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Flyve fta Chicago 
til Springfield. 

810000 udloves af ,,Chicagv Rec-( 
ord Hund« soc Turm « 

Wadet »Chioago Record Herald«. 
hat arrangeret med Wright Broth- 
ers am en Luftsejlads fra Chicass 
gr til -Sprittgfield. Det skali 
blirie en RetordsFlugt, hvad Længi 
de angaar. Det er en ung Aviatis 
ker Walter R. Brookins sra Daysj 
tot-« Ohio, lun 22 Aar gammel, der! 
sta: gøre Forli-get l For at vise Chicagoanerne og Mid- s 

den-seiten hoad der can opnaas af1 
en ist-nimm Luftikipnets med det bed- 
ite Jlnneapparah bar ,,Cl)icago 
Recerd Herold« udsat en Prwmie 
pag KHMOO for Udssrelsen af Pro-; 
grannnet Den anden Side as Kinn-l 
trakten er overtaget af Wkight Brit-« 
dtene, sont hat« overdraget HverveH til den nævnte unge Brookins, hvist Drengeaar er tilbragt under Taget· 
at Wright Brsdtenes Fabrik vgl Farspgsstation i Ohio. 

Fotberedelierne begynder i Dag.l 
Da toretoges der Praneslytmingerl 
baade Formiddag og Eftermiddag 
i Nætheden as Ehieago. J Morgen 
stal der ligeledes foretages Prene- 
flvvninger, bl. a. ud over Seen. 
Paa Torsdag stal den lange Flugt 
fra Chicago til Springfield foretas 
ges. Tiden sor dens Begyndelse er 
ilke endelig bestetnt, da dette stri- 
ves, men man, deutet-« det vil blive 
Kl. 10 Formiddag, og saa haabet 
man, at Brookins skal lande i 
Springfielsd just 12 Timer lenere 
Han vil gaa op fra Washington 
Pari. 

Braut-ins vil tage en Forsyning 
af 20 Malloner Gasoline med sig, 
og det mener man er tilitrækkeligt 
til Ziele anen, deriom ikke Modis 
vind eller andet Befoasr ask ham 
Knaben Men farnvriat vil et spe- 
cielt Jernbanetog paa Jllinoisckeni, 
tral Bauen med et Par Maskinister 
oa Forsynina afGasoline folge med, 
sor om Aviatiteren ikulsde ie sia 
nsdt til at dale ned. 

Flyvemaskinem Brookins fkal be- 
nytte, er en hel ny sra Bright Bra- 
drenes Værksted, en ,,Biplane« med 
40 Fods Vingefana. Han vil stige 
ap til mellem 8,000 og 4,000 Fod 
over »Juki-end Overflade. Man ven- 
tee mellem 150,000 til 200,000 Til. 
lkuere famlet, naar Brodlins an- 

kommer til Springfteld. 
Brookins er en spinfel bygget 

Perlen med roligt Temperament 
Gan hat staaet nælten ltge iaa man- 

ge Meter-der totn Wrtaht ist-breite 
sehr Den 9. April slog han Ver- 
densiRekorden for Heideslyvning i 
Atlantic City —- 6,t75 Fad. Sene- 
re itea ban fra Besten 5,300 Fod 
ob i Lasten bvad han ikte lelv men- 

te betsd start 

Farlig Brand 
i Minneapoli5. 

Tyve Mein-effe- i Livsfnkr. 

Mixsttcavolis. Minn.. 21 Zept· 
me Mit-nd, Kvinder ug Vorn 

maatte bwres ned ad Stigek for at 

undaaa den visse Ad, da en Messe 
Trtolmfe i Mistmvolis m Fourth 
Sit- Q beqyndte at bkæwde Flam- 
meme grob san hurtigt om fla, at 
Bedo-me i et as dem, et Vom-ding- 
bui. blev umarmt km Mde Gan- 
ge oq Traum-. M Dusiu aller sitt-e 
Nevad- svmnq ud af enden Staqr. 
De Tom men- ellex mindre alt-crust 
til Skade 

Wiss Dein-ist« Tom siehe Vom-d- 
iuqhuskx Matti- omudmsqset H 
um, at dun blev Ist-set ved at hin 
W as stammen-. ca Hi lmu las 

lud, stod hele den baserste Del af Hu- 
»«fet i lys Lue. Hun styrtede ovenpaa 
«for at vække de logerende og fine 
Bern. Hun bankede san længe paa 

"de forfkellige Dere, at hun maatte 
Iflygte for at redde sit eget Liv. 

Da den første Brandsprøjte kom, 
truedes helc Naskken of Hufe, og 
tyk Nøg næltede nd fra Vinduerne. 
NedningssArbejdet blen ftrniiii paa- 
begyndt 

Hilda Jobnfon og Ida Pearion, 
begge otnkrinq 20 Aar-, laa over den 
Del af Vynniimeii, book det brasnds 
te aller net-kit. Te blev baut-et nd 
føkit af Vrandfolkene Tereiter blev 
Mess. Selmicls Vorn reddet. Alle 
kom niiadt nd. Efeudmncstnbet er 

sama 
S 

Roosevelt vinder. 

Det syues nu fikkcrt, at han hat 
iejret over ,,old gnard«. 

Ner York, 23. Sept. -—— Els- 
præsident Roosevelt og de Progres- 
ssive i New York, sent i Gaar paa- 
stod at have mu Stemmers Majori- 
tet for Saratoga Konventionen, me- 

nec i Dag at se for-get Stette Ets- 
prcesidenten fagde, at han yderligere 
havde modtaget Foriitking om Ststs 
te fra flere Kanter i Dag, itøni 
han ikke gik i Enkeltiheder og ncevns 

te, hvem der var gaaet over paa de 
Progresiives Side. 

Kampen forud for Konventionen 
fsluttede i Dag, da Uiooievelt havde 
flere Konfekencer med Polititeke fra 
flete Dele af Stute-n Han anvendte 
nagen Tid til at gennemie et UdlastH 
til Platform samtnen med John A.J 
Sleichek og James B. Reynol»ds.; 
Der vil dog intet blioe faftilaaet,« 
for man hat haft Anledning til at« 
raadfsre sig med Delegater fra an- 

dre af Statens Egne i Saratoga. 
Den »direkte Primærplanle« var 

Genitand for ickrlquvervefelie5 men 

ingen var villig til at fige, lworledes 
den bør formes. Tat-ist« og Arbede- 
Planken blev ogfaa neje overvejet 

Der var talt om Guvernørtandis 
dafer, «men der opnaaedes intet i 
Reinian nf at iamles om en be- 
ftenit Mand. Rooieoelt fagde til en- 

twer, som kom til ham med en 

»boom«, at Valget ai Kandidater 
ntaatte helt overlades til Delegaters 
ne iom et Oele. — Deleqatekne be- 
gynder allerede at reife til Saratos 
ga i Morgen. Flere vil nnlomme 
Sau-den og Mandag. Rimeliaois 
refiek Rooievelt dertil Monden 

Paa Veer til Byetr i Mut-ges 
blev Roosevelt opholdt ve»d en Baue- 
overkskfel Medens hans Motokvogn 
standfede,kon1 et Selfkkab af Jour- 
nalifter i en anden Motorvoqn op- 
boq ved hom. 

,,Godmorgen, Oberst«. fagde en 

as dem, fom qenkendte hom. 
»Modmorgen«, sum-ehe Roofevelt 

venliqt uden mindfte Jde om, at 
han taltc til en Repræfentant for 
Presfen 

«En fktn Dag«, fortfatte Journa- 
listen. 

..Fuldftændig prægtiq«, smrede 
Obersten. »in-m vi mangler Nenn —- 

De ved. vi er alle Former-e vaa min 
Egst Neu Reqn eller ikke Regu, vi 
vil alliqevel famce Bissen i Sara- 
tocm M vll smal- Otften i Samtp- 
qa«, llnklo ban, da san gentog det. 
Sau qik Leddet eq. on Otftmcnden 
frq Onster Bau fortfatte ssu Reife. 

Alsobol ved Maus-preise 
Den wire Weiser hat- udstedt Ins 

Inn-debitae om at man undeut- 
ICW both mutig ital of- 
dowe Ho fkg leen of Alt-hol 
ander Hosen Tom dem For-in « 

Usle Min. at Ststistiks 

Yken viser, at Antallet af de Solda- 
lten der er bukket under fgr Hiertes 

sygdomme, er fordoblet ti Gange i 

Løbet af de sidsie ti Aar. 
Forbuddct gaslder baade Officeker 

og Menige. 
Koffercn gaar few foran med sit 

IEksJempeL idet hon ikke vil lade Al- 

fkohol blive serveret for fig under 
Man-worum mcn fun Zodavand. 
Vin vil kun blivcs ferneret for de as 
lpanss Gckstetx der ønfkcr det. 

Det var est EksempeL der fikkert 
Var mer at eftcrfølge under Ma- 
nøureme andet Stedskä 

Den nye Toldlovs 
Virkning. 

Gennemsnitcig 1.66 Procent lavcre 
end DiuglcysLovcn. 

Washington, -5. Sept. ——-- Pay-Ie- 
Aldrich Toldlovs Operation det for-. 
ste Aar oiser, at Gcsnnemfnitstols 
»dem sont er betalt for alle Klasse-r 

)»af hvad der er indført, er 1.66 Pro- 
sccnt lcwere end under DipgleyiLos 
»Wen, fom der betaltes Told efter dct 
iforegaaende Aar, Det er Handels- 
"oa Arbede Departementets statisti- 

ske Bitte-att, der har foretaget Sam- 
menliqninqen mellem de to Aar- 
der endte 30 Juni 1909 og 1910. 

Det paavises videke ved Summen- 
Eliqningem at over 8100,000,000 
mere Bærd of Gods indføktes det 
sidste Aar under den nye Lov end 

»Du-M Aar- under »den gamlr. ’og 
at Revenuen cToldindtægtem det» 
«f-idfte Aar var 830,000,000 starre 
end forkige Aar under den gamle 
Lor. 

Et Presse-Jubilæum 
Den tinesifke Statstidensde Ring 

Con« i Petitm kau nasfte Aar sejre 
sit 1000-Aars:i-Jubilasi1m, idet den 

nemlig har bestaaet fiden !)1l. 

J Statsarkivet i Petiiig findes 
der ist« Etsemplar af alle Numrem 
og dct fidste Nummer ital vasre detj 
fsrste aldelcs list i Typer. Udstyrels ! 
se, Papiretsz Finalitetet o. s. v 

Dist bar ikke ain uccret faa be-- 
hageligt at vasre Redaktør for »King 
Coo«. Hovedredaktøren var med sitz 

idoucd ansvarlig for Jndholdet, og 
i Aarhimdkedernes Lob er 1) Re- 

»daktører bleven henrettede, fordi deri 
var kommen c-: og andet i Bladet, i 

»der ikke behagedc Hoffct. 
L M— 

i Encyclopædia Vritannica. 

Tet store Motivekiationslekgikon 
»Enct1clopæ1ia Britannicä« vil i Be- 
gyndeljen af nieste Aar udkommc i 
llte Oplag. 

Dette eneftaaende Værk bestaar 
af 28 Bind med :·16,S()00« ider im er 

nu fra ,,Times« overgoaet til Uni- 
versitetet i Cambridge Hovedredats 
tsrwn Garret Fischer hak ved iin 
Side en Stolz af de bedfte Penne 
Pan de forfke ge »Don-ander 

Leksikonnet vil blive under-kostet 
en suldstasndig Revision og im Be- 

itr-beweise alle Artikler vil dich fort 

frem til Nutidem oq alliqevcl oil 
Værket blive fuldfsrt i Lober af nag- 
le Man-redet 

Præsident Diuz ask stock Bal. Den 
most brillante fociole Begivenbcd i 
Nqicos Wori- fandt Sud i Mexi- 
co cito i Fredagt 7,000 Man-reitet 
var Icttsidmt Die-T Stifter ved en 

Mit i set natioan Paladkt 
Sag ssvr var Trænafekem at Falk- 
N Ikkt Liede privat sofort-ring. 
ca Iom ikss bot-de sier Mc hat-i 
m Ists-and tun-Mk W indtik 
0100 for en M. 39 W var 

Mariens-tout i den dems- Ins-m- 
fins. 

Blandedc Meddelelser 
WW 

Man vil mindes Jagten paa Dr. FCrippen oq Mifs Leiieve for et Par 
Maaiieder siden Et foreløbigt For- 
l)ør i London har givet til Re- 
sultat, at Dr. Hawley H. Crippen og 
lmns Typift Miis Ethel Elara Le- 
neve Onsdag i sidsie Uge blev for- 
melig arreskeret sont skyldige i Mor- 
det paa Dr» Crinpens Hnstrm Cora 
Balle Crippen, den tidligere ameri- 
knnile. Finnitnerinde, der var lendt 
im Ecenen sum Beile Elniore Dok- 
toren er anset sont Honedniorderen 
un Lein-ne sum hanc- medskyldige 

. 

Illinois repnblikanfke Staiskons 
petition, sein ljoldteizs i Zpringfield 
i sidste Une- endoitsserede Prassident 
Tnfts Adininistrntion, liaesaa Gn- 
uernør Armee-is listinernøren hien- 
dede, at Paiiets Valgløfter var ble- 
nen indfriet, oq Præfidenten tilkom 
et Tillidsuotum Spealer Cannon 
njorde i en kraftiq Tale gern-ende- 
nt »Tiden er form-nein da det gwldcr 
om at holde fast ned den repnbliians 
ske Tro koste lwad det nma«.!liian 
lo ad den gamle. ; . 

Fra Clanton, Kan» nieldes onl! 
en Ulykke paa Rock Jslands Banen 
i Fredags, hvokved 16 Meintest-ers 
omkoin Aariaqen til Ulykken var et; 
Skybkud, som havdc sat made-itij 
vande, at det havde revet baade en 

Bro vg. en længere Strækning af 
Bnnelegemet hort. Jngeniøren anede 
først Faren, da han saa, at der ftod 
Vand over Sporet Han fik Forteni 
faatnet, nien ikke nok til at afværge 
slilykken En »Chaircar« brød halvs 
tief-J igennem Røgvognem og det var 

i 
i 

i 
her, de nmnge blev dræbt. ! 

Lee -O’Neil Browne blev kendf 
»ikke jkyldig« of Juwen forleden. 
Men hvad via-wer det, naar FOZ 
ikke Uil tro, at han er uskyldig?« 
Gan sønte at kontrolcre den demo- 
kratifke Stsatskonvention i Eost St. 
Louis i Freitag-I-, og det lykkedes 
ham at faa Udtrykket» bathroom 
and jack pot logislatioM slettet of 
Particsts »cprruption plank«, men 

forsorigt bleo Browne udpebet, og 
Partict vilde ikke kcndesks ver Jena- 
tor Lorimer. 

I 

Ecnator Lorimers Sag. Chiro- 
qo, 28. Sept. —— Sen-ats-·Kon1iteen, 
fom fkal underføaeWilliam Lorimers 
Rot til et Sæde i U. S. Verrat, for- 
kaftede i Tag et Forflag af Lati- 
mers Sagførcsr om at udfætte Un-» 
dersøqelfem indtil Efteraarsvalqene. 
mir overfmact. Komitten bestemte, at! 
llnderføaelfen stal begyndes ftraks. 
«Chicago Tributle«-3 Anmodning 
em, at detss Saqførcr faar Lov til 
at fremlasgae Sagen imod Lorimer 
bevilqedes. 

. 

Et anfeligt Fund. En Sag, som i 
Afskyeligbed staat omtrent lige med 
Erian og Porter Sagerne, meldcs 
fm San Francisca En ung Pige, 
Mifs Eva Zwan, bar været savnet 
sikden den 20. April. Nu i Løkdags 
fandtes hendes Liq bog ved sen an- 

den Kildc figcr under) et tomt Orts 
paa Ein-eke- sStreet der i Buon. Po- 
cäiet meint-, at Miss Swan fandt 
sin Dsd i Tr. Grants Kontor kort 
eftet næynte Dato. Don oq en Syst- 
plejerfke i hans Employ, Mist Ma- 
ry Messer-Mith. er beuge arrestrret 
paa Amerika 

Untier Lö. Sept. meidet oidew 
at Wiss Bessers-näh bot Markt d 
Ist-. Uebers thvnwfom hu gaqk un- 

dtk Roms-f Dr. Akt-Ist- Im for-Miit 
en scan pas OMI Mu. oh at 
III-Isidor Miede M fis-Nur- 
Io· IRS-II W es. W M 
wag-. sc W help-ps- Deut- 

fsrst nedlagt i en Kussert og siden 
begravsede hende under Gulvet i am- 

talte Has. — Man foritaah at her 
er foremget en forbrydersk Opera- 
tion, der har haft Tøden til Folge, 
og som det faa gjaldt um« at skjule. 

Jorden kundg- 
l 
l 
s 
l Ny Højderetordl Flyveren Chavez 
satte dån 8. ds. ued Jsfy (enForstad 

» 
til Paris-) m) Højdereford oed at gaa 

"op i Luftcn i 2680 Meter-s Højde 

s Te tre siretensere Michelidati. 
HConduro og Papamastoraki. har 
smcddelh at de itkc kan modtage Val- 
"get til den græske Nationalforjams 
;ling. 

For den letteste rlllotor til Flyivei 
brug, tonftrueret af en Fransks 
mand, hat et Mehle-m af Paris’ 
Kommunalraad udfat en Prcemie 
poa 1(")0,000 Fuss-. 

Falsfes Eeddelpenge til et Beløb 
af 150,000 Rubler er beflaglagt sved 
den rusfiikc Grænfeftation Alexan- 
drowo. Tet var en Dame, der havde 
dem i jin Kuffert med dobbelt 
Bund. 

s 

Berlins Køsdmarked Berlin, 8. 
Sept. — Jet berværende Central- 
Kvægtorv, der paa Grund af Mund- 
og sKlovsyge har været lukket siden i 
-Onsdag, er i Misddags atter bleven 
aabnet 

c 

En Tyfusepidemi. BrüsfeL sde 
Sept. J Arbejderkvartererne er der 
i den fidste Tid konstateret paafals 
dende manae Tilfælde af Tyfus. J 
alt ligger der over 100 Tyfuspatis 
enter paa Hospitalerne, og flere er 

afgaaet ved Todten. 

Tyveri fra et Depot Fra Jnnss 
brucch, Østrig, meldes, at nogle ubes 
kendte Personer er brudt ind i det 
militwre Beklædnitmsdepot i Tau- 
fers og af den dersærende Kompag- 
nikasse har stjaalet 1500 Kr. kontant 
og Smykker til en Værdi af 17,000 
Kr» som en Kaptajn hvis Hustru 
de tilhørte, opbevarede der. 

Cardiff, England, 8. « September. 
Kulgrubearbefderne her afholdt i 
Gaar et Massemøde, paa hvilket 
1200 Arbejdere vedtog at paabes 
qynde en Sympatistrike med de Ar- 
bejdere, der ere blevne afskedigede 
paa lGrund af deres Forlangende om 

Lønforhøfelfe » « 
O 

J Frankfurt a. M. aflyoldckes d. 
Il dg. et, of ca 2000 Mennesker be- 
søat socialdemokratist Mode, hvor 
Innres-, Vanderveld og Keir Har- 
die talte. Trods Mynsdighedernes 
Forbnd mod, ·at der taltes andet 
end Tusk, talte Keir tönt-die paa 
Engelsf, uden at Politiet stred ind. 
Der skete ingen Sammenstød med« 
Politiet 

Den fvenfte Flyoeuqe Stockholm- 
0. September Laznrolispsnbrikken 
lmr til den kommendeFlyveuac Stock- 
holm udsat en Præmics paa 5000 
»Kr. for den farfte Aviatiker, sont 
uden at lande flnver Strwkningen 
Ladugardsgærde sp— Saltisbaden— 
Varholm——Laduqacd-snærde. Ret 

» 

til at deltage dar danlke Muste, 
norfke og finste Flut-etc 

Arrest-rede Inarkiftech Moskau-, 
Russland. aktefteredes kokleden Nat 
is Anat-Altes der fandtks i Beltds 
dklic at en Dei Bank-et ca M 
wider-e at M Konstruktion Ins-s 
Ins-Intuition: stillg- fondt W 
has dem M Met, der var eisi- 

Stolypin euer et Overfald paa Mo- 
skows Bank- 

c 

Tyverier fra Messinas Rainer. 
Berlin, 8. September-. Til ,,Mor· 
ningpost« meldes fra Ram, at man 
har arresteret en diene, i hvis Besids 
delfe man fandt Perler og Juveler 
til en Værdi af 1 Mill. Lire og Vær· 
dipapirer til flere 1()f),00() Lires 
Værdi. HendesMand er Postenibedss 
mand i Messina, og det antages, at 
han har stjaalet disie Vcerdijager 
fra Messinas Rainer. Han er lige· 
ledes arr-esteret. 

I 

International Eømandsstrikh 
London, 8. September —— Paa et 
Møde af Sømaend i Aftes i Varry 
udtalte Haveloech Wilion, at Damen 
for den internationale Sømandsi 
strikes Begyndelse kun var kendt af 
J Person«-, oq at Zømændene paa 
et gisuet Signal hele Verden over for 
en Tid vilde nedlægge Arbejdet in- 
den for« Organisationen Striken 
Vilde blive den fiørste og knægtigfte, 
man nogen Sinde har set. Misdet 
nedtog enftemmigt at strike, naak 
Ordren dertil blev gioet 

I 

Oversvømmelser. — Wien, 7de 
September. J Distrittet Prerau er 

mange Pers-mer druknede som Folge 
af Overfsvømmelier. 32 Huse er ftyri 
tede stimmen Fra Troppau melde5, 
at der i sØstrsigsdeehlefien ligeledes 
er stoke sterfvømmelser. Vandet, 
der hat bortrevet flereBwer,fal«der nu. 

J Kommunen Kunawitz er 10 
Personer omkomne under Overssvøms 
melsen. Hundreder af Hase ere siyrs 
tede fammen, andre ser lige ved det. 
J Ungarfststra er 50 Hase styrtes 
de samtnen. sEt itort Antal menes 
ikke at kunne veddes fra Siammens 
ftyrtninaen Rennen svedvarer. 

I 

Peften i Odessa. —- -St. Peters- 
borg, 9. September-. Sundhedsstys 
relsen i Odesfa meddeler, at man til 
Bekæmpelfe af Peften bar truffet 
den Foranstaltning, at Rotterne usds 
ryddess paa alle udgaaende Skibe, 
Mondskab og Passagerer underkas 
stes et chegeefterfyn. Passagerer, der 
afrejser med Jernbanen, underkas 
sie-Z ligeledes Lcegeeftersyn. stalle 
Bygninger paa Vanegaarden udryds 
des Rbtterne Iigeledes. 

Vørikomiteen i Odessa har be- 
sluttet at rette en Henvensdelse til 
alle indeni og udenlandske Handels- 
kamre og meddele dem, at Hande- 
len foregaar uhindret, og at Rygter-« 
ne -om Pestepidemiens store Uher 
delje ikke er paaljdelige Endvidere 
fremhwves deri Epidemiens ringe 
Dodeliqbed og de trufne omfattende 
Sikkerihedsforanstaltninger. 

s 

Fløj over Alperne Geig, Schwanz, 
23. Sept. —- Aoiatikkeren Cimon 
en Peruniasner. fløf i Dag over 

Scmpsonpasset oq landedefi Jtas 
lieu. Men han ligger i Affen i et 
Hofe-ital i Domodossola. Hans Ma- 
fkiue faldt for tisdlig til Jordan og 
Elmuez kqu slemt til Linde, og —- 

fhan ask alip of Prier semmu Tom 
Munde Hast-et hauen om ban lmvdt 
naaet Mailand. 

i 

Mexicos Universitet inwief. — 

Mexico City, Mexico, 23. YOU-Ic- 
Mericos Lanwskliriveksitet blev its- 
oiet i Gast i Overværelse as III- 
sident tiaz eg- andke fes-M 
Mem-d ffw Jnds og Mira-d M 
htandt Dr duldsam fes VEM 
Kniee-Reh Man-l gasti- TM 
fka W I MEDIUM 

JOHN Dr Qui-III II 


