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«’-,» rvovne vejladSJ 
J Lin ich over Atlanten. 

— 

Ei findt-ist Apparat, hvorpaa Pla- 
nen hviler. 

New York, den 15 Ott. Watte-:- 
Wellmans Luftskib ,,Amerika« blevl 
set m 6 i Aftes 50 Mit Nord foci 
Scotiand Fyrfkib. Denne Meddelels l 
je iendtes Fil 9 i Aftes gemiemj 
den traadløfe Telegraf 

Det forfte Foriøg paa at sure-! 
Lage en Flyvning over Atlantersi 
bavet toa sin Begyndelse i Gaars 
f«k’orges FU 8, da Walter Wellnian 
nusd sin ftore siyrbareBallon «Ame-i 
rika« afsejlede fra Atlantic CityJ 
med et Selskab Paa 5 Pers-mer« 
hvomf en er N avigatør, en traadløs j 
Telegrafist og de øvrige Maskinifter i 

Starten foretonesks i en tyk Taai1 
ge, og inden 10 Minutter var »Anm- 
rjta« ude af Syne. 

»Anieriia«s Ballen, sont ligner 
en stor Cigar er 225 Fod langt og 
50 Fod i Diana-ten Den bærer tol Motorer," en paa M, den aniden paa 
80 Hestes Kraft og to store Säuen 

Men fksnt Luftikibet forivandt for 
de tilbageblivendes Øjne, iaa sholdt 
Telegrafisten om Bord Forbindelien 
med Land vedliae med en Negn af 
Telegrammet, som fortalte om Sti- 
bets Bevcegelser gennem Rummet. 

Wellman, Eköpeditionens Hoved, 
iagde, at han haabede at naa Euro- 
pa i Lobetafensa 10 Dage. Han: 
bar Gasolin tiiftroekkelig for 60 
Tage og »Amerita« er ndstyret medi 
et findrigt Apparat med hvillet Ida-l vigatoren haaber at bevare Gassen; 
i Stellen for en ubegrænset Tidi 
Jkke mindre end 340,000 mkoikfodf 
Gas jindes indeiluttet i Vallonen. 

Apparatet beftaar af en Kæde, 
ladet af StaaliCylindre hvorved 
Luftikibet menes at kunne holdes i 
200 Fods Afstand fra Hanets Oder- 
flade 

Te, iom er kendt med Ballonfart, 
ved, at Tabet af Gassen kommer fra 
Samtneiitraekning, naar Ballonen 
konimer i et koldt Luftlan ellek Uds 
videlie, naar Vallonen trasffer et 
varmere Luftstrcka J Tilfælde af en 

sterre Usdvidelse bliver det nsdven- 
digt at aabne Ventiierne og tillade 
Gassen at ilippe nd for at afvcerge 
en Etsplofion· 

Wellmans Anterkcede er en bei 
Ncekke af Cnlindre, iom passe-r ind 
i hinanden, disfe er fyldt med Re- 
ierveWasolin for Motorerne. De er 

meaet tnnge og hasnger i et Smal- 
kabei ira Luftikibet til Hader Naar 
de ilnder i Vandet, er deres Vcegt 
io meget rinae ior Skibetsnien der- 
imn Luftitrenmingerno og Atmoifie 
ten foraariager en Lsftning af,,Ame· 
rita«, lostes iamtidigt den ene Cy- 
linder efter den anden fra Vandet, 
og Luftskibets Vasgt for-ges, hvils 
ket holder Skibet i den normale Af- 
stand fra Davooerfladen 

Paa den anden Side iter det mod- 
iatj«, derioni Atnioiiasreixg Trnk 
toinger Ballonen ned, iaa vil flere 
ai Medeas Cylindre komme til at 
finde, oq Skibet bliver der ved let-« 
tere og itiger atter til Befes. 

Dei et paa denne Plan, at Well- 
man foretager sit For-Mr 

Kett Tid eitet Beil-nan- Statt 
fka Atiantic Tity kom der sein-e- 
potter. lom meddeldr. at evllmiike 
sinde var i Beute fra de trapifke 
saue. oq at disie Binde inne-sie 
vilde naa Bett-non os edel-esse 
tm- Skib. sen-re com der mit 
Ieidinser. at den seitbche cr- 
Ian ist vilde nun Minuten flkend 
Tirsdaq. oq at den« senkt da vilde 
m dron 

Oe sidstr Rebstvar me nd 

paa, at Wellman har valgt et pas- 
sende Tidspunkt for Stätten; thi 
Bindene synes at hjælpe ham ind 
paa den europæiske Dampskibslinies 
Baue. Dersom Han kan holde sin 
Kurs-, vil hast stedse have Fsorbins 
delfe med Omverdenen gennem den 
traadløse Telegraf, og Faren for, 
at W. og Mandslkab ital miste Li- 
vet i den forvovne Fcerd, betydelig 
mindre, thi «Amekika« medfører en 

Redningsbaad paa 30 Heftes Kraft 
og har Provifion for et længere 
Tidsrutn 

Wellman er bleuen kritiseret meget 
af Falk, fom aldrig Hunde og vilde 
tro, at han vilde foretage en faa 
dumdriftig Handling. 

J Lørdags omtrent Kl. -t blev det 
bestemt af Mafkinmester Vaniknan, 
at Turen skulde gaa for fig. Han 
havde vasket paa Vejrudkig hole Nat- 
ten, og som Dagningen brøid frem, 
bestemte han, at Tiden nu var inde. 
Mandfkabet vætkedes af deres Søvm 
og Vaniman sendte et Bud til Well- 
cnans Hotel for at meddele hcnn, at 
Tiden for Starten var kommen. 
Wellman var snart undervejs pr- 
Automobil, og da alting var klar 
for dei sidste Kommandoraab, kran- 
lede Mandfkabet ind i Gondolen. 
Det sidste Farvel blev ndtalt til 
Huftruer. Slægt og Venner, og 
»Amerika" startede paa en Fcerd, 
der saa saure let kan bringe Dsden 
til de fowodne og Sorg til saa man- 

ge andre. 
Pan Bolværket og Stranden stod 

en Skare Mennesker, roediklsfuldt 
interesferet saa det Luftskibet be- 
gynde at stige tilVejrs, faa sitzt-nen- 
dingen Luft i larmensde Hukraraaly 
og lidt efter var Stil-et forsvundet. 

Om Bord Luftstibet ,,.lmerika« 
den 16. Okt. Kl. 11 om Formids 
vagen ,,Ligevægtsapparatct støder 
i Luftfkibet, som det fpringer fra 
Bølge til lege, men ingen Stabe 
er stei. Dei er mørkt i Vejret. Vi 
Trotz vi er Zyd for Nautuckct. Uds 

sigterne er ikke saa lyse, nten vi hol- 
der Kampen ved lige 

« 

Wellman.« 

l Siasconsett, Mass» den 16. Okt. 

iØft for Nantucket paa Vejen til En- 
’topa med Motorerne stand-seh fei- 
lende 25 Finob i Timen incd Vin- 
den, fignaliserede Wellman Tags 
Eftermiddag Kl. 12:45 »An vel«. 

W.s første Rapport lod: »Hm 
ftandiet Motokerne og iejler Ost- 

INordøst mel 25 Knab i Tinten uden 
Maskiner. Sparek paa Vasdikcn til 
den traadlssr. Dynamoerne arbei- 
dek ikke. Tyk Tat-ge Det er umui 

ligt at foretage Observationer«. 
Taagen fkjuler Ballonen, dersom 

,,,Amerika« fortsætter sin nnværende 
kFatt, ikulde den komme i Kommu- 

knikation med Sable Jslands traub- 

risse Station engang i Momen. 

Senato Dolliver død. 
Fort Dodgr. Joch, den 15. Ott. 

Jonathan Preniiss Dollich U. S 
sSenator for Iowa døde i sit Ojem 
Ihersieds Tags Aste-n. 

Senatoken hande- forladt Syges 
Esengen i Tag og tilbkaqt bete Da- 
sgen i Vyen Hans Lckger iaqdcy at 
Ihan fnart vilde blive rast igen, da 

Thon for en Uges Iid siden blev upd- 
iaget til at ftge Sengeux nicn sont 

iqu ost- fik fast-Mede- dkt »amt- 
Ord: Mennesket spat-r men Gab 
Etat-der 

J Gaar samtqlede Senatoken for 
2 a s Timer med en qod Ven, oq 
den hast-de innen Anelic out book 
m Enden var-. Gan its-nie oq lo, 
kalte Im fims Planet for Freintidem 

Zweit Matt heller ikkr. at han« La- 
net ist en Use-I Tid fiden havde for- 
W sein at over-anstrengt iig med 

i 
i 
i 
i 

IArbejde baade i og nden for Se- 
natet. 

Dr. Van Patten blev tilkaldt Dags 
» 

»Aften for at foretage en Eksaminaz 
ltion af Settatorens. Lunger med 

»Stethoskopet, ftod vedSiden af den 
Stol, huori Senatoren fad, og talte 

)Hjerteflagene. Mr. Dolliver samtn- 
Hlede not saa livligt med Doktoren- 

Hnen ophørte for en Stund, sog Dok- 
Jtoren talte: m, 11, 12, 13, 14 regu- 
lære Stag. ,,Det er godt«, udbtød 
Senat-nen, »1 l, det er to Aa: end- 
nn: det er acht-L To Slag mere og 
Lægen hørte ikke flere. Han troede,» 
der var noget i Vejen med Appara- 
tet og tog det bort for at ryste det 
lidt, men et Vlik vaa Mr. Dolliver 

»ouerbeviste Lægen em, at Senatoren 

»vor ikke mere. 

! Oneranstrengelfe i sidste Kongres-» 
anmling giuer Doktorerne sum-Grund 

ifor Eenatorens Død. 
sllnder Sngdommen insisterede 

baade Senatoren og hans Hustru 
pna at der aldeles ingen Fare var, 

)og Lægerne udtalte det komm-s med 

fdet Forbehold, at han maatte op- 
give det offentliqe Arbejde for en 

Standll Gent-Wende Gange gen-Log 
Senatoren denne sin Mening, og 
at ,,-Ul-1-ene oilsde hyle«, derfom han 
var farliq s1)g. Gan havde en fand 
Ncedfel for at lcefe om de Politikere. 
fom drsftede hans mulige Esterfsls 
ger i oet Tilfælde, at han skulde d-. 

En Time efter hans Død var 
Spørgsmaalet om «hans sEftermand 
brændende i de politifk snteresferede 
M. « 

Den afsdøde Senator tilhsrte det 
republikanske Pariti og slutstede sig til 
Jnjurgenterue, hvilket turde være 

et godt Anbefalingsbrev. 
Gan var en dyqtig Taler, og man- 

ge af hans Sætninger er fløjet Lan- 
det over sont vingede Ord. Hans 
Inder var Metodiftprwft ncer 

Kinqslvood, Virginia, hvor Senatos 
ren fødtes 1856. 

Dolliver var i sin Tid Roojevelts 
dllkodkandidat til Vicepræsidentembe- 
det, men talvte og udtrykte selv, at 
Nominationen as R. var en lykkelig 
Dandlina af Partiet og for alles 
Vedkommende 

Kong Mannel 
af Portugal. 

Hans Tilhængerc nil fotfsge at op- 
tette Kongcdsmmet paauy. 

Gibt-Utah den U· Okt. Kong 
Manne-L Tronujkmemodcrcn Ame- 
lie, set-tagen af Oporto, Greoen af 
Sabugosa, Hofmarjkal for det por- 
tugisisske Hof, samt erven af Fi- 
guerrro, Ceremonimester ved Hoffet, 
holdt Tags Dato en dtsonfcrcnce 
angaaende den fremttdige mirs, fom 
man vilde vælge. 

Dei besluttedcs, at Kong zuka- 
nuel skulde leve et roligt Lin, ind- 
til hans Helbrcd var fuldstændig 
gewandt-L og at band Venncr i 
Portugal imidlertid fkuldc foretage 
et ihasrdigt Arbefde paa det poli— 
tiske Omraade. 

Hertug Michael af Bragama vi! 
fanwikke med Kongens Tilhasngerr. 
faa at et faa start Ante-l kaum-venti- 
gc standidater fom muliat kan blive 
valat ved de kommende Pola 

Det er fandfynlig, at Kotigen 
effek jin Anfomst til England, og 
han« Manifest er offontliagort, vil 
foketaae en Sskeife for itke at iætte 
England i en pinliq Stillism, Ine- 

dens han foretaaer sit politissqudi 
tret mod de mwckrende Tinaenes 
Bist-and 

Oel-tagen af Vom-to skal lcdsage 
»Komm til England i Siedet for 
at keer med Snbdronning Muth 
Pia til Miso-. 

Blandede Meddelclfer 
W 

Der skal nu gøres Alvor af at 
jage Braget as Krigsskibet »Maine« 
af Cubas Hann. Prcesident Taft vili 
vide den virkelige Grund til SkibetY Jprængnikkg Han har indlmdt Spa- 
niens Regering til at sende Reprak 
sentanter til at overvære Optagels 
seu. Arbejdet skal Være udført in- 
den 13 Aarsdagen for Skibets Ødes 
læggelse den 15. Febr. Kongressen 
hat benilget s300,()00 til Arbejdets« 
Ildførelse 

, . 

J en Tale i Lafayette, Jud-» Tor-Z- 
dag i sidfte llge, iagde Theodore 
Nonseoelt følgende bemcerkelsesværs 
dige Ord til Gunst for U. Z. Sena- 
tor Beveridges Genvulg: »Zenator 
Beveridqe rev sig ikle løs fria sit 
Parti (idet han ikle stemte forToldi 
loven). san ftod simpelt hen med 
dets FlertaL fordi det virkeliae Par- 
ti bestaar of Folkets Masse Massen 
ai Folket ønsker at se gsort just hvad 
han gjorde Og før neeste Præsident ( valg vil Partiprogrammet væsentlig 
blive det Program, hvorpaa Bede- 
ridge staar«. »De andre vil følge 
ester«, tilføfede han, »men de er 
bare lidt sene om at faa s 
men de er all right«. l 

I 

Toldfvig. Fra New York meldes 
under 13. des. om Toldsvig, der vil 
naa op over en Million Dollars. De 
skyldige er de sire Duveen Brødre 

log en Onkel, der er kendt Berdenz 
’over som Forhandlere af sine Kunst- 
sager oq -Oldsager. Tores Etablisies 
ment er paa Fifth Ave. Toldsvigen 
er begaaet ved fejl Værdiangivelse. 

JTer nævnes eetEksempeL Tre Vaser 
»vor vcerdsat til sl,107, og deres vir— 
kelige Vasrdi er 328,000. To af Fir- 

maet er arresteret oq sat paa Fri 
.de mod en Kaution of 8125,000 
lU. E. Distrikts-E’ldvokat Henry A 

Wise fixier, at Bedragerierne vil be- 
løbe sig til over si, MO, 000. 
I . 

Præiident Taft vil bei-ge Panas 
inm. Den 1(). November vil han feile 

ifra Charlestom S. C» paa Krydses 
ren »North Carolina«, ledfaget af 
Spiterftibet ,,Montana«. Turen vil 
tage 12 Dage, 1 Dage frem, 4 Da- 
ge tilbage og 4 Dage til Bei-get. 
Præsidenten havde opgivct Tanken 

kam at bei-ge Panama i Aar, indtils 

IChefingeniørem Georae W. Goethas 
ibesøgtc ham i fidste llge. Eiter dette 

chfsg falte Taft sig overbevifi om, 
"at Probleme-me fom foreligger, gør 
iKrav paa hans chrværelse. 
i Dct er færlig Kanalens Bescestels 

se, Vesicmntelse af Toll-, Sinn-gä- 
maal om Lønsforhøjelfe for Arbei- 

«dere, fremtidig Beftyrelfe af Pano- 
mabancn, Styx-elfen af Kanal.30neii 

log Regulering af Initiale der gør 
gKmv paa Prwsidentenss Beim 
. W 

Zion City fkal laves om. 

Cbimgo, den 17. Okt. FjerkræavL 
sMejeridrift og Landbrug fkal viere 

det, bnorom Livet i Zion City kom· 
«nn-r iil at dreje sia for Fremtiden 
Hier at got-e en vraktiik Dem-Instru- 
tion af Himmekiges Rige paa Jor- 

; den. Fokandringen ital finde Sied. 
naar Wilbur Glenn Voliva denns 
Uge ifslqe en Bekendtqsrelfe af ham 
i sGaar Eftermiddag i Zion Taber- 

«nakel komme- i absolut Beiiddelie af 
»a! Esendom i Born. 

Inan Tobak, Spiritus, Medi- 
cin, iniet Avotek. innen Doktor, 

IsTeaieiy Svineksd. Kartspib o. f. v., 
io. s. v» mak. finde Steh i dam- 
Bv. Den, der ktqer ellsr ikraqt To- 
bak M betete en Vsde pag RI- 
Eieadommen besinnt af 2,400 Vog- 

c 

gepladfer, 2,700 Acres af Form- 
land, 850 Art-es ved Søfrontem 
8100,000 Værdi i Bygninger,8200,- 
000 i Kontanter. 

Jorden rundl. 
80,0W Personer demostreredeLørs 

dag Aften den I. Okt. udenforWiens 
Raadhus mod Prisforhøjelsen paa 
«8«Rød. 

. 

En Ti)fon. Mainlla, ZU. Septem- 
ber. En Tyfon har ødelagt 4Landss 
byer i Cagapanfloddaleu og tilføjet 
Tobakshøften stor Skade. 

O 

J Russland er en Zlagter, der 
havde nfscsndt en Ladning Sin 
mcd Jerubanen og jelv hande sue- 
get sig til at reife sammelt med 
Some-ne- undervejä bleuen ædt af 
Dyrener 

. 

Fowift Papst Melkifedek, Ariu- 
nnndrit ved Huleklostret i Kiew, 
er blevcn foroift til Filostret paa Øen 
Solowezt i Dei hvide Han, da han 
har bortødslet Klosterpenqe til et 
Beløb of 300,000 Rubler. 

. 

Venizelos (Grækenlands lebende 
Politiker) skal shaoe sagt, sat han 
kun vil danne Regering, hvis han 
faar Lov til at opløfe Nationalfors 
jamlingem dersom denne fkuldefin- 
de paa at fremtvinge sin Omdannel- 
fe til grundlovgivende Forfamling. 

I 

Sshandelen i Krigstid. London, 
30. September. Lord Beresford har 
tilsendt Premierminifter Asquith en 

Skrivselse, i hvilken han gør opmærk- 
sont paa, at Søhandelsvejene fav- 
ner faa godt fom al Beskyttelse mod 
Overfald fra Krigsskibes og nann- 

lig fra Kaperes Side. 
I 

! Jtalienfke Røvere. J Nærheden af 
Satan i Italien trcrnate forlcsden 
tre Rom-re ind i Baron-esse Dian- 
nos Slot, overmandede og bandt 
Tjenerfkabet og truede Baronesfen 
paa Livet kwis hun ikke ndleverede 
sine Penge. J fin Angst gav hun 
dem Nøglen til-Pengeskabet, hvo"ri 
der Var 10,000 Lite. 

Kødmangelen i Tyfkland. Ber- 
lin, 30. September Til Mor-gen-’ 
bladene melides fra Breslmh at 
Jndfmuglingen af Kød over den 
rusfisk—tyske Groenfe tiltaqer stærkt. 
Saaledes er alene i sidste Uge 100 
Smuglere bleven arrefteret. 

Te enge-like «K111arlJt-jch«e. Lon- 
don, 29. September. Eftcr den en- 

delige Optælling bar ved Afftem— 
ninqen blandt Grubearbejdcrne i 
Syd Wales 25,999 stemt for Unber- 
ftøttclse til Arbejderne i Cambriani 
Grube-me og mod Strike. Man me- 

ner, at Konflikten i Cambriananp 
berne fnart nil bliJc bichqt. 

I 

Uhyggelige Tungetalemøder. Son- 

dag den 25 Zept. hændte i Pastor 
Barrattci Menithd i Christiania, 
Norge, en uhyggelia Epifode under 
et Møde En Kvindc fik pludfelig et 

voldiomt shofterisk Anfaldx bnn skreg 
og raubte oq Wache paa finTmmc, 
saa Blodet fl-d, hvorpaa hun faldt 
om i Krampe paa Nulvet mellcm 
Basnkcna Lænqe ænfede ingen det- 
men til fidft var der en honndfast 
Mand, der fik bende ksrt hie-m. 

I 

Flyveulvfke Miiblbanfem W. 

September-. Ein-Irren Plackmann 
sonst-m i Gam- fka en Flmxspladd 
i Nærheden as Mhlhqufen en Op- 
ftianing med siu Mafkinr. men 

stortede plus-Mist ned fra en Qsjde 
of 50 Reter. part bkev alvprcigi 

koæstet og bragtes til Hospitalet, 
hvor han i Nat er død uden at vix- 

re kommen til Bevidsthed. 

Skeletter i et Kloster. For nogen 
Tid siden købte en parisisk Bankier 
et Slot i Livry, som indtil Adfkitlels 
sen af Stat og Kirke var et As- 
sumptioniftkloster. Ved en Restaures 
ring fondt Arbejderne forleden un- 

der et Kapel, som blev bygget midt 
i Hauen for en halv Snes Aar si- 
den, femten Skeletter, der fyntes at 
hidrøre fra unge Piger paa 14—16 
Aar. Fundet har vaft stor Opsigt 
der paa Egnen 

Tyrkisk Forfølgelse Wien, l. Ok- 
tober. Til Korr.iB11r. meldes fm 
Cetinje: Som Følge af den farbi- 
trede Stemning, der siden Jnde- 
relsen af det nye Regjme har hersket 
i de tyrkijke Grænfediftrikter, blivet 
Situationen Tag for Dag vanske— 
ligere her. For at undgaa de tyr— 
kiske MyndLgheders Forfølgelser 
flygtede Beboerne i ftore Mcengder 
til Montenegro, hvor denne Jndvans 
dring volder store Ulæmper. 

i 

Grækenland og Tyrkiet. Saloniki. 
29. September. Efter Udløbet af 
Fristen for Afleveringen af 
Vaabene er Gaderne i Monastir, 
navnlig i det græske Knatter, ble- 
ven befat med Militær. Flere Hun- 
drede Gkækere, deriblandt Biskops 
pen, er arrefteret· Grunde-I hertil 
kendes ikke, men det paaftaas, at 
man hat opdaget en hemmelig access — 

Komite 
O 

Grnfuldt Rovmord. Paris, 1. Ok- 
tober. To unge Mennesker, 17 og 
19 Aar, lokkede i Gaar Budet fra 
Societe generale ved Hjcelp af en 

fingeret Veksel op i den nes Bolig 
og myrdede ham paa den brntaleste 
Mande, hvorefter de plyndrede ham 
for betydelige Pengesummer, som 
han havde indkasferet. Det frygtes 
ligt lemlæstede Lig fandtes førft i 
Dag. Gerningsmændene er flygtet. 

I 

Et MillioktJBedrageriI Paris, 29. 
September. Politiet her har arte- 

steret tre Finansmoend, Breitmeyer, 
Stevens og Maes, Oder anklages for 
sammen med Bankerne Friedland og 
Desmouroy at have bedraget man- 

ge Personen swrlig i Schweiz ved 
at udstede en Mcengde falske Aktiek 
for flere Mill. Franks. 
Mod de to Bankier-e, der er flygs 

tede, er der ndstedt Arreftordre. 
. 

Vomber i en anfcrt· Berlin, 29. 
September Til »Localanz« telegras 
feres fra Züricln Da to Jernbane— 

»fnnktionærer i Gaar paa Vanegaars 
den var beskæftiqet med at aflcesfe 

Ianferten der tilhørte Massen-, som 
War vendt tilbage fra Amerika, gled 
Ien anfert fra dem oa faldt haardt 
Imod Jorden Der paafnlgte en volds 

Horn Efsplofimr J sinfferten bavde 

jder merkt skjult Bamber. Beggs 
EJernbanefnnktioncrrer blen haardt 

Haaret anfertens Einwand band 
ane oq Vorn blen artefteret 

. 

i Korea Tokik-, Zu. September- Be- 
stemmelseun um Isiegerittgsformen 

Ii Korea er nn trafer J Tag med- 
Idclecs officielt at den invanfke Ge- 
lncralgnverner faar Anldnmgt txl s- 

Indstede 
Forordninger under Forb- 

hold af deres Godkendelle ved U- 
« 

Deren oq Geheime-matten til Gest- 
ralmwernør ndmrvnes Vikomte ki- 
kanti oa til Prcesident for M 
meraadet Forst Yaqu 

ZUUL 2 DMUI J M ; 

fentliaqiordes Bestemmekfewe 
aaaende Koka Ren-eins Der 
udmwnt 13 W M 
er Japaner- oa 6 W 


