naaede at kom- 
me, før bau døde. Harrimans hurtig- 
fte Automobil sendtes efter Rev. Dr. 
J· Holmes McGuinness, en Episkos 
palpræft, som var Harrimans Skrif- 
tefader, men han var ikke hjemme, 
og han kom faaledes ikke til Stede, 
før Harriman var død. 

De evropæiske Læger havde alt- 
saa Ret, at det nyttede ikke for Har- 
riman at søge til noget Refort der. 
De sidfte Tages Rygte om, at hans 

iTilstand var kritifk, havde ogfaa 
LRet trods gentagne Forsikringer 
om, at han var bedre. 

I Harriman var Søn af Rev. Or- 
xlando Harriman. Han var født den 
25. Febr. 1818 iHempftead, Lang 
Island. Der var 6 Børn i Familien- 
oa da Edward Henry var 11 Aar 
var bans Faden-s Løn kun 53200 om 

Aal-et· Edward fik sin Skolegang i 
Distriktsikolcn oa sidcn i et Akademi 
for Prkrftobørn, hvor han ncrrmcst 
var Mondes-band Som Varn m- 
lusde ban ikke Tegn til at skulle blive 

den store Finansmand, uden dcst 
skuldc ver bans ctivfind Fett bank- 

JMvndiglchsaar arvede Familien 

iPcngc nok til, atFaderen kunde træks 

fkc fia tilbaae. Jkke matme Aar der- 

iefter begyndte den fremtidige Man- 

lnnt VwkoriForretning i Wall Strcet. 

Dann Collcgc 

.indbnder vcsnliast alle til at overvasre 

Jrzläsisikissest m· 230 es. Sept. 

Styrtet ned 1000 Fed. 
". Slnaet samtnen til en nkendclig 

Masse, men lenkt-. 

De Calb, Jll’—3. 7. Sept. — Over 
6000 Metmesker, af hvilke omtrent 

Halvdelen var Kvinder, saa Balonift 
Fred Banter falde omtrent 1000 Fod 
i Gaar Eftermiddag ved en Arbei- 
derdags Picnic her. Næften alle Ben 

ihans Legeme var brækket, og han 
havde faaet indvendig Skade, men 

endnu sent i Tag var der Liv i hum. 
Banter stcg op i Balon lige i 

Fronten af den festglade Forfamling 
og mente at skulle dale ned med Pa- 
rachute. Da Tiden kom, at han skuli 
de løsaøre sig fra Valonem vilde 

Parachuten ikke aabne sig og gsre 
Tjeneste, faa Monden faldt ned med 

hele sin Vægt og knustes til en ufors 
melig Masse. Flere Lceger samledes 
om ham og forspgte deres bedste, 
men de erklærede, at han ikke kunde 
leve i 24 Timer. 

Bnntex var en øvet Balonift, der 

havde gjort over 100 Opftigninger 
før og aldrig fejlet. Da han faldt 
til Inn-dem besvimede Kvinder, og 
Mænd vendte fig bort. Han klagede 
sig ikke, og formodentlig var han 
bepidstliss fra det Øjeblik, han be- 

gyndte at «dalc. 

—
.
 

Blandet Nyt 
En Forening er nylig dannet til 

iBeskyttelse af Tobakstrassikken. Ja, 
hvorsor ikke? Det er jo en Sam- 

menslutningernes Tidsaldor. —- 

l Mikadoens Sonnesøm Prins Kinis 
yoshi Kuni ventedes i Tirsdags til 
New York som Japans Repræsens 
tant ved Hudson-Fulton-Festen. J 

.Dag modtages han af PrcesidentTaft. 

l En »Dry Farming Congress« skal 
aobnes den 4. Nov i Raleigh, N· 
C. Fra Nebraska sendes 125 Dele- 

«gater, blandt hvilke ogsaa en fra 
Vlaity Mr. E. Lippincott. 

. 

Harry Thaw er bleven udnævnt til 
«B-ibliotekar i Anstalten i Matteawan. 

sTer siges, at Folk, der beskceftiger 
sig Ineget med Bogen uvilkaarligt 
bliver Vogorme Om det viste sig; 
sandt i dette Tilfælde, vilde vist in- 
nen grænnne sig derover. 

l i 
l 

En Jrlcender faldt ned fra en høj 
Mut-, hvorpaa han arbejdede, men 

greb i Faldet fat i en Telegrafkabel 
onitrent 20 Fod over Jorden. Da 
han havde bangt der et Øjeblik slap 
l)an intidlertid atter Taget, faldt til 
Jorden og sorslog sig slemt. Da man 

spurgte band hvorfor han slap, sva- 
rede han: »Ja, jeg srygtede for, at 
Trauben skulde briste.« 

. 

En Piae i Sionx Falls-, S. D» 
ved Navn Jessie Ritten blev forles 
den bidt i Juden af en kcempestor 
Filapperflanqe Hun løb i stor Skrwk 
hen til jin Faden der nden Vetænki 

ning gan siq til at snne Giften nd 

af Sinn-et Derefter smurte lmn 
det i en Opløsning nf Soda i Pe- 
troleum og bragte hende til Hospis 
talet i Climnlietlaim lwor Pigen nn 

er i liebste Lselqanende —- 

. 

Omkrinq »Um-» Tælleke vil der 
beliøves for at ndføre Arbejdet ved 
den trettende Tiaars Folketcelling 

« 

Te Forenede Stater og pna Ha- 
waiiøerne on Porto Rim, Det er ef- 
t(-r, livnd Geoamfer Elias S. 
Sloone of Censusks Vnreanet lmr nd- 

arbejdet sor Censnsdirektør Dnrnnd. 
Det er en Forøsielse af onikring 11,i 
000 over Antallet, sont var beikæfs 
tiget ved Folketcellingen i 1900. s 

Der er den Mærkeligbed ved Ok-: 
lahonm on Washington, at de gør. 
Kinn non omtreni Im Procent For » 

«ønelje doer den Styrte, der nnvends 
tes i 1900 

Pennsylvania kræver det største 
Anteil, nemlig 5,200 mod 4,720 i 
1900. New York kommer noest ef- 
ter med omkring 5,000 i 1910 mod 
4,541 i 1900. 

J Pittsburgh, Pa. sandtes et Par 
Tvillingssstre Mary og Cicilia, der 
var hinanden saa lige, at ingen, selv 
ikke Moderen, kunde kende den ene 

fra den anden. Den enesie Maade, 
hvorpaa man kunde skelne med Sikz 
kerhed var at se dem i Munden; 
den ene havde en daarlig Tand. 

Nu boede der i Hjemmet en ung 
Mand ved Navn Parker, der sattede 
Godhed for Mary og vilde tage heu- 
de til Hustm Dette var Forældrene 
imod,. og han besluttede at bortfsre 
hende. Som tænkt iaa· gjort. Han sor- 
lømte imidlertid i Skyndingen at 
kigge Pigen i Munden og blev ikke 
lidet forbavset ved hos Fredsdommes 
ren i Jamestown at here hende be- 
ncevne siq Cicilia. 

Han fyntes nu imidlertid Sagen 
vor qaaet for vidt til at gsre det 
bele om, og lod siq roligt vie til Ci- 
cilia. Forskellen var jo alligevel 
grumme lille. —- 

Jorden rundh- 
Czaren har over for den often-ig- 

tske Gefandt i St. Petersborg be- 
«budet et Bei-g has Kejser Franz Jo- 
feph. 

I - 

I Jndbrudstyve hari en belgisk By Imyrdet en 80saarig Gæstgiver og fhans blinde Hustru, hvorefter de stak 
Jld paa Huset. 

Den italienske Nobelpristager Er- 
nefto Moneta holdt den 25. Aug. i 
Nobelanstitutet i Christiania et Fo- 
redrag, der modtoges med stcerkt Bi- 
fald af« den tcet pakkede Sal. 

, 
i 

Muley Hafid har ved en grufom 
Straf over 25 Fanger, hvis Heens 
der og Fødder han lod hugge af, vakt 
stærk Ophidselse blandt Stammer- 
ne. ·- 

.-«- . 

Erc Jldebrand i Guvernementet 
Poltava, Rusland har lagt 10 store 
Trcelagre og et stort Antal Beboels 
fesejendomme i Affe. Henved 1000 
Familier er husvilde 

I 

J Münchhausen iRhinpreusfm 
har en gal Hund bidt flere Mennes 
sker og en Del Kreaturer. Syv Men- 
nesker er bragt til PasteuriJnstitutet 

ned. 
i Berlin, og 70 Stir· Kvæg er slaaek — 

Sultanen paa Reise. —- Efter hvad 
der telegraferes til »Temps« fra 
KonstantinopeL haaber Storveziren 
at kunne bevcege Sultanen til at 
aflægge Czareu et Genbeføg i St. 
Petersbom. 

De polske Studenten — Alle Uni- 
versiteterne i Czarriget vil blive luks 
kede for Universitetseleverne i Sko- 
lediftriktet Warschau med Undtagelse 
af Universitetet i selve Warfcl)au. 
Den russifke Regering vil paa den 
Maade tninge de unge Meuuefker 
til at opbæve den i Aaret 1905 be- 
gyndte Boykotning af Universi- 
tetet, hporvcd de vilde opnaa Unders 
visning paa Polst. 

I «- 

J Genf, Schweitz, er der den 23. 
Aug. i det derværende Gasværk sket 
en voldfom Eksplosiom ved hvilken 
alle Ruder ien Kilometers Omkreds 
sprætigtes. Eu Mængde Mennesker 
saared-es. Jndtil Kl. s. f. Dags Aft. 
var der fremdraget 7 Lig og 15 fau- 
rede. En Jngeniør døde straks efter 
at være bjerget. Alle Ofrene var 

frygteligt sorbrcendte og nceften ukens 
delige. J de nærliggende Bygninger 
blev 50 Personer faaret af Glas- 

»splinter. Aarsagen til Katastrofen 
er ikke oplyst. J 

Masscarrcft. Barcelona, Spa- 
nien, G. Sept. — Femten lstundrede 
Mennefker er bleven arresteret i Bar- 
celona siden i Fredags. Man frygter 
for et nyt Revolutionsudbrud. Flere 
Regeringsembedsmcend og ledende 
Militære er indvolveret i det nye 
Komplot. Politiet erklærer, at det 
bar Bevis for, at Snese af Mænd, 
som aldrig har været mistcenkt for 
at ncere revolutionære Sympatier, er 

indblandede. quolutioniftcrne er- 

klcerer aabent, at dersom Ferrer, en 

of Leder-ne ifJulindbruddct bliver 
benrettet, vil en Im Revolution uds 
bryde øfelIlikkelia. — Tor unsres 
Husunderføqclsor lms de mistænkte, 
oq man bar alldrcde fundet over 800 
Bomben 


