
A
 

KÄKÄÄÄÄKKXKKXKA A 
FWWGA « 

ZDanmark . « I 

Z« AEHXMZZFT sss 

Dr. Eos-L 

UniversitetsiKomrnissionens sidsle 
Erklcering i CooksAffceren. Den 2(). 

Jan. udsendtes folgende officielle 
Erklæring fra Kebenhaons Univer- 

sitets Konsistorium: 
»Den af Konsistorium til Unders 

spgelse as Dr. Cooks Papirer neds 

satte Kommission hat den 3. d. M. 

fra Mr. Lonsdale modtaget en No- 
tebog, fom af ham angaves at være 

fgrt af Dr. Cook paa dennes jene- 
ste arktiske Rejfr. 

Denne Notebog er derefter bleven 
underføgt af Kommissionen Bogens 
Jndhold stemmer i det væsentlige 
ourrens med det tidligere indfendte 
Materiale Der findes i den ljge saa 
lidt som i det tidligere Materiale 
astronomisle Observationer eller an-i 
dre Oplysninger, der kunde gøre det» 
sandsynligt, endfige bevise, at Dr.1 
Cook har naaaet Nordpolen I 

J Anledning af at Universitesi tets Rektor og Kommissionens For-i 
mand ved Modtagelfen af Notebogcn 
den Z. ds. til Or. Lonsdale nd- 
trykte det Ønfke at komme i direkte 

Forbindelse med Dr. Cook, har 
Kommission-Ins Formand fra Hr. 
Lonsdale modtaaet et Bren af 10. 
ds» hvori Or. Lonsdale meddeler, 
at han ilke har modtaget noget Svar 
paa et Telegram, sotn han i dette 

Øjemed havde affendt under den 
hanc af Dr. Eook opgivne Adresse« 

Heer bemcerker »Kr. Dabl.«: J 
Erklceringen ncevnes Looses »Ob- 
fervationer« ikke med et Ord; tbi 
der er intet, sont tyder paa, at Tr- 
Cook i nogen Maade bar benyttet 
sjg af dem, og han betragter dem 
derfor fom aldeles uvedkommende 
Papirer. De Rettelser, der er fores 
tagne i Dr. Cooks Notebog, bar man 

heller ikke opholdt sig ved, idet de 
tjensynsligt ikke er foretagne for at 
ask-e Beretningen mere trovcerdig· 

En nsgtetn Betragtniug 
frernskom fhv. Handelsminlifter Joh. 
Haufen med i »Politiken« den 19. 

Jan. Hr. Joh. Hansen skriver deri 
bl. a.: 

»Jeg herer til dem, som følte 
mig i høj Grad tiltalt af Cooks 
Person, og hans angelsaksifle Rates 
Ejendommeligheder. fom jeg fætter 
stor Pris paa; han talte ikke meget, 
men — allways to the Point —- in- 
sen Brøvl eller unjdvendig Snak, 
Sgefrenn naeften for beskeden, besad 
en dkke ringe Humor og en vis over- 

legen Maade at iagttage Menneskes 
ne paa, fom am han betragtede dem 
alle fom noale store Bern. 

Jeg lægger ikce Stle paa, at 

ieg kam ttl at holde af Cook i de 
faa Dage, jeg tilbragte samtnen 
steh dam, og jeg hat ondt ved at tro, 
at han stulde være en benidst Be- 
trage-t, felv om Jndicierne i Die- 
Mkket taler stærkt itnad ham· 

...-Der er for mig noget 
Usinageliqt i det ene Øjeblil blind-l k 
at tto en Rand paa hanc Ord, 

x 

Havnearbejderen og dennes Familie 
ogfaa blev indlagt. 

Summe Dags Cftermiddag blev 
der endvidete konstateret sorte Kop- 
per has to Plan-.- den ene boende 
paa Ruggardsvej, den anden i Fre- 
deriksgade. Begge blev indlagt paa 
Karcntænehuset. Smitten menes at 

stumme fra et russifk Skib, paa 
hvilket Havnearbejderen havde været 

beskceftiget ved Losning. 
Eftet hvad »Fyns Tidettde« med- 

deler, er hele den af Kopper an- 

grebne Havnearbejdeks Familie, Hu- 
stru og 2 Born, fmittet af Syngm- 
men. Jalt ligger sauledes 7 Kappe- 
patsienter paa Karantænehuset. Da 
de ifølge ,,Fyns Stiftstd.« har væs 

ret i Beriring med mdnge Mennes 
ster, er der Fare for, at Sygdomi 
men vil brede fig yderligere. Rinie- 

ligvis bliver der foranftaltet offenk- 
lig Vakcine. Kun een af Patien- 
terne, det ene Bern, er alvokligt an- 

grebet. 
Odense, 22. Jan. De to Piger, 

der er angrebne as KappeL arbei- 
dede paa Tørrings Cigarfabrik, 2 
andre Arbejdersker. der er befkæfs 
tiget i samme Lokale, bar faaet Til- 
hold om ikke foreløbig at indfinde 
sig paa Fabr-Mem 

l. Kompagni af 16. Bataillon 
hat faaet Orde til indtil videre itke 
at for-lade Kaki-new da een af Sol- 
daterne hat haft Samt-vom med en 

af de fyge Pige:. 
l 

Zorn Folge af de forefaldne Flopsl 
petilfcelde hat »Samaritanen« maats 
let indstille sin Vicksomhed Der 
er indledt Forhandlinger med Auto- 
riteterne 

« 

r om muligt at faa Til- 
ladelfe tzlO at uddele Mad til de 

fattigfte til Fortæring i Hjemmet. 

J Anlcdnitm as Nimmt-me i 

Ldense er alle Skalen baade offenk- 
ljae oq private-, 1 Naar Morgeö 
bleven lukkede. Endvideri1 er alle 

offentlige Forlyftelser, Team-, Bio- 
,1ra7- oq Varicteeforeftillinger o. s- 
O., bleocn Eorbudt. Zmittcn menes 
n: nære sørt til Byen med Tom- 
«-,s:1sn »Tjalfe« af Magens- dcsr an- 

kom med en Ladnixm Hin-de fra 
Winden den Is. December En Ar- 
befder til er stille-! under Observas 
tiou. 

Sundhedskommissionen bar i Gaar 
boldt Mode og beordret Koppetilfcels 
Jene taget under offentlig Behand- 
ling i Henhold til Epidemiloven. 
Der er rekvireret to Dsckerske Telte, 
lom kommer i Dag. Desinfektion oq 
Bakcination er paabudt i stort Om- 
fang. Der er ikke konstateret noget 
Tilfælde udover de 7 tidligere 
1cevnte. Effer hvad Kommissionen 
idtaletz kan Smitten ikke antages 
it stumme fra Damperen ,,Tjalfe«, 
lomi December Maoned kom bek- 
Eil med Hvede til Munke Mslle 

Forscher-d Groöserer S. Chr. 
Irrtum, Aal-bus, blev den 19. Jan. 
öegravet fra Aarhus Domkirie, sont 
Iar dekoreret med Grint og Blum- 
7ter og fyldt af et mægtigt FIlge, det 
ltsrsth man hat set i Aavhus, siden 
den enden W for det gamle Han- 
deldhus, Hans Brogr. blev begravet 

St Par Forminger var mtdt med 
Ferner. Wdt det Blomstewæld 
svm Multe Kisten, fandtes en pragti 
full- Kvans fta Msprinsparret. 

Mptovft Lindhatdt holdt Ta- 
len. Wer sage Find fang 
W i M zDen state holde 
Floh es eftek at en Dame hat-de 
lW »te- nm wem-, bar 
Mino-us Monate M nd 
U W og med Regt-amti- 
W i W W det ltvte 
M II get-nein vyeu til mehre 

gw- htm- Jvtdsssteqeu W 

W set-n- Ststsseur. 

W Es HOM st. stsnkcs M 
psw MW Un- 
W« di Amt-O st. til 
«W W Geldes-ist«- 

W 

10,000 Kr. af hvert af disfe Beljb 
»betales luden Boets Flutning, Re- 
iten ofxerhuandcn kam Dis-sc i Te- 
ftanxcntct uasrmerc besinnede Per- 
soncr dor. 

Eu fiældeu Daabghijtidelighed 
fandt Søndag den 16J7Ju"1·i. Sted i 
Laasby Kitte, idet 3 Stätte 11, s 

og 5 Aar gil» Døtte af Carl Bals- 
lev, Biarup Mose, blev døbte aj 
Pastor Therkildsen i Dallerup met 
det afgaaende Menigbedsraads Med- 
lemmer og deres Hustruer som Fad- 
dere. Grunden til, at de tre SI- 
skende ikke før er døbt, er ifslge 
.,Skdbg. A. AV.«, at deres Moder« 
som for en Tid siden afgik vel 
Dødem var Adventift. 

Baukasscteu paa Island. Der 
angaaende Landsbankens Forholl 
nedfatte Kvmmission hat nu op- 
gjort Bankens Tab til 40,000 Kr. 
der imidlektid vil kunne dækkes as 
Reservefonden, som derefter vil uds 
gsre som Rest 250,000 Kr. 

Reykjavik, 23. Januar. Bladel 
»Jsafold« meddeler, at de 400,00(1 
Kr» som Kommissionen anser for 
tobte, er af Banken udlaant mod 
Veksler og Fom Kautionslaan til 

sDebitorer, som nu enten er Fallens 
·ter eller ganfke ubemidlede. Tebel 
kan imidlertid ikke blot dækkes as 
Reservefonden, af hvilken dkt kun 
udgsr io Trediedele, men dertil kom- 
mer desuden de Midler i Lands- 
kassem fom i sin Tid blev henlagt 

Hil Bankens Oprettelse og Drift. 

Bei-ansag. Ton l. December i 

Fjor brccndie den ene Lcknge as 
Mai-ius- Søndergaards Gaakd »Ø. 
Hedegaard« i Horsens Sogn ved 
Langholt, og naar de svkige Læns 
ger reddedes, skyldtes det fsrst og 
fromm-it den Llaarige Karl Jens- 
Cbr. Kyvsjsgoard fra NabogaardeIL 
Den almindelige ansdforfikring 
hat ifølge »Nokdkyll.« fom Tat hec- 
for gennem Branddirektsren i Aal- 
borg over-taki ham et Salvut med 
Jnfkription. 

Tsmte Voldsmtknd. Pryglcs iiid 
i Isaiorpningeit støbenlmoii, LU. 

Januar Fire Teqlbrwiidtsre ned 
Kaolinfabrikntioiien i Nalibtskkevasrs 
tot i Knudskov Zocm pua Bornholm, 
H. M. Holrm A. E. Andersen, N. O. 
Nielsen og M. J. Anker-man sont 
en Tag i Mai Mmmed i Fjor hav- 
de prcmlet nogle tyite Teglbrwiidere, 
fordi de ilke oilde nasse Medlemmer 
ai kaforeiiiiiqcu, dehnte-s bei-for 
Ved Vombolsms veitre Herred, Halm 
til iædoanliq Fangokoft i 2 Manne- 
der og de tre andre til iædvanliq 
Fangekoft i L Maanedet. 

Dommen over Halm ftulde itnids 
lertid ikke træde i Kraft, sauft-eint 
hcm inden for et Tidsrum af 5 
Aar ikke begik andre Forseelser. Te 
tre Ivrige appellerede til Hsjesterct, 
sont i Dag stadfæstgde Bornholms 
vestre Herreds Dom( 

Dsdsfald Overlekrer Svend Ras-: 
mussen i Brindetslev er pludjeligT 
afgaaet ved Dsdem kamt af et upo- 
plektisi Tilfcklde. Afdtdr. der blev 
58 Aar sammel, var first Lærer i 

Hobro og Billet-d og var derefter 
i 20 Am- Fsrftelærer og i 1 Aar. 

Overlærer ved V. Brsnderslev Kom- 
muneskole. Hatt var iflg. ,,Aalb. 
Amtst.« Formand for Egnens Af- 
deltng af DanmarIs Lmerforening 
og hat veret Medlem af Hovedbes 
styrelsfen 

Ryt Dmpstih Damplkibet »Au- 
stri« Stab-Immer 125), bygget 
for Regning A S Danwlkibksolsstas 
bet »Am-e« i Warm, blev Ttrsi 
dag den ts. Jan. fat i Bandet fta 
Betstuer Jemssklwi og Malt-in- 
byggeri. Stil-et, der er bygget helt 
as Staat til Bureau Ver-Uns hsjei 
st- Me ,,Ipeeial luwey«, er 

150 lanqt i Wdæset 26« 4« 

bredt og 9' los-s« syst i Rummet 
og blinkt forlyuet used triple cr- 
pkmflons Masiine med Oder-state- 
Aondenfatiou« at 800 l. c. K. 

W den We Mino W 
Mira til en seist-sek- og Fragt- 
dqtnper til Mut 

c- W. Leb Wams- 
ttd W et ungt stenneste fis 
M et Pat- Ucknbi Gemäqu 
vgl-nd M et Mindre Dann i m 

Titel-MIN- FOIW- Hm fik- 
Iistie ist-. »dem spricht-« en 

--,. — 

YHistorie om, at han var en 

Prceitefsn fta Veftkysten og Repre- 
·sontant for Thisted Jernftsberi. 
Oan inwde spillet Kort og tabt 

«sim- Pennc on manglede nu Midler 
til Billcrten hie-n Han opnaaede 
oqsaa sin Heusigt at skaffe fig Pen- 
ge men unHiFd nsitnrli wiss at be- 

Itnlk disie tFlbsge i«"JTet iiar nu 

vift sig at det var en nylia løslndt 

Tugtlm:iange, sont atter er anlioldi. 

Eu gammel Begravelfesplads. — 

Lergraven bog Ved Bygbolms Tegli 
værk er man iflg. »Hors. Av.« ved 

Udgravning stødt paa en ftor Mcengs 
de Menneikeikeletter, der ligger 
dynget oven paa hinanden icet un- 

der Jordoverfloden, mange knn en 

Alen siede: flere Siedet er der 
tagt ftorc Sten over Skeletterne 
Man mener, at det er en gammel 
Begravelsesplads, f. Eks. fra en 

Peftepidemi: herpaa tyder den rei 
vilkaarlige Ophobning af Ligeue. 

Juddteveu Tausde Nakikov. Li. 

Januar. Paa Sydveftlolland hat to 
Arbejdere fra Kappel i Aftes fun- 
det en Torpedo, som er drevet ind 
paa Land. Den var rødmalet med 
fort Baain og mærket ,,Snelling«; 
den er 8 Meter lang og vejer ca. 

« 

1000 Pd Fundet er indberettet til 
Marineministeriet. 

En ttofnst Hund. Et omvandrens 
de Skæriliberpar der er iigtet for 
en Række Rapierier i dct sidite halve 
Aan Tid, blev iorleden anholdt og 
indiat i Koldina Areft. To Hunde. 
de havde med, blev flupne les og 
overladt til sig selv, men den ene 

af dem liavde iflg. »Kold. Folkebl.« 
i det Par Døgm der siden var gar-eh 
trofaft siddet uden for Nnadhufet 
og ventet paa. at dens Hem- skuli 
de komme inm. aneyennar brin- 
aer Mde til det trnfaste Dyr, der 
dog iifkert Ton komme til at vente 

;1a-nae. Dets Her-re hat vft ikke 

iiaa lidt poa Sanwittigheden. 

Pan dc vaade Vaters Konto. En 
Eise-J Paa Hadinnd Nealitole liavde 
Carlisdrn anskaifet fiq un Flusse 
Vmsndeoin sann lian satte til Lins- 
aitxsr Zkoletidem da lian bereitet 
sittlde nsjlcs lifent Ined Tage-t, var 

lmn ifla. ,,.Sobro Ao.« iaa over- 

lort, at Vaneperionalet maatte an- 

lsrinac lmni i en Godsnaqn Zagen 
lilmxnioldt til Ztolcns Minnen sont 
itmks bar bortniit Drangen fra 
Einlen. 

—-— Forli-den Nat vin Midnatstid 
harte-s der Nødraab Syd ior Aidt 
By, og da nogle Mcend ilede til 
Hielt-, fandt de uden for Byen en 

imeaet berufen ældre Mand, der 

fad fast i Band og Dynd Han iaa 
ifla. »Nand. Daabl.« foeiærdelia 

list-, da han kam paa ket Ksl igen, 
og ban var iaa medtaget, at han 
sikkert vilde fat Livet til, om der 
ikke var kommen Hjcelxx 

En ung, ugift Cementarbej- 
der Martinius Mathiien ira Nin-e 
llttrnp, der Lsrdag den 15. Jan. 
havde mret til Bal i Aalbokg, kom 

Søndag Morgen ved Femtiden 
samtnen med flere andre Deltagere 
i Valltst ned til Fiorden for at blive 
fein-c til Narrefundbn Moden-Z Sel- 

—skal)et gik am Bord, opdagedes det 

pludseligt, at Cementardejderen var 

bot-te Det iormodes iflg. »Na-d- 
fle «, at han er falden i Vandet 

og druknet; han var ligeiom det 
lsvrige Selfkab en Del bekuiet 

Ist-met ei Afioldmaudx — 

In bekendt Afholdsmand i Beile 
hat-de anlagt Sag mod et Byssaxw 
der pm Klageren stukde habe udtald 
at han ,,ikke var laa fin en W 
wand, lom han vilde gaa for at 
me; han havde hjemme bat-de 
W ag Kognak«. Da det ander 
Sagen anlegte-, at Udtalelsen vir- 
kelig var beugt, hlev den tilg. »Bei- 
le sc. Ich-« ved Dommen mäst- 
aeret og den andklasede blu- idjmt 
en jsjde til Etat-fassen m so M. 
samt WW at We Sagens 
Wofminger. 

halt If Its. J en Mleilsigbed 
i Mars onst-d der smdag Aften 
M16.Jan.·Jl-dinogetctj,der 
var bangt for nett til Welt-innen 

geilicheden bei-pedes ai en W- 
de, Ugnes Matie Welle-h as heu- 
des to lmaa sten. dun var, da 
Jlden udlwtd et Icrinde i Byeth 
ca da hun kotn tilbage, var det 
mindste Darm der laa i Gengen. 
kvalt af Rig. 

Nye BösenI 
Kristelige Fortælliuger is qbygsclise Ost-isten 

OmiL Jttpb. 
Lind, was-»o: 

Et lyheligt Liv As 
Fu Livet i Gudc qu l—s .60 
Lucis .60 
Pisa-steck .60 

Luther, Dr. Mut-tit- 

Kristelige Betragtninger 1.00 
Reformaturifke Skrifter .85 1.50 

Lyuge, Chr-.- 
Frelfe, Troslære for Moll 2.00 

Mut-sen, N· P.: 
Din BrodetsBlod .40 
Gennembruddet 1.40 

Husandagtsbog (Bælskbind) 1.50 

Solopgang 1.00 

Strandfogdens Dom .7s 

VejentilFred »so 

Matt-May H. J. J. c- 
Hundrede Fort-Illinqu .70 
Teddys Kuap ...... .25 

Mau, E.: 

Fire Hundtede For-Ludwige 1250 

Meyer-, F. Q- 
Menjeqiigeredek 1.00 

Moc,C.: 
Nanden og Sandheden Gassen-) TO 

Puufyt 
EstekNied..T....,. so 

Bisse-, J.: 
Samtaler om Luther-s lille W 2.00 

Pause-» L. E.: 

Hondersktistendom 1.20 

Peterser Da 
Under Faderhaand .40 

Mem-d, Olf.: 
Ungdomsliv sc 

Roseuins, E. Q: 
Vejledning tilFred »so 

Seht-IM, Hatuldg 
Jgennem Jldprsven 50 

Gewand-Beides c- 
Læsninng Bethdniuq .ls 

Vcnskabets Stilling .15 

Omvender kdek .10 

Kristus og de findet-use .ls A 

Hunderten-espan 1.40 

KandalwespaqrelWM LW 

Troens Hemmellqhed U Um 

Spitzen-, T. Q- 
Alt af Rande ...... Jsc 

Jfthe Feser W 

Leb Jesu Ftddet . toll 

Stesseufu ss IIng 
FireFortællinqetfotssks . Es 

Cimmypesisx 
Idledesitsle . U 

Sinn-IM- 

WXW W 

Zum-Zust- 
MMW » U 

uMIsst 
DaseinmeMB-III- 

forsqsdeuym....... up 

Its-syc- 

sicut-Les- 

sittshstisbet 
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