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Blatt, Nebr» Titsdag tret-III September 1911. II 20. Aarg 
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Præsidentens Este 
Taledag. E 

Han drsftkk og fokfvarer Voldqistss 
traktaternr. 

Eric, Pa» 16. Zent. — Præsii 
dent Taft endte den finer af sine 
46 »Talednge« med en Tale i Au- 
ditoriet her i Ast-en Han havde til- 
bragt fl Timer i Syracuje, N. Y» 
lmor lmn havde holdt tre Taler- 
Prasndenten fande, at han mente, 
det gennemfnitlige for hank vilde 
blioe W- Taler om Tagen. 

Mr. Taft gemte fine vigtigfte 
Ytringer til Talen, han holdt her, 
i hvillen lmn udkastede en Plan, 
sont lmn mente vilde overvindeMod- 
standen i Senatct mod de nylig 
indqcmede Voldgiststraktater med 
England on Fraktlrig. 

Bisse Traktatcr lJar vasret truet 
med Neberlag, fordi nogle Sena- 
tonsr hat l)cevdet, at den fort-flatte- 
de faslles Højkommissiom der fkal 
afgøre, om et Spørgsmaal ital gaa 
til Voldgift, praktisk set bersvede 
Eenatet dets Lejligljcd til at be- 
bandle Spørgsmaalet 

Prasnocmen anmdede 1 Futen Iom 
KmupmeT at de amerikanfkc Med- 
lommcr af en soadan Fcrllcszkoms 
mission Eknlde godkendes af Srna- 
tct. öden sogde, at bcm iaa ingen 
Grund, lworfor do ikkc skuldc, der- 
fom Kongrkssfen eller Senatet men- 

ie. dist var farligt at overlade Uds 
ncwnclsen til Præsidenten alene 

»Vi fan begunftige Voldgift af 
Mellemvwrrnder, fom truer med at 
lcde til Krig, eller ikke gsre det«, 
udraabte hom. «Men derfom vi er 

iFavsr of Krig fom det eneste Mid- 
del til at ais-re vigtigc Spsrgsi 
maal mellcm forskellige Lande, faa 
lud os ankrfende det fom et Prin- 
civ oq afvise al Voldgift; men der- 
som vi vjrkelig er inde for Vald- 
gift Tom et Middel til at undqaa 
Krisi, bvokfor skuldr vi Tau ikke væs 
re villiae til at betro mmrtikoasnd 
Maske-Um of ct Mellctnværettdc hel- 
lorc end at over-lade det til Udfals 
det as en blodia Krist, i hvilfcn vi 
mod en retfærdiq Sag kan være 

ndfat for at lidcs Nedcrlag erler- 
vsnde Seit med en uretfærdia Sag.« 

Præfidmtcn forfvnrode ikfe di- 
rekte sin Adminiftratiom Ovad en 

Del as bans Tilbørcre havde ven- 
tet. Ammornde Reciprocitet med 
Canada faadcs ban, at U. S. bavde 
afort fin Tel, og han vilde ikke 
drøfte den Sag net-more for Ca- 
nada bar aquort Svsrgsmaalet for 
fin Del. 

Finlands Hemlæstelsa 
Heljingiorits, l. September Gene- 

ralguverwnsn bar give-: Wilmkgs 
Gnvernor Ordrc til at forbyde alle 
Protestmsder i Amedning af, at 
to Sogne i Guvernementet Wibom 
er bleven jndlemmet i Guvernemens 
tet St. Petersbotg, og tillige at for- 
byde alle Moden Taler og Fore- 
drag, som kritiferet det stete. J 
Anlednjng af denne Befaling hat 
Wibotgs Politimeftet forbudt et of 
Socialdemokrattet til i Aften sam- 
menkaldt Mode Dersqu Forbudej 
ille blfver taget til Folge, truer 
Politimesteten med at tage alle mu- 

tige Forholdsregler for at for-hin- 
dre Msdetö Afholdelse. 

St. Petersborg, 2. September-. 
J Wiborg fandt der i Astes en so- 
cialdemokratisc Demvnsstration Sted 
søm Protest mod Jndlemmelfen i 
Gtwernementet St. Petersborg. Po- 
littek forbsd alle Taler og fpktttede 
i Forbindelse med Militær Meng- 
den. Tre Personer blev arrefterede. 

.Selsingfors, L. Sept. Ved det If 
Wiss-org Arbejderforening til i Af- 
ies indvqrilede Protestmjde mod 

-— A 

l 

Annefteringen of to Sogne i Wi- 
horg Um havde Politiet besat helc 
Brunstorvet og fsophindrcde Mode-L 
Ter uddeltes dog en trykt Resolu- 
tion, og Redakter Airola oplceste 
fra Arbejderforcningcns Tag Refo- 
lutionen, der vedtoges af Falke- 
mængden. J Resolutionen protestes 
redes ogsaa mod den Krænkelse as 
den i Grundlvvm givne Forjanp 
Iingszsfril)ed, der havde fundet Sted 
ved Forbudet mod Mødets Afhols 
helfe. 

Politiet forsøgte at unholde Red- 
aktsr Airola, men det mislykkedes. 
Tit sidst fplittedcs Folkcmasngdem 
der talte Z-—l«(«) Menneskch as 
Politiet og udkonmianderede Gemä- 
armm der gforde Vrug af Sablers 
ne og 7)icvolvernc. 

Valgkampen i Canada. 
Entomo, uanaoa, m. cepk — 

Den politiske Kamp, sont nu sow- 
,glmk om Reciprocitct med De Zor- 

enede Statcr, hat bare en Uge til- 
bagc føk Valgct og hor nu- naaest 

Rogemsnktct Tct medgives, at Reci- 
lmocitcst vil vindv i Albcrta og Sa- 
kskaclmwam medcns Manitoba vil de- 

«le sia tut-d Oenjyn til dettc Syst-gä- 
maal. Brich Columbia vil sand- 

Hnnligvis vaslge finc syv konserva- 
«tivis Mcdlrmmcsr af ParlamenteL 
Hist-n cgcntligc Zlagnmrk er maaslc 

lOntario, hvor det nu set nd til, at 

lLandbefvlkningen vil stemme for 
det liberale Partiis Kandidatcr. De 
sftlige Ssprovinfer er ogsaa tilbsjes 
lige til at stemme for Reciprocitct. 
Som et nyt Ter ved den for Tiq 

Jmnendc Valakmnp kan nævncs, at 

EZir Wilfrid Laut-for bar anmodet 
’«Ecnator Gute fm Oklahoma om 

Fat komme W til Hiæm Senator 
Note vil holde flcre Taler i Cana- 

Lda til Statte for Neriprocitet. 

E Stiningen i KiM 
Dorn-n nusldes fkslqcsnde smL Vald- 

Tit,1t0n under it ds.: 
To, sont hat« snlat nnsd lldvits 

lfngcn i Kinn oq sonder Ztillicmcn 
der, meinst-, at Landet staat over 

sfor en stor slrisc j jin Historie Den 
Lamm-R sont bar fnndet Stcd i 

Provinsrn Sze Chuen, vcnter man 

vil jun-De sia til de omliggende Pro- 
vinqu neinliq da txl de f1)dli.«1(-, 
lnmr dct mongulstr Element as MI- 

foltninam i lanq Tid bar værrt 
Inistornajct nusd ManTckmdynastists 
)1ll-,usriim. flieget-inqu lmr san-d- 
scst dem oq lmr dorfor vasrcst i 
Ema-d til i al Hast at fandc Haw- 
fmrlcr af Steh til at das-two Op- 

.standen, for den antoq state Dimen- 
Ysioncsc Det Her ud til, at Regt-rin- 
«gc-n vil ver-re i Stand til at kut- 

Idcsn nasrvasrench chsnitm, uagtet 
de ved Overfvøcmnelick as Bonat- 
fcflodcn foraarfaqtsdc delægaelser 

.vil drive mauqc Tufindcr af de 

indfodto, som derved bar miftct 
hvad de lkulde have til den-s Lins- 

ophocd, over til Revolutionifterne 
Men paa den anden Side anleg 

;den nu for llg gaaende Opftand fom 

blot en Fort-her for flere liqnens 
de Relsnlnger l forskelltqe Dele« at 

det himmelsie Mag J Birkellgbes 
fden gælder det en Styrkeprøve —- 

hvem der er starrt-est Centralreaes 
ringen eller Provinsregvrinqcrne. 
Stillinaen ligner laaledes don, som 
Europa belandt sig i, da de ftore 
Feudalkrigc fisrtes i Middelalderen. 

Japan maatte gennemgaa en liq- 
nensde Krise, for Keileren var i 
Stand til at kue de kække Bat-mer. 
Jmldlertid giver denne farlichtili 

Uns like fremmcde Magter nagen 

JRet til at gribe ind i Udvtkllngens 
Gang Ält, de kan gsre, er at be- 
lwtte deres egne Underfaatters Liv 
vg Mdomzden amerikanske Elsa- 
dke med Stil-et New Orleans i 
Mdlen er naaet ttl SalkwamNaw 

Skingsp Hann· Oprindelig var dekAds 
miral Mutdocts Hensigt at lade 
de større Skibe blivc : Nankingt 
men nn vil han lade dem gaa op 
til Hankom Amerikanske Borgere i 
Provinfen Sze Ebnen antages ikke 
at vasre i nochn øjeblitkclig Furt-. 

Attentat mod Stolypim 
Don russisske PkemicrministetPh 

tcsr Il. Ztolypin var Torsdag Aften 
i Operahuiet i Kieff Genstand for 
et Znigmordsforsøg. En Sagfsrer 
ved Navn Bogrof affyrede to Skud 
imod Ministeren, den ene Kugle 
ramte hans Haand, den anden 

ltrængte ind i Legt-met, streifede Le- 
vercn og blev iiddende inde vedRygs 
raden. Man frygter for, at Saatet 
efter sidste Skud er dødcligt 

Tot var en Galaforestilling, man 

kravde i Teatret til Afflutning af 
Cmreng Bei-g der, jaa denne var 

til Steht-, Ia Skuddene faldt. Fors- 
msren af Alttcntotct blev ftraks ar- 

rcsterist Der mntcss om, at ban fkal 
vaer on jødisk Spion, ja, der gaar 
isndoq Minute-rann at Jøderne og 
Finncrne ital ftaa i Forbund og 
nrnnde ma revolutionærc Planet-. 
Tor or doa ikke endnu udbrndt Js- 
dksfurfølqcke i den Anlednittg. 

Blaudedk chdclelsch 
WJ 

La Follctte·Boon1 i Nebr. Der- 
blev vcd en Vanket i Lincoln iTorsJ 
dags tagct Stridt til at faa Its-I 
tens Delmater til ved Statskons’ 
uentjoiusn at stemme for La Fol-l 
lcttc sont Præjidcnttandidat. Zeno-H 
tor Most-»T- Clapp fra LIcinnefota- 
var Hovcsdtaleren ved Bank-tun 

l 
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H Te jidfth Meldinger fra uieff an- 

yone-ach Stolypius Tilftand ladet« 
une den største Rote for hans Liv.l 
J Zøndagsbladmcs lød Eftcrrctniw 
gerne l)oabefulde, ntcn Mandagsss 
Mache iiger. at der er indtraadL 

IVOritonitists (en Vctasndclfe af Tat-! 
«nk- cui-r Tarntehinder). Tot var· 
Vordem Nat- han-J Tilftand tog den 
lustwnkeligc Vendth 

F Vcsd dut Meide sont II aj Landtstizsl 
INnvcrimrcr nylia bar holdt l 

szring Loh-« N. J» bar man en-! 
jiimknciq besinttrt at prominer imod, 
Unmd man unIsr sur at owns m Jud- 
’m-Tlnsn km federal-c Domstoltss Si- 
dc i Ztntcrnistz Isiottigbcdct Tot varI 
Tomnusr Sanker Tom i U. El 
Tifxriktsisnst i tllkititttsüdtacs Statt-sag, 

lTom Nnmsrnørmw Ewrliq »Um-do 

fokxdvcsndingor imod. Sauen jkal fo- 
.rk«la"k1qp-ks Landets Inst-steter 

Himman Kas» er tkæt of fin 
kvindcliqo Gnvernøt Bnisns Han- 
dcslssorening henvendte fig i Tots- 
dagis til Nuvcmør Stubbsks og bod 
smin om at hindre den vedvarcnde 
Adern-ring, fom Born er ajort til 
Genftand for ved den ufmaaclich 
Stkid mellem Mayor Ella Wilan 
oq Vnraadet. Der er Udfigt til, at 
der vil blive lagt Sag an imodl 
Monaten for at faa hende affat fra 
Embedet 

Præfident Taft begyndte i Fre- 
dkmiss fin 13,000 Mils lange Reife 
Ersten ban ital blive nomincret til 
at vasre Tin men Eftcrfølger ellerl 
im-. san er det anbenbcfrt hanz Hen- 
Tiat at gsre Landet bekenpt med 
bans Politik oa at am Rede for 
fin Administmtion bidtil. —- Fra 
Stillehavsknstcn meldeg, at man 

der vil visp Prassidenten on hjvrtrs 
liq Modtaaelse ude Hensnn titPars 
tk. 

. 

Udvandrer til Europa. Fra New 
York meldes, at der reifer e»n san 
stor Strim som Mellemdækspass 
Tages-er tilIEuropa, at det vcvkkerOps 

s- H 

nmsrkfomhed. Antallet af dette Aarö 
lldvandrere overstiger allerede An- 
tallet af dem, der udvandrede i 
Fjur med 75,000. I 

I 

Der tales ftiftevis, næsten hver 
anden Dag, om Krig og Fresd mel- 
lem Tyfkland og Frankrig angaai 

ende Forholdet i Maroka Den be- 
lkendte tnske Socialistfører Vebel 

Tagde forleden ved den socialdemoi 
kratbfke Kongres i Jena, at det vils 
de have kommercielle Fordele for 

»Tx)7kland at faa Jndflydelse i Ma- 
rokko, inen at det hele ikke var vcerd 
en eneste preusfisk Grenaders Ben. 
Pisinark, sagde han, vilde hldrig 
ajort fig skyldig i en saadan Dum- 
hed sont at fende »Pantber« til 
Agadiå 

Det kundgfordes i Fredngs fra 
Veverln Mass» at Prcrsident Taft 
bar frikendt Dr. Horden W. Wiley 
for de Veskyldninner, som har ver- 
ret reist imod hont, og Wile vil 
lsebnlde fin Post i Reqerfnqens Tie- 
neste, lwordan det Taa end gaar 
andre i Departementet. Prwsidens 
ten sigek i Brev til Minister Wil- 
srsn, at Wiley var ret vaa det, da 
han employerede Dr. S. H. anby 
sum en .,er1-ert« Komiker 

J Frisdaqsz imnodc Admiral To- 
ao biom til Totio fm jin Werden-Is- 
tn1·. san iaadc bl. a., at han hav- 
dr niudtaqet et dybt Jndtrnk af 
den Hjertelighed, fom Folket i De 
Fort-noch Stute-r havde udvist imod 
hont. Avijerne i Totio refletterede 
nun-I Jndtryt i kliedaktionsartikleh 
hnori de udtrykte den-S Taknemmei 
lighed mod Ameritanerncx 

I 

Ved Guvcrnørerucs nylig afholds 
te Mødc blcv Nebraskas Guvernør 
Aldrich valgt sum Medlcm paa 
den siomitty der skulde forelægge 
Højosterct den andensteds nævnte 
Protest og ved Postmeftrcnes nylig 
aisluttedc Landsmøde i Omaha blev 
Boftmester Sizer i Lincoln valgt til 
Vrwsident for Postmestrcnes Orga- 
nisation. Zig jaa itte, at Nebraska 
n- tilsidefat 

Fm Nun Westinkniiety Li. C» 
meide nnd-ei- 15. d-:s., m tre Nove- 
ns tidiiq Um :!Ikui-,usneii iunnms Tag 
sei-m iud i »Amt« of :licmiirkai« oq 
m omkring sp: Damm i Guid og 
Fehler og joiiumidt siiuitiem et nic- 
Ti·1ittet Vinducs baq i Banibtjgnin- 
Nu vai de zum-ist ind, imvde arise-j- 
ssiut iig qenne Tealsienizsinumi ind i 
Vaultem og iaa havde de spiwnzit 
Toren til Pengeifabet Te lmvde 
sog efteriadt SLUDW i Guid M 
Eted og FRAUNde et andet Sied. 
:!I«’aaite de alliqevel havdts ali, bvad 
do kimch føre med fig. 
»- ,WM 

Horden rundt 
MU-! .-«.--- k-. 
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Kong Viktor Emanuel hor un- 

der de italienske Manøvrer foretas 
act Li» Time-Z Furt i et styrbart 
Litftfkib. 

Belgiik Mobiliseriitg. Eiter hvad 
»Dain Chronicle« meddeler, har de 
lu-igi««ke Myndighcder for ikke at bli- 
ve ovetraikede af en mutig wil- 
fnmik Krig begyndt at udarbejde 
Planet til en hurtig Mobiliiering. 
Furterne ved Menie er til Dels ble- 
ven armerede og deres Beicetninger 
for-gede, og Krigsminifieren inspi- 
cerer Grænssefæitningerne 

Vorthrt Jsdinde. J Zaloniki 
blev for nylig en 18aarig, megetz iUlUk Jsdinde bortsprt, da hun fkuls 
de bies Nogle kliknhmnedanerel 

itrcengte ind i Vryllupshuset ogk 

bragte lieude til en MuhamedanerT 
Damm hvor man wang hende til 

H 

tat gaa over til Jslam Myndighei 
derne paastaar, at hun frivilligt har 
stiftet Tro, og ooegrer sig derfok 
ved at give uærmere Fortlaring. 

J Gent, Schweiz, den interna- 
tionale Kongres til Bekcempelse af 
Arbejdsløshedem 

— . 

Den l. Zept. var det to Aar-, fi- 
den det første Telegram o1u, at 
sCook shavde naaet Nordpolen, send- 
tes ud i Vordern 

Patent Nr. 1,000,000 udstedtes 
den s. August i oort Lan-d. Det 
første Patent udstedtes 1790. Edi- 
fon har i alt udtaget 905 Patenta- 

Den franste Flyver Sommer har 
med en Todcekker, paa hvilten han 
medførte seks Passagerer, fløjet 16 
Kilometer i en Højde af 200 Meter. 

Den norste Forsvarsminister har 
givet Ordre til, at Vagtkotnmandø- 
rerue ital holde jkarp Ammunition 
rede i Tilfaslde af Voldsforsøg mod 

Vagter og Arrefter. 

J Indien har i Llaret 1910 vilde 
Dyr dræbt 2.l,878 MenneskeL Af 
disse dræbtes 22,t78 af Slanger, 
853 af Tigke, :le af Leoparder, 
319 af Ulve og 55 af Elefanten 

Opgiven Man-dre. Stockholm, 
31. August. Regcringen har i Dag 
vcdtaget, at den store Hastmanøvre 
i Bestrrgøtland ikke jkal finde Sted 
paa Grund af den herskendc Band- 
mangel og den grasserende Verne- 
lammelfes-Epidemi. 

. 

En ukendt Sygdon1, jvm Lægerss 
ne staar raadvilde -overfor, er nd-! 
brudt i Mnkden i Mandfjurieh Ef- 
ter ist stærkt Anfald af Evirnmclhed 
indtræchr der Smertor i Halscn og 
ftærk Tsiarrhoe, og derefter følger 
Dødem 

Locrjvønnnelserne i Kinn. Han- 
kom l. Septemle Den Ekade, 
der er anrettct ved Overfvømmelscsrs 
m- j Provinscrne Hilpe, Humm- 
xiianqsi og Muka michmss til 30 
Mill. Tuch-U Ocnimud Zum-« 
TUTenncskksr Or umkommen 

. 

Etrit«c. VriiciscL Z. Sommqu 
Izu-i Zpindoriarlusjdcre bar neb- 

lagt Arm-ich da Fabrifantcsrnc hat 
judskmsnfct Atlnsjd stiden o.1 næthr 
nt give :’lrbcjdo111c Godtxørsele for 
Den dorved fremtaldte Formindjkels 
sc af Arledszilønnew 

Todsfald Stockholm, Jl. Aug. 
Forbenu Generalløjtnant, forhenv. 
Statsraod og Chef for Søforsvarss 
deuntstemontht i Aarene 187()--— 

187L Frishcsrrc B. A. Lojjonhufvud 
et i Nat død i Stockholm Den af- 
døde, der var født 182», var Ridi 
der af Zerafimerordmcn og Stor- 
kors af Dbg. 

Plyndrcst Postvoqn. Maikop mu- 
bansDiftriktet), Z. Sept. —- Paa 
Hovcdlandevejcn til Tunpr er en 

Postvoqn med 17,000 Rublcr ble- 
vcn ovrrfaldet og plyndret af RI- 
vem En Politimand, der ledsagcs 
de Pedant-tu blev dødeligt saure-L 

Arbejdslssheden. Komiteen for d. 
internationale Forening til Bekæmi 
pelfe af Arbejdslssheden trinadte 
Frcdag den I. Sept. sammen i Gent 
til sit fsrste Møde under Ledelse af 
-Præfidenten. Leon Bourgeois Nces 
·sten ålle Lande havde sendt Dele- 
geredo. Foreningen tæller for Ti- 
den 600 Medlemmer i 10 natio- 
nale Sekstionser. 

Kiitcfiske Soldater Tolp Solda- 
ter af Gaerauen i Wutsohanq,der 

I; 

ikke havde faaet deres Lønninger 
udoetalt og var opbragt paa deres 
Oberst for hans grufomme Behand- 
ling, trcengte forleden ind i hans 
Bolig for at dræbe ham. Da de 
imidlertid ikke traf Obersten, myrs 
dedc de hele hans Familie 

Dyrtid i Frankrig. J St. Quens 
tin ftormede sOnsdag den 30. Aug. 
1500 Vasverfvende Smørs og Ægs 
udialgene oq ødelagde en stor Del 
af Varernch fordi Forhandlerne for- 

Tlanate for høje Priser. Politiet var 

ude af Stand til at beskytte Fortst- 
ningerne 

J flere Byer i Omegnen af Nan- 
tes og Drouai foranstaltede Arbei- 
derkvinder famme Formiddag De- 
monstrationer i Anledning af de 
liøfe Prifer paa Levnedsmidler og 
wang en Del af Købmændene til at 
nedsætte Priserne 

Dyrtid i Velgien. Fra Brüsiel 
meldess, at i Jnduftricentret harFors 
bitrelsen blandt Susmødrene i An- 
leanng af de bøje Prifer paa Lev- 
nedsmidler udvillet iig til en fulds 
stasndia Bonkot over for Bønderne, 
der ikke vil sevlge Maslk, Æg oq 
Smør til de faitfatte Vrifer. Poli- 
tiet fnrbindrede i Fredaqs Tilførs 
selerne til Markederne i forskellige 
Byer, for at dct ikke skulde komme 
til Sammenstød med Gusmødrenh 
der vaa manae Steder førte helt 
ovrørike Taler. Bevægelsen er Iigei 
ledes rettet mod Slagternc. 

Stilsinaen i Kinn. Peking, 15. 
Sept. -— Cbcngtu er fremdeles af- 
skaaret fra Forbindelse med Udens 
werde-nen. Den daqliqe Nisforfvning 
er opbørt oq Ebnnakinas Taotai 
melden at Stfllikmesn er alvorlig. 
Tot vil taqe five Umst- Sor Undfæts 
niim at nnn fm Wncbanq. Desuden 
melde on! Urvlidsnstr i J-«" » 

i Kiatikm, hvor do amerikathko Van- 
tthers Mi-?s·ionssins.seti1m bar mStai 
tion. 

Ebnnakina 15. Seht. — Den bri- 
tiW Wes-Its sw· an Ordrcs «El, 
at nllss Amoriknmsns nq cnaelfkcs Un- 
derfnatter i de eter Strøq as Pro- 
vinscm Zxccknwn mcm søqe ben til 
dcst nasrmefte Tilfluqtsftrd 

Te franfke Mfsftwr7111vere. Im 
de frankke Manøvrer ved Verdnn 
melder »Le Temvss", at freelka Mi- 
litasrflmwnes Prwftationer bar 

nfmsf start Jndtrnk Fotoaraffetv 
Tom Fluveme toa Tirsdaa Morden 
den M. Aug. over Tour Fra en 

Beide af 1200 Meter na med en 

Saftiabed as 100 Kilometer i Ti- 
men, samt deres Meddelelse am de 
ved Tons trufne Forbnldsrealer bar 
fremkaldt almindelia Venndrina 
ved den Nøfaatiahed der udmwrs 
kede dem« Alle de tre deltaaende 
Flnvemakkiner fløf efter Ordre den 
over en Ballen, der liqeledes an- 

nsndteis til Nekoanoseerina Vallos 
nen blev derefter af Kriasdommsrs 
ne erklreret for tilintetafort. 

Oe bvide Efkimoer. London, 2. 
September-. Til »Standard« teles 
araferes fm New York: Et nytVrev 
fra Polarforfkeren Stevbanfon gi- 
ver yderliaere Meddelelfe om de 
nyopdagede Stimer Da Ekspcdis 
tionen førfie Gana traf paa dem- 
othod der Uro blandt dem, da de 
an’faa de Fremmede for Aander 
med ffendtlige Hensiaten men da 
denne Missorftaaeslfe var bei-net var 

»de venlige ag aæftfrie Stammens 
Navn var Akustakattagmiut. Den 
boede nu i Delfinstrædet Nord for 
Kap Berley. En anden Stamme ved 
Navn Haneraamuei boede i en 

Landsbn paa den fndlfge M as 
Morkalandet lige over for M 
Bexley. Manae ak Eskimoerne hav- 
de lust, endog rødt Haar. 


