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E »von-leeren» 
er det eneste dankte Blsi 

i Amerika, der adm- 
to Sange 
on- ugeu 

ndgives as 
csslsil Als-l- PUL »Min- 

sr.auih »Es-Euch 

Pape-Nasen sendet 
ftti pas Festung-III- 

L 18. Am. 

Dr. CTnE «- 

«si;llnkge 
Hin iiger det danike L 

- Tal es 
FlltUcL «.,. 

Den 20. eller 2l. ds. ventcs lian til 
New York med Oscar Il. 

Kebenhavn,11.Sept.-—— Tiliynes 
ladende lykkelig og tillidsfnld forlod 
Dr Frederick A. Cook København i 
Gar-r Eftermiddag Tn Yacht en; ,,Melcl)ior«, ioni ital bringe lmm til 

v'»Deine«nsinnd, forlod Viyqziem itod1 
Dr. Cook alene paa Koninmndobisoen 
og bilite ined Hatten ioin Evar pna 
den intfanilede Mcenades Leder-Jud 

For Zkibets Afamm var der en lil- 
le Vanlet i Knbntten, lwor den inne- 

rikanike Minister Maniice F· Gaum 
Uiiiveriitetets Nester, ni. fl. delton. 
Admiral Nicht-lieu boldt en Tale, 
hvori lian bl. a. takkede Tr. Cook for, 
at kmn vender tilbnne til De Fort-ne- 
de Stater under dansk Flag. 

»Misnndelien liar beqyndt iit 
uhyggelige Arbeide,« ingde Admira- 
len:« men vi ber i Tannmrk bar ab- 
solut Tillid til Dein« 

»Im ønfler at talke Tem« ivarede 
Dr. Conf, ,,ior den itore Ære at 
kunne teile dient med et danik Slib. 
Da im ikle bar Anledninq til at be- 
nytte ei amerikanik Skib, sønnner 
det fixi, at jea vender liiein nied et 
Slib, tilliørende det Land, lmor ieg 
hat tilbmqt icm lylkelige Dage. 

J dar niort min Tilbagekoinit icm 
lykkeliq, at ien lmr glemt, hvad jeg 
bar ninattet ndliolde of Stmbadser 
og Lidelier. Af mit inlde Hierte iiqek 
jeg det danfke Folk Tal oq Farvel.« 

rrmgerne var inlde af Foll en 

ime før ,,Melchior« nireisie Streits 
ist Kl. l kom tre Motowoqne V den 

ferer Vogn snd Tr. Cook oq Nap- 
tajn Einerde inellein lwilke der er 

opitnaet et nannt Veniknb i dissie 

Dane. 
Follet tlnnd fii nennt-m Nolitimli 

kenn-, da Vonnene tout on Fininder 
ne tafkede diioier pan Tr. Cook. Alle 

XStibe i sonnen var feitlig fmykket-· 
iskd Flug. Rould Annindien on Cla- 
ren e Pieleand af New York let-fa- 
get Tr. Cook til Kristiansiand 

Aniømiingerne om Pasiagerplads 
zse med »Oscar d Anden« har været 

ioa tnlrige, at man ikte lmr kunnet 
ims ekonnne en Fjerdedel ai dem. 

Christinnsand, Norm-, 11. Sept- 
Dantpitibet »Oscak d. Anden« med 
Amerilnneken Dr Cook oni Bord 
ieilede berira ved Middagstid i Dag. 

Den Oiliem hvornied Dr. F. A. 
Eook niodtoges ved hans Ankoniit 
hertil i Morges, bat-de itærk Lighed 
med en sejkkig Krigers Modtagelie, 
naar han kommer biein ira Reigen. 

Fra Doggry havde Folk i Chri- 
stianiand veeret paa Udkik efter Mel- 
Eise mcn In. biev 11, f-: det kaste- 

Essnker en Kabels Lcengde im Os- 
ear d. Anden. Ethvert Skib i Havnen 
Var dekoreret med Flag, og ethvert 
lille Furt-i var beilaglagt for at 

bringe de nysgerrige fra KyitM 
En Salut ai 7 Skud aifyredes im 

Melchiors Dæk, os der ivaredes med 
7-Skud fra Christianiand Fæitning. 
Denne iceregne Ære viiteg Dr. Took 

pack Kong Denkens Beialing. Paa 
Melchiors Kommendobro blev Dr· 
Sack itaaende ved Siden ai Kapt· 
Sold, der havde fulgt ham fra Ki- 
benhavn, for at modtage en Dein-tas- 
tion fra Byen Skibet ipillede »Ehe 
Im ipangled Banner," mens den 
weite Deputation viste Forikeren iin 
Oldeit 

Thriitianiands Bot-Zweiter lot-n- 
ten Tale Dr Toot med han« 

tiit. J en Svartale priite Dr 
l de norske Fort-ere. Han iagde 

JU- ö.: 1 
: »Situ- at have loest Sverdrups 
H sog, opdagede ieg en ny Vej tilNords 

prlem men jeg omtalte det ikke til 

——I 

nagen. Jeg sølte mig tilstyndet til 
at prsve denne Route. Commander 
Peary synes at vasre vred, sordi jeg 
ikke spurgte ham om Forlov. 

En Forsker kan tkke vederfares 
starre Ære en Paasksnnelse as et 
Fell, der forstaar ham· J Not-ge har 
De mange Forskere, og nogle af dem 
er mine bedste Benner. Jeg beundrer 
Nonsens Bredde, Energi og videnskai 
belige stagtighed, men har kun nydt 
Æreinaf Sverdrups Bekendtskab de 
sidste saa Dage, medens Deres Ro- 
ald Amundsen er min gamle Ven.« 

Videre fortsatte Doktoren med at 
prise Nansen som en as Verdens fi- 
neste Forskere og hævde Nødvendigs 
heden as at sortsaette Polarekspeditioi 
nen sor nærmere Undersøgelser, bl. 
a. ogsaa sor at ndsorske Eskimoernes 
Oprindelse. 

Efter at denne Modtagelse var 

sluttet, oversørtes Dr. Cook til »·Os- 
car d. Anden«, og man venter ham 
nu i New York den 20. eller 21. ds. 

Frankrigs 21ffolkning. 
En interessant Statistik. 

Den bekendte MaalesystentsOpfins 
der Bertillion hat sornylig osfentligs 
giort en interessant Statistik, der skak 
tjene til at belyse hvilken Andel 

Frankrigs Jntelligens ar i Landets 
noksom bekendte Assol ning· 

Bertillon har henvendt sig direkte 
til 445 af Frankrigs mest betendte 
Maend og spurgt dem din, hvor Inan- 

ge levende Born de har; og ester at 
alle Svarene nu er indløbne, har det 
vist sig, at disse 445 Mænd tilsams 
men tun bar 575 Bern. As de ad- 
spurgte var 94 Kunstnere, og de bar 
i alt 104 Bern; kun 11 as dem lsar 
mere end 2 Bern. Literaternes Grup- 
pe er endnu merc usrugtbarz 133 
Pennens Mænd lsar knn 127 Vørn 
tilsammenx tun 5 bar more end 3 
Born, oq 65 er ganske barnløse. Po- 
litikekne bar forboldsvis slcst Vorn: 
de 111 Mænd, Verrian bar spurgt. 
har givet 193 Vørn Livet. 23 frem- 
ragende Farretningsmcrnd bar 35 
Vørih 33 Ossicerer og Statsembedsi 
tnænd 51 Vorn og 51 andre Ver-Int- 
heder as forskellig Art 56 Vøm 

Hvis det øvrige Frankrig sølger 
sine aandelige Føreres Eksenipel i 
denne Henseende, vil den sranste Na- 
tion i LIbet as 30 Aar vcere skrums 
pet samtnen til Halvdelem men — 

som Bertillon selv gar opmærksom 
paa —- Antallet as de i Statistikten 
optagne Mcend er sor lille til, at 
man bar benytte dette Resultat som 
najagtig Basis for Slutninger med 
Hensyn til det sransle Falls Frem- 
tid. Alligevel hat den foretagne Un- 
dersmelse sin store Interesse 

Den nye Toldkommi5- 
sion. 

J Fredags udnævnte Præsident 
Taft den nye Toldkommisfiom hvors 
om der blev taget Beftemmelfe i den 

nye Toldlov. Kommissionen skal bi- 
staa Præfidenten ved Anvendelien af 
Toldloveng Bestnnmelser, scerlig ved 
Anvendelfe of maximums eller mini- 
mumö Bestemmelferne over for an- 

dre Nationen i For-hold til fom dis- 
se er venlige eller ikke venlige i deres 

Toldlovsbeftemmelser over for vort 

Land. 

Kommissionen bestaar af tre Med- 
lemmer. Udnævnte blev — Prof. 
Heier C. Emery fta Yale, Formand; 
James B. Neynolds fra Massachu- 
setts, nuvcerende aöiifterende Sekte- 
tær «i Finangdepartementet, og Al- 
vin H. Saunders fra Cbicago, der 

for Tiden er Eier og Udgiver af 
»Höre-Werd Gazette.« 

Taft begynder sin Reise. 
Beverly, Mass» 13· Sept. —- J 

Dag opgav Præsident Taft sitGolfs 
spil og Kontorforretning for at gsre 
sig fcerdig til sin lange Tur i Besten. 

Mr. Taft vil forlade Beverly Kl. 
3 iMorgen Eftermiddag. Mrs. Taft 
vil gøre ham Fslgefkab til Bestan, 
ligesaa vil Tasts Seiten Mrs. Move 
vcere med i Selfkabet· Onsdag Mor- 
gen Kl. 10 Fm. vil Præsidenten af- 
rejfe fra Besten til Chicago. 

Det er nu Mes. Tafts Besternmeli 
se at farblive iBeverly indtil 12. 

November, da Præsidenten vil arti- 
vere fra sin Tur og tage hende med 
til Washington Chicago gør ftore 
Forberedelser for at modtage Præfii 
deuten paa Torsdag. 

Druknet under i 
Redningsforsøg i 

Fra Ocean Part, Cal» meldes, at 

Jameg Cleary, en ung Sagførek fra 
Grand Island, Neb» drnknede der 
i Søndags under et Forsøg paa at 
redde et Par unge Damen som un- 

der Badning havde vovet fig for 
langt nd. Hans Kammer-at, James 
erin, og de to Piger blev reddet 
af andre Badegæfter. Cleary havde 
praktisereti Los «Angeles, og han hat 
en Bruder, som er Distriktsadvokat i 
Nebraska. 

Drcebt af et Automobil 
» Little Sioux, Jä.«, 11. Sept. — 

Fred A. Smith en Antoniobilstyrer 
fro Denver. foin kørte et AntomobiL 
der tilhørte Annes 8z Rohling l 

»Council Blusss, Ja» blev øjeblikkeliq 
;dræbt i Aftes en Mil bei-fra. De 
Inndre i Antomobilet undslav. 
i Fieretøjet fnrlod Onawn kort sør 
’Midnat for nt kere til Little Einmi- 
oa Antoinoliilet sntnttede og knstedesks 
over sont en Folge nf et Fuss-In paa 
at ftyre uden om et dybt Hjnlspon 
Styrehfnlet ramte Sinitb og slcks 
l)cnn, saa lmn døde øieblikkelia. 

Forpkc lliL 
Madrio, 11. Sept. Dronning Vic- 

torios Hjælpefoud for de Soldaters 
familier, bvis Forsørgere ligger paa 
Krigsmarkcn i Momka er naaet 
næsten 8120,000. 

Marchioness Commille, hvis Mond 
nylig sendte et Antal svejtfifke Køer 
til Melilla, for at den spanske Els- 
peditions Medlcmmer kunde være fik- 
ker paa at faa ren Male tilbyder nu 

at forsyne Mændene med Mineral- 
vand. 

Efter at »The Arctic Club of Ame-i 
rica«s Eksekutivvkomite i Gaar hav-; 
de boldt Mode, udtalte Formandl 
R. O. Stebbins Klttbbens Stillingl 
til Tifputten om Nordpolenö »Opde 
gelsei følgende Ord: ,,The Arctic 
Club of America hat intet at gøre 
med denne Difput. Alt hvad Klubbetx 
anerkender er, at Dr. Cook har opsk 
daget Polen, og at Peary ogsaa er 

naaet dertil. Vort enefte Ønfke erH 
at hoedre Opdageren. Jngen af dem 

har bevist sin Paaftand for Amerika, 
men naar Ren danske Regeriug har 
anerkendt Cooh saa mener vi, at det 
ttlkommer hans Modstander at fsre 
Bevis.« 

»The Arctic Club vil meddele Dr. 
Cook en Guldmedalje to og e"n halv 
Tommer i Diameker, hverpaa Dr. 
Cook fes i Basrelief, ftaaende paa 

IToppen af Jordkloden med Stiernes 
banneret i Haand.« 

I 

Godt- er det, bemærker Omaha 
World Herold, at Cook og Peary beg- 
ge er Amerikanere, ellerö var vi for- 
længst styrtet i Mig- 

Den 23. Oktober holdes Eksamen 
over Anstgere om Beskæftigelse ved 
Folketcellingen 1910. Ansøgningsekss 
amen faas ved Henvendelse til »Gen- 
sus Bureou« Washington, D. E. 

s 
T Hvad kan Kærligheden ikke udrets 
Itel — Det er ikke en og hver, der kan 
faa et Jltog eller en Oceandamper 
til at bie poa fig, men da den 18«aa- 
rige Mrs. Alma Lewis fra Dulutl), 
Minn» forleden Dag skulde rejse fra« 
New Orleans for at møde sin tro- 
lovede, som er Jngeniør ved Panasl 
masKanalem biedeDampskibehAbonis 
geres« en halv Time for at saa heu- 
de med. 

Grev Zeppelin er nceppe Anarkift, 
men ilke desto mindre fulgte han bog- 
stavelig disses Program at fjerne 
Kotigeværdigheden sra Jorden, idet 
han forleden tog Kotigen af Sachsen 
med sig til Veer i sit Lustskib. Kon- 
gen slap dog igod Behold ned igen 
og udtrykte sig om Turen omtrent 
som Mr Noosevelt vilde have gjort 
—- »deligl)ted«. 

Ten, der ikke er begejstret over 

Tyflernes og Franfkmændenes Tri- 
umfer part Luftfejladsens Omraade, 
det er John Bull. Ta Bleriot for- 
leden fløj over Flaualem fo’k der lige- 
som en Gyer igennem ham ved Tan- 
len out, at ban i Fremtiden maaske 
ncvppe vilde kunne føle fig saa trog 
Tom lsidtil paa fin grønne Ø, bevogi 
tet af Werden-Es storste Somagt 

i 

,,Flnvelunsten er ilke try, alle nys 
lia udstedte Patenter til Trods. Den 
var vel kendt allerede meget langt 
tilbaae i Tiden.« Saaledes talteMrs. 
Annie Vesant, Lederen for det teofos 
fiske Smnfund, forleden i Otnal)a, 
bvor hun Var kommen for at holde et 

Foredraa over Emnet »Livet her og 
Livet efter Døden«. Sin Paastand 
begrundede hun med, at der i Hindw 
ernes gamle Skrifter findes Hentydi 
ning til Luftskibe, som antages alle- 
rede den Gang at have været bennts 
tet i Paris. 

« ( 
En Jtaliener iWest Hobokem N.! 

J., som var Skrwdder og paaftod at 
have vceret 22 Aar i Amerika havde 
anføgt om Borgerpapirer her i Lan- 
det og blev af Dommeren spurgt, om 

han vidste, hvem Abraham Lincoln 
var· Svaret lsd benægtende. »Mod- 
ved De ikke, hvem Abraham Lincoln 
var?« gentog Dommeren. »Nei, bor» 
han i West Hoboken?« spurgte Jtas 
lieneren. »Don er two-« sagde Dom-J 
meren· ,,Jeg har aldrig hart Tale 
om ham,« vedblev Jtalieneren. »Vat: 
han Skrwdder?« Dommeren raadede 
ham til at gaa hjem og loere De Fore-« 
Staters Historie: tbi den, der ikke 
ved, shvem Abramham Lincoln var, 

fortjener tkke Borgerskab i U. S- 

Bedre sent end aldrig. 47 Aar er 

en lang Tid at vente paa sin Lon, 
men saa lcenge varede det, inden »Un- 
cle Sam« blev færdig til at betale 

Kaptain Wm. T. Shively, som nu 

er bosat i Eouncil Bluffs, Ja» en 

Sum of 826.50, som han havde til 
gode siden Borgerkrigens andet Aar. 
Summen reprwlenterer Forskellen 
imellem en Kaptajns og en Løjtnants 

Maanedsgage Shively var nemlig 
for en rast Daad bleven forfremmet, 
uden at hans Gage for den fsrfte 
Maoneds Vedkommende var bleven 
reist. Nu forleden Dag blev Pengene 
udbetalt hom. — Jo, U. S. er en 

ærlig Mand, er han end undertidenl 
lidt langsom i Vendingen. 

J Ugen, som begynder den B. Okt» 
vil St. Lunis fcjre Hundredaarss Ju- 

Ibilæuw J den Anledning udfender 
»Byen 3000 Jndbydelser til Borgmes 
ftre i Landet og arrangerer for deres 
Modtagelse og Underholdning. Der 
vil blive draget særlig Omsorg for 
de besøgendes Huftruers og Døtres 
Bekvemmelighed. 

Man forventer, at flere Borgmes 
stre vil blive samlet iSt. Louis i 
denne Festuge end nagen Sinde fsr 
i Landets Historie Ved Siden af 
Festligheder fkal der holdes Taler og 
diskuteres om de nyefte Jdeer angaas 
ende Bystyre 

Dct kommct an paa. 

Former Brown ejer en fuldblods 
Ko, fom ban scetter stor Pris Paa. 
En fremmed Herre kommer forbi, 
ser det prægtige Dyr, og da han fe- 
nere møder Eferern spørger han den- 
ne, hvad Koen er værd· Mr. Vrown 
mønstrer ham et Øjeblik og Tiger 
fact: »Her, fig mig førft: Er De 
Skatteligneren, eller er Koen bleven 
overkørt of Toget?« 

Dry Farming CoIIgress’ fjerde 
narlige Session Vil blive lwldt iBilsk 
sing-z Montana, u. S. A» 26., 27..I 
og 28. Oktober. Kottgressens Opgove, 
er ndtnlt iNnvnkst Metoder for den 
bebst rnnliac lldnnttelsc af tørt, ørsZ 
konnqtigt Land nil bline drøftet, on« 
Erfaring paa dctte Omroadc vil bli-, 
vc frommt til swrres Vedste. i Konnreszsen indbyder Landets Prcvs . sidcnt, Landln·ngsministe1«en Statepi ncs Nnvcsrnøren diplmnntiske Romas-i sontnnthr for frcsmmede Nationen 
Prcvsidenter for Aarrbrnqskoler osv. 
ofn Den twller blandt sinc Embedss 
nur-nd —— Amerifanere, Kanadiere, 
en Ruser en Australien en Brazilis 
aner, en Mericnncsr on en Transvaas 
ler. 

Dersom man kan ftole paa Rege- 
ringcsns Aaerbrngsberctning of 1. 

Sept» faa vil Landets kajsavl i 
Aar beløbe sig til 2,605,000,000Bn., 
311,000,000 Vu. mindre, end Oder-« 
slacwt of 1. Ann. visit-. Nedcmngen i 

syv af de fornemfte Majsstater an- 

slaas til 290,000,000 Bu.; men al- 

ligevel vil disfe Stater faa 80,000,- 
000 Bu. mere end i Fior. Det er 

færlig i Kansas og Nebraska, at« 
Massen har taget Skade af Tørken i 

August Maaned. — Nedgangen i an- 

dre Scedarter er bewdelig mindre. 

O 

Der har før lydt Rygter om, at 

Commander Peary havde taget Dr. 

Cooks Oplag i Annatok, Grønland, 
men nu, efter at Cook er afrejft fra 
København, offentliggør Dr. Haufen, 
der hat opholdt sig i Grønland, og 

;som var sammen med Dr. Cook paa 
lSkibet Hang Egede hjem, et Brev 

li ,,Politiken«, hvori han siget, at nu, 

da Cook erlrejfy er han ikke lcengere 
forpligtet til Tapshed, og saa fortæls 
ler han, hvorledeJ Peary under det 

Paaskud, at Cook var død for længe 
siden, havde lagt Beflag pna hele den 

Proviantforsyning, fom han og hans 
Eskimocr bande ftolet paa, da de kom( 
tilbage dertil, nceften omkomne af« 

Hunger-. 
· 

A- 
A.- 

Jorden rundt. 
Det store engelske Jernbaneselskab 

,,London and North Western Rait- 
way« har indført særlige l. Kl. Ku- 
peer for rygende Damen 

J en mekfikansk Salvgrube styrtede 
en Elevatorkurv, tæt fyldt med Ar- 
bejdere, ned i Skaktens Bund. 45 
Arbejdere menes at vcere knuste. 

i 

J Wien fandt en Arbejdsmand 
forleden et Hundehalsbaand, der be- 
stod af 18 Rcekker ægte Perler og med 
tre Diamanter i Laufen. Det havde 
en Værdi af 1000 Kr» og han fik 
100 Kr. i Findeløn. 

General Booth har paa en Auto- 
mobilrejse paadraget sig en ret alvors 
lig Øjenlidelse. Han befindet fig paa 
et Sygehjem iLondon, hvor han fors- 
løbig ikke maa tage mod Besieg- 

Englcenderen Westlake, der vilde 
sejle over Kanalen paa et Brædt, drev 
ud iNordspen, hvor han efter 2 
Døgns Forløb optoges i en meget for- 
kommen Tilstand af belgifke Fiskere. 

Peary forsinkes. St. Johns, N. 
F» 11· Sept. —- Jfølge Kaptajn 
Nielsen af Fiskerdamperen Taff, som 
ankom hertil i Nat fra Battle Har- 
bor, Labrador, saa blev Pearys Skib 
»Roosevelt« slemt befkadiget af Js 
i Norden og vil maafke ikke kunne 
naa til North Sydney før den 25. 
Sept. »Roofevelt« løb paa en Klippe, 
da den sejlede ind i Vattle Harbor, 
on laa fast i 6 Timer, men havde 
dog ifke tnget alvorlig Skade. 

Spanierne i Momka Melilla, 11· 
Sept· Forsiærkning i et Antal af 
11,00() Mand er arriveret her. Gene- 
ral Maran vedbliver at skyde sin 
Linie frem for at omgaa Manrernes 

Stilling ned Mount Gurnga. Den 
spanske Avantkolonne har haft Sam- 
Inenftød Ined mange Jndfødte, soni 
beder om Genoprettelfe af Freden. 

En automatisk Frankeringsmai 
stine, som bar den Egenskab at 

steniple et Brev med et Mærke, der 
angiver Portoens Størrelse, fkal væs 

re opfunden og i Brug i Ny Zealand. 
Mafkinen optegner Beløbene, den bar 
stemplet for. 

Postvæsenet paa Ny Zealand laai 

ner faadanne Apparater ud til ftørre 
Forretninger med en stor Korrespon- 
dance, og de aflceses saa hvert tredje 
Maaned og Beløbet, der er ftemplet 
for, afkrceves Jndehaveren. 

Lefebvre dræbt. Paris, 8. Sept. —- 

Den franfke Luftfarer Lefebvre, iom 
udmcerkede fig under Luftskipperstoevs 
net ved Rheims, blev droebt i Gaar 

i Juvisq, idet han skulde prsve en ny 

WrightiMaskine, som skulde sælge3. 
Fsr han gik til Mer blev Masti- 
nen omhyggelig under-spat, uden at 

det var muligt at opdage nagen Fejl 
ved den. J to Minutter flsj Luft- 

skibet i en Højde af ca ti Yardh 
men faa ftyrtede det pludielig ned til 

Jorden med frygtelig Hurtighed og 

blev fuldstændig ødelagt. Lefebvre 
blev fundet bevidstløs og ynkelig lems 

lloeftet under Ruinerne og døde paa 

Vejen til Hospitalet. 


