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Rouseuelt stiller Tusc. 
Det er dcg kuu visfe Administtass 

tinoshandliagey han prifer. 
! 
i 

Hast giver sine Modftandere et stretkt 
Svar. 

Sei-akute N. Y» 17. Sept. — 

Theodore Rooseuelt gao Præsidents 
Takt en sten Anbefaling her i Tagl- 
i en Tale, i hvillen han ogsaa tned 
fraftiae Okd soarede de as sine Kri-· 
titere, jom haode sagt, at han i sits 
Fokivar for »Ni) Nationalissme« for-I 
søgte at nedbryde Konstitutionem dg. 
at dani- Ulngreb paa Zupreme Contri« 
var k« »Appe1 tit Bahnen-e 

« 

Jst fnrste Gang, fiden Etspræsis 
den Ui begyndte sin Tale-Tanne am- 

trina i Landet, nævnte han Præsisf denken-J Navn Hvad han sagde tan- 
imidzcrtid ikte tydes sont End-We-l 
mem as Tafts Adminiftration som( 

l 
et seie. Hatt prifte de Handlinger 
as Prassidenten og sionqressem som 
tmn sandt værd anefaling 

Han koste scerlig følgende af Re- 
geringens Handlinger: 

Optettelfen af en Tarifkommiss 
sion. Maximum og Minimum Tarifs 
trattater med fremmede Nationer; 
ordentlig Behandling af Filippiners 
ne under Tariffem Udvidelsen af 
mellemitatslig Handels-Lovens An- 
vendelighed; Begyndelfen til Be- 
skatning af mellemstatslige Korpora- 
tionen Postfparedanklovem Konsti- 
tution for en Kommission anaaaens 
de Orerlapitalilation 

Nooievelt var just i fine republis 
tanite Modstanderes Hovsdkvartety 
O han vidste det. Han var i Krigss 
humor, da ban traadte frem for 
den store Forfamlina paa »Ein-aw- 
Fair«en. Dei iagde han felv. Han 
rnitedcs sin knyttede Nceve og leves 
rede iin Tale med Tordenrøft Flere 
Ganae afveg han fra sit Manuskript 
og indflettede Bemærkninaer for at 
vile, bvor alvorligt han mente, bvad 
Yan sagde. 

»Du-g sculde anste, at mine Mod- 
standere vilde komme aabent frem«, 
fagde ban. ,,De flydek fra Buskene, 
men man kan itke taa dem til at 
komme frem paa aaben Mart og 
tcemve om Mærkesagerne«, i 

En anden Bemækkning, fdm frem-’ 
tonm- stkkkkt Bichd im Simses-« 
ne, giorde han, da han atter udsl 
fordkede line Modstandere til at fcette 
sig paa Netord imod hom. 

»Vnner, de vil ikke get-e det«, sag- 
de han. De vi! lritilere mig, men 

de fater saa forfigtigt, fom de traadil te paa Æg, fsr de stiller fig paa 
den anden Side«. I Angaaende »Ni) Nationalisme« 
jagde ban, at dekmed menes intet 
andet end en effektiv Annendelse paa 
nyeFokbdld afoisse gamle oa stunde- 
mentaie moralfke Sandheder. »Bei 
mener en Jndbydelse til at msde 
nye Prahlemer. lom foreliager i- 
Dag, i vrcecis lamme Rand, i heil-. ten Linkoln og de Mænd, som ftod 
ved band Side, msdte deres nye« 
Problemet". 

Sine Krititere ipukgte han lige· 
frem: »Er nagen villig til at taqe 
modiatte Side af de Spteaömaab 
angaaende hvilke der Plage-? HoiH im. da var det qodt at faa del Spec-aiment (ttiues). book om der« 
W. freut fee Haltet for til 
lidft vil Haltet silkett bestemme siq 
for de Weit-den iom liqqee anders No Nation-klimm, tot-di Landet Mel andetledes kan fartlctte med at viere 

l 
l 

en Tand Rein-bitt et iandt Demo- 
teati« 

Tales-en iottkatte med at tot-spare 
sit Unseeb wo U. g. Gut-rem- 
coutt Lan beugte to Its-summier- 
eeu. sit-i sitt Kritik bat-de den tim« 
Midas »Oui« Felde Ietteus It- 

»W 

noritets Mening, og to, at han hav-! 
de et belysende Præcedenä nemlig 
Abraham Lincolns Eksempeh der 
havde talt langt mere tent ud, end 
han felv nogen Sinde havde gjort, 
og Prceiident Taft, hvis Ytringen 
for femten Aar fiden til Gunst for 
offentlig Kritik af Domstolene yan 
citerede 

,,Tag f. Eks «, fortsatte l)tn, »l)oad 
jeg fagde om to Afgsrelser af Su- 
preme Eourt. Een Afgørelie var i 
,,Knight Sucht Case«, i hoilken Net- 
teng siendelfe, ifølge Dommer Har- 
lans afvigende Mening, overgcw 
Offentligheden, san oidt den natio- 
nale Magt angaar (den eneiteMagt, 
som tnnde blive effektiv) fuldstcendig 
til Fiombinationernes Fokgodtbefins 
dende, hvilte vilkaarlig kontkoleretz 
Priierne af de Artikler, fom kobess 
for at transporteres fra en Etat til 
en 

»Jeg hævdede sitnpelthen sum-ne 
Syn, iom den lærde Dommer hav- 
de ndtalt i fin afvigende Menina. 
De, der kritiierer mig, kritiferer oaH 
faa et Medlem af Retten selv, Juni-i 
tiarius Harlan Tage-.- mine Kriti- 
kere den Stilling, at Faltet ikke ital 
kunne kontrolere disfe store mono— 

politier Korporationers Handliger 
ogStyrelie, naar de gør mellemstatss 
liq Fortetning? Hvis san —- lad 
dem a·bent komme frem og erklcere 
deres Standpunkt Hvis ikke —- faa 
lad dem holde inde med deres Kri- 
tik«. 

Det andet Tilfcklde. han ncvvnte, 
var en Läg-tells iom fotbsd Staten 
New York at regulere Arbejdstimers 
ne i Bagerierne. ngaa her kunde 
han henviie baade til en afvigende 
Minoritet i lelve Netten oa til A- 
bkaham Lincoln over for »An Dred 
Scott case« for 53 Aar fiden 

Cook 4 
J et Privatbrev sra Nrenland, 

sont »Viborg Stiststidende« citerer, 
sindes folgende Dorn oIn Cook, der 

sikkert endnu sinder Genklang hos 
ikke saa saa Danske: 

,,Som J nok ved, blev Dr. Coot 
pludselig borte, og i:k,1en vids1e, 
hvor han blev as. Vi her i Grønland 
er temmelig sikre paa, at han er paa 
Vej Nord paa for at finde sine es- 
terladte Papirer Der var netnlig 
sor knap 14 Tage siden en ameri- 
kanst Damper i Havnen her ord» 

Godhavm den laa her kun en Tinte. 
Navnet paa Damperen og Fore- 

ren passer udnnerket paa en Artikel 
i en amerikansk Apis om, at der 
skulde sendes en Damper as Sted 
med Cook for at lede efter hans Pa- 
pst-er J skal se, en sksnne Daq duks 
cer Cook op med sine Beviser. J hele 
Grønland tror ogsaa alle suldt og 
sast paa, at han har været ved Po- 
len.« 

Der bar ellers ogsaa sornylig lydt 
Nester am, at Problem squ udrustes 
de Eooks Ekspeditiom er paa Bei 
sor at hente Eooks Instrumenten og 
man mener, at Cooke er med hom. 

Japanste Kvinder. 

De japanesiske Kvinder hat braut 
et esendommeligt Osser til Ære for 
de japanessske Soldaten der maatte 
lide Dtden sor Fædrelandet under 
den enssiskisavanssiske Mig. 

Sn BuddhistiPræst i Osaka var 

kommen pas den Jde at ovsordreJas 
mai Minder M at bringe sem eller 
ses as deres ltenasse og kmukteste 
M set der-as at kanns sorscetdiqe 
et Quddsaisillede til Minde om 

Ist-W Ost-. 
Opessbet fonds en Senkt-nnd sum 

W ist M Mk am. Ter« 
Isev fasse-M ice Mindre end M- 

000 Haar, og af disk-so vlev der lavet 

et nieget tnnftfærdigt Billede 
( 

Begejstringen er stor, og fra alle 

Egne af Mikadoens Rige valfarter 
man til det Kejserfamilien har ta- 

» 

get det i Øjesyn i Tokio, før det be 

gynder iin Rundrejse gennem Lan- 
det 

Ovenftaaende er taget fra »Kr. 
Dagbl.« J et folgende Nr. ikrives i 
Tilslntning dertil: 

En kvindelig Missionckr, FruSaI 
ford, fortcvllei«, at hnn paa en Reer 
i Japan kam forbi en Buddhatemi 
pel, hvor hnn saa et mærkeligt Syn 

Templet var sammelt og forfals 
dent, og man var netop i Færd med 
at ndbedre det. J den Anledning iaa 
man, hvorledes mange, der ikke var 

i Stand til at bringe Ofre i Benge- 
vaa forikellige andre Maader havde 
iøgt at gøre Nytte 

Men fremfor alt drog et ftokt 
Ton alles Opmærksomhed hen paa 

fig. Det var neinlig lavet af tykke, 
iorte Haarfletninger af ikke mindre 
end 250,000 japanefiike Koindeti 

Undek Arbejdet med Templets 
Udbedring leitede man ved Hjælp af 
dette ejendomnielige Tov mægtige 
Klippeblokke op paa deres Plads i 
den ydre Tempelvæg 4 

Naar man betænker, hvor megen 
Pkis en Japaneierinde iætter paa 
sit Haar-, kan man gsre fig en Fore- 
ftillina om Størrelien af det Offek, 
loni disie Kvinder havde bragt« 
Buddha 

Hvad for Ofre vil de faa ikke ver-i 
re i Stand til at bringe, naar det7 
kommek faa vidt, at tet ikkx laengerel 
er en ielvlavet Afaud, men Sand- 
hedens Hei-re og Konge, der fkal 
ofres til. 

Alle den Slags Beretninger ira 
Hedninaelandene om, hvad Menne-’ 
fker kan ofre for deres falfke"G11der, I 

maa sauledes indeholde en fornyets 
krastig Opfordring til Gnds Folkz 
om at bringe dem den iande Gndsj 
Evangelium og ikke tøve dermed. 

General Booth 
ogJ nd ien. 

Ledcren of ,-»rcljerens Heer« bar 
s—— ifølge »Dann Rewg« — sat sig 
et nyt start Maul. 

«Vi hat udarbejdet en Plan uds 

talte Generalen, til at virke blandti 
Noverstammerne i Indien. ;zeg hart 
nolig talt Ined Lord Morley om Sa- . gen, on ban er stærkt interesferct i 
den. 

Der findcs 3 Millioner Mennesker · 
i Indien« der lerzek af Roderi. Vi·l 
vil nu forssgedt civilifere disfei 
Stammes-, hois Regeringen ou give· 
os Jord, hvor de san bofættis fig, 
ligefom de sokenede Stute-r har gi- 
vet Jndianerftammerne. « ( 

Vi hat allekede oprettet 5 noloU 
nier med 1500 Mcknd, Kvinder ogl 
Birn, der nu for-er et fuldstckndigt’ 
ordentligt Liv. ( 

Te flefte af disje Tode og Rooekell 
foretager lange Plyndkingstog for- 
at ftaffe sig Byttr. Vi vi1 nu ssge at i 
vife dem, at de can crnceke siq felvsl 
paa ærliq Munde. nam- de i uores 

Kolonsier vil anvende en Zukulel 
Fäd. Og de vil hell-re gaa frioiuigd 
til os, end de vil gaa i Fængsel«. l 

l 
( 

Ved Tibets Grænse ( 
In as Brsdremenighedens Miss 

iionærer. A· O. Franc-se bar vaa 

den indsske Regt-rings Leg-te fort-- 
tue-i en Ektpedixion til de indiff- 
Mnsss skInsedistrikter. am Ewi- 
Mclaiec den fortsllet i »Um- 
stunk 

Inan Host- Iætlög estek Spo- 
ttne of dtt tidticike bona-eini- Gu- 
st, der i sen-en- 9004850 par en 

as de to am Muse Stets-. · 

l 
t 

i 

Da dette Riges Hovedstad Leh 
1650 sdelagdes af Lhassas Herfker, 
sdelagdes alle Jndskrifter, for at 
ethvert Spur af Niget fkulde for- 
spinde- 

Francke har icnidlertid i de til- 
graenfende Egne fundet en hel Del 
Jndskrifter og en gammel Konges 
grau, der stammer fra dette Riser 
første Tiber. 

Ligeledes har han fundet Spor af 
det Taakaldte »de astlige Koinders 
Niae«, der omtalass af gamle kirre- 
sifke Historiefkriveke J dette Rhe- 
der styredes af en Dronning, havde 
man højft mcvrkeliqe Bearavelfess 
ceremonier. Liget states i Stykker, 
og de forfkellige Dele ncdlagdes i 
bver sin Vase. Ved.Dranningens 
Tod begravedes et stort Antal højere 
Cinbedsmænd fannnesn med hande. 

Blaudedc Meddelelfet 
OW 

Werden-?- ti starer Byer: »(83reat»r 
Lus.dott« 

« 

,129, 940: London Sonn 
ty) 4, 883,938: New York 4,7 RG- 
883: Chicaao 2, 185,283; Wsen 
2,085,888: Tokio 2, 085,169; Bet- 
lin 2,040,148; St. Peter-Thoer 1,- 
(«-78,000: Philadelphia j, 318),()08. 

La Follette syg. Statsfekretær Ja- 
mes A. Frear sagde fornylig under 

Ei Bei-g i Minneapolis, at Senator 
TLa Foaette cidek af en sSygdom, sp-» 
maaske vil krceve en Operation. »Don 
agter inden længe at rejfe til Ro- 
chester, Minn., for at raadsprxcge 
Lægekne MayosVrødrene der. 

Helbredet for Mundklemme. Det 
berettes fra Milwaukee under 17. 

ds., at"den 17aarige Gerald Sullis 
van ved Marauette Akademi under 
et Kaplsb med bare Fsdder den 24. 

Aug. fik jaget en lang Flisi 
Stortaaeu, saa han fik Mundktemmp 
deraf. 112,500 Units Antitoxin Se- 
rum blev sprøjtet i hans Legeme. 
Man mener, det er første Gang, at 

saa meget er bleven brugt ad een 

Gang. Dosis er 300 Units eller tre 

«Teskefulde. Det messe, man Ded, der 
var brugt paa een Gang spr, er 

100,000 Units. J begge Tilfælde 
blev Patienten Lin reddet. 

En 81aarig Student. Det fortæls 
les fra Racine, Wis» at Mrs. Win- 
ship, fom snart fyldes de 81, stude- 
rer paa andet Aar ved Ohio Statss 
unbersitet i Columbtts. Settdes 
Mand, E. V. Winsbip, der var 

Grundlæqgek af Winship Manufass 
turing Eo» er dsd for flere Aar 
siden. Mrs. Winshiv var før hans 
Dsd anfet for at oære en af de meft 
oplyfte deinder i Wiss-. Men faa blev 
hendegs Helbred nedbrudt. Eiter sin 
Monds Tod rejfte hun til Texas for 
at— aenvinde sit Helbred, hvillet lykl 
kedes, og faa tog hun fat paa Stu- 
diet Oun er velftaaende, faa bun 
nok kcm eme at taqe et Kursus af 
cwad lnm innes otn. 

William E. Curtiss 5krioer fix Va 
latlava, mini, hour Florenke 
Neghtingale Tærlig udfoldede Tau 
Witwde under Krimkrigea, at 

Witwe-ff Born i Stolen sendet den- 

sdes Novu. mode-is mume en of ti 

Tafinde mindre Nonnen- ma de le- 
’dende Getrunken »Bist Rigdtkisga 
les Spat« findes pag Süden qf m 

Vom-, book-frei man san se over den 
Jlille Fiskerflrkkke Der plgfede Mr 

lot Isqe dvile for at freute Led Zi- 

Eden deraf find-s nagte Grade sw- r 
nagte of spendet brave Zwisan 

Wer klun- segravsede Pfennig-gen 
« 

Und-O end-m »Sage-( Lea Erim-. 

»- 
I 

«·««iorden rundl. .- 

12 Militærlæger iender Tyrkiet 
til Tyikland for at blibe nddannet. 

: En Flyveprcemie er udsat for den, 
Hder først flyoer ooer Porenæerne. 

Regeringen i Portugal hat oed 
Valgene faaet 30 Mandaters Majo- 
ritet i Depnteretkatnret 

l 
I 

, Zkibsoærfterne i England hat 

fnedtaget en Fiedelfmedelockout fra 
3 Sept» der rannner 5f),000 Kedels 
itnede 

. 

10 Flynemaikiner var den 31. 

Aug. samtidia i Luften under Flyvs 
ning ud over Haoet mellem Le Han- 
re og Trouoille, Fratikrig. 

Porten lden torkiske Regering) 
skal have faaet betryggende Garan- 
tiszr i Kretafpørgsmaalet, saa den nu 

roligt kan folge Veaioenhedernes 
Gang i Grækenland 

. 

·Finlan"d. St. Petersborg, 1. 

Sept. — Der er udftedt Forbud 
mod til Finland at indføre Skydei 
vaaben med Undtagelse af glatt-be- 
de Gevcerer. 

Chjles Parlament hat vedtaget 
ftLovforflag angaaende Forbedring 
af Valparaisos EIan som derved 
kommer paa Heide med de bedfte 

Havne ved det stille Ocean. 

Efter Admiralstriden. Christiania, 
I. September. J Statsraadet i Dag 
er Kommandør Dawes bleven uds 
ncevnt til Kontreadmiral og beordret 
til indtil videre at gøre Tjenefte iom 
kommanderende Admiral 

Skovbrand. Nizza, 2. September. 
J Aftes udbrød der Jld i Skovene 
ved Saint Saureur. Jlden ger 
hurtigt om fig og ftrækker sig nu 

over 10 KvadratsKilometer. Der er 

udkommanderet Militcer til at del- 
tage i Arbejdet paa at begrænse Jl- 
den. « 

O 

Russifke Røvere. SiferopoL 2· 

Sept. J et Jernbanetog overfaldt 
tre bevæbnede Mænd en Funktionær 
fra St. Petersborg internationale 
Bank og køvede 30,000 Rubler. J 
Gaar røvedes fra den samme Banks 
Filial i Sinernikons i Guvernemeni 
tet Jekaterineslaw 61,()00 Nubler. 

Det tyske Kronprinspar. Berlin, 
3. September-. Kronprinfesfe Cæcis 
lie vil ledsage Krameriner paa Far- 
ten til Øftafien indtil Ceylon. Kron- 
priner refser derefter alene visere 
over Indien, Siam og Tsingtau 
til Peking og Tokio. Tilbaqerejfen 
findet fandsynligvis Sted gennem 
Siberien. 

. 

Den franske Luftflaadc. Paris. 4. 

September-. lldenrigsminister Pichou 
TM i Principvet have tilkaadt Pla- 
IUerne om Anlæggclfe af on Flyvei 

jmafkineiStation i det sydligc Algis 
yet-. »—s Flyvemaskincr vil btive 

jtransvokterede den-von Stationvn 
«vil blive optettet i Januar-. 

Stor Zahrikdbrand Stockholm, 
s. September-. Tit Sucan Tele- 
qramhurecu tectgkaferes fka Dec- 
Ingforr J Gam- Eftekmiddoqs 
uedbmndte sandndd stor- W- 
Mskik i Ruh-den of Thomasfest 
Quer Wien-asterisk ca negte Stute 
Icev ceddtdr. J Miste Hieblik nd· 
dedes qt sitt-te Ist-and of Its-nd- 

bare Olier. Alt Raamateriale og 
Lageret blev ødelagt Fabrilen var 
forsikret for 940,000 finske Mark. 
Skaden er meget betydelig. 

Store Tyverier i Neapel-Z BiblioteL 
En Antikvar i München fik forleden 
tilbudt 12 sjældne Bøger, der var 

forfynede med Neapels Biblioteks 
Stempel 

Han meldte det straks tilBibliotes 
ket, og der blev foretaget en llnders 
føgelse Det har vist fig, at der er 

stjaalet en Masse gamle Bisgerx has 
een Mand i Neapel beslaglagde Po- 
liticst ikke mindre end 300 Bind. 

ZeppelinsHyldefL Paa den Pladö 
oed Wellendorf, hvor Greu Its-Ope- 
lins første PassagersLuftskib i Stut- 
ningcn af Juni Maaned strandede, 
vil der i disie Dage, skrives der di- 
6. ds» blive reist et Monument til 
Minide om Begivenheden. Det er en 

mægtig Klippeblok, paa hvilken man 

øverst ser et Broncebillede af Gre- 
ven og nedenunder en Fremftilling 
af Uheldet ooer de to Ord: ,,Allige- 
ved fremad!« Paa Stenen Fod ftaar 
der: »Der strandede Luftskibet Zep- 
pelin VII.«, bedækket med Sne, i en 

Sturm den 28. Juni 1910«. 

Australfk Strikelovgivning. Fra 
Byen Perth i Vestaustralien meldes, 
at Mr. Daniel Johnfon, der erMeds 
lem af den lovgivende Forsamling 
og Sekretcer ved Sporvognsfunks 
tionærernes Fagforening, er bleven 
idsmt en Bøde paa 50 Pund Ster- 
ling eller to Maaneders haardt 
Fængsel fior Overtrædelfe af »Arbi· 
trations and Conciliatory Act« ved 
at ægge til Sporvognsfunktionærers 
nes Strike i Perth. To Ff Fagfors 
eningernes Tillidsmasnd er ligcledes 
bleven idømt en Bøde paa 10 Pd. 
St. eller tre llgers haakdt Fængsel 
for Deltagelfe i Striken 

Samarbejde mellem fkandinavifke 
Købmænd. Samtidig med, at der er 

Arbejde i Gang for at etablere et 
Samarbejde intellem danske og ty- 
·ste Arbejdsgivere, hat Summen- 
slutningstanken fundet Udtryk pas 
et andet Felt, nemlig imellem de 
skandinaviske Købmandskorporatiös 
net. 

J Løbet af de fidste to Maaneder 
bar der været afholdt Købmandss 
møder — af Detaillister fom af 
Grosferere i Bergen og Stockholm, 
ved hvilke Lejligheder danfke Re- 
pkcefentanter har vcerckt til Stede og 
deltaget i Drøftelfen af Formerne 
for et fast Samarbeide. 

Vulkan-Krisen Saloniki, ti. Sep- 
tember. Fra Jerifawitz er der af- 

Igaaet yderligeke et Batteri hurtig- 
skydeude Artilleri til den grwske 
Gkænie. Ved Narta har der fundet 

set Summener Ztcd mellem tykkiske 
Troppcr oq bevæbnede Grwkeke, af 
bvilke iidfto tke dræbtes, lwokefter 
de vorige flngtede. Paa tvrfisk Eide 
durbtes en Sol-hat« niedens to iaas 
rcdcs. 

Konstantinopei. U. September- 
Kketas Garantimagter hat i Gau- 
genucm bete-:- hcrvasrmde Gesund-m 
qioet Udenkigsminiftcr Nifaat Pa- 
icha mundtlia Meddeleisc om der-O 
Stilliug til Valqet us Umonst-e R 
den graste Nationalfokfamlinqsodi L 
del-Ellen qaar ad ma, at da de tu 
Metkitiekr. der er Untat hs net-las 
der-s Mund-ten oq da Levis-ist ei 
Gelegenqu er Order-· can da ils 
ist-M noqm Bebt-idem M U 
IIMMW i den-n sog M 
man Lenkt-los tmfls II Mist D; 
Stillitmm com den W I 
rings TM o- ikke sum Mit-- 
i W falls-Indu- 


