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Washington, D. C» 5 Dec. — 

Prckfident Tafts Budfkab oplasstes i 
Dag for beuge Ummrcsfenss Hufe 
og blcv almindeliq vol umdtaget. 
Prassidentens Jndvendinq imod at« 
tillchkaldo Ehemmnloven vandt Ve- 

sald of noqle of Lcdcmc paa begae 
Sidcsr, skønt Tomokmtcsrnc mente, 
hans sørfte Vndskab burdis have hand- 
lri um Tariffen. 

Ton dumokmtiffe Leder linder- 
wood sagdcy at Pras«idctite11 og Ad- 

miniftmtionm søgte at oversfksze 
Tarifspørgsnmnlet mrd Tr11s17agen. 

.,«L!ud5kabrt er dygtigt set fta Pras- 
sidcntcns Stondpuntt,« friqu Mr. 

Uudcrwood, »Im-n vi festen at det le- 
bend-o Vudskab burde have dwftct 
Tariffcn. Tot sum-s, Tom Prwsidisni 
ten ug Administmtionvn prøucr at 

forcerc Trttst7pørgsn1nnlot from til 

Fromm Im er iniod Tilbagekals 
helfen af Shermanlovem mcn der vil 
manffc bebt-wes supplercsnde Lovgivi 
ning for at desher den« ch tror 

Me, Acri er indes for en fodeml Ju- 
korpurationsakt.« 

Speaker Clark sagde, at han vilsi de ikke drsftc Vudstabet, ssr han 
havde studeret det grinst-ist« . 

Don repllblikanske Leder Man-m 
der ikte altid bar ftemt overens med 
Præsidenten, koste Budskabet. 

»Bei er formodentlig den stærkeftes 
Atti-m, Prassident Tast nogen Sin- 
de hat leveret,« saqde han« »Den 
viser, at hnn er paa Folkets Side, 
at han ikke fontkollercs af Intstene,3 
og at han ikke ausser nt sortmsdige 
hasderlige KoDitalkomlpinationcsr 
Eis-Eis Hirn-Id. ! 

Senatet horte paa Bud?t’abets« 
Oplasksnan med ualmindelig Op- 
mærcsomhed, oq derpaa asonmerede» 
dct of Respekt for diiepræfentanteme·, 
Madiion sm Kansas og Latta fra 
Nebraska, hvisss Tød kundgjordcs as! 
en Komite im Entset. 

As Mangel paa Arbejde vil Sena- 
tet ikkr holde iit nasste Mode sen-« 
Torsdaa Eitermiddaq, ou san vsl" 
det asonrneke til Mandag. 

suet vil mode i Morgen Mid- 
dAg. I 

Prassmmtens Vudfkab hondch 
udislukkcsndc om Truftfpømgnmalet,« 
idet disk oprcsqmsky lwnd Der or r-» T 

naacst under lecrnmnlovcn oq til-z 
mader vidcre LovgivnimL 

« 

Vudktabct begynder saa·lrde—3: »Du-· 
to Vnd kalt or drt førfto as flms fom 

jeg vil sende Kottgressen i Tiden fra4 
Aabniimon as dcns rogelmcksfiquess » 

fion til den-I Ajonrmsrina til Nile-l 
sholacsn Det Omfana af Underret-( 
nim, der fkal meddeles angaaende 
Reaerinqens Vitkfomhed, det An- 
tal of vigtiqe Gewande-, der ask 
Krav paa Eksekntivrns anwrknin 
get og Ovsergivekcken til Kaum-es- 
sfen as udtsmmende Redeqswller fra; specielle Kommissioner ask det umn- 

» 

list at indbefatte i eet Vudskab of ri- E 

melia Længde en Drøftelfe as de 

Genitande, sum den nationale Lav- 

givninqgfokkamlinqs Opmasrssomhed 
bar heute-des paa ved dens fsrste re- 

gnlære Segsion.« 
Verpaa qaar Præsidenten saa 

over til at meddele Heiesterextens 
Dom-ne i de Saat-r, der hat« været 

fort-tagt den af Regt-rinnen diöfes 
Virkning osv., oft-. altfor vidtløfs 
tigt til ber at «meddcsles. 

Jllchamum 
Bkåvceueziiasi 

Jamco B. faqt ilvsvakig Fwigsel. 
Johu J. 15 Aar. 

Dommercn beendet-, at James B. 
liavdc foktjcnt Livssttaf. 

Los Angeer ö. Disc. — Janieg 
B. Mcxlcauiara, 29 Aar gammel, 
dønites i Tag of Damme-r Bordwell 
til livsvarigt Bodsfængfel i St- 
Quentin og hansz Bruder Jolm Iz- 
Mchaniara. äu Aar gammel, til 
15 Aar-J Bodsfcriigjel 

zølgendc Bekendelje af den førs 
su-, undcrjtrevet af ham Tagen for, 
oplæstes af Distrittgadvokat Fre- 
driclsz i kiictsjalem 

»Ist-g, same-z B. McNamara, De- 
fendent i dennc Zag, der forud bar 
voll-not nkig jtyldig i Mokdforvrys 
del-iß miikisr at give følgende Frem- 
sulling af Fakto: 

Lem- er Zimdljedisnz Den W. 
Dec. oin Afteucn dil. 5,-15 anbragte 
jeg i Jnk Alls, en Tel af Linn-s- 
Byquitigcik sit «3ui1case« indeljoli 
dcndc 105 Zimmer af ZU Procent 
Timamit, stillst til at efsploderc sil- 
1 tin-sie Momen. 

Det var min Henjigt at fkadeBygs 
ningcsn og foriimsktc den-J Efeu-. Jeg 
hunde- itle i Binde at vers-we nagen 
Livet 

sog fortrydcr uivorligt, at disie 
ulytlclige Mir-nd uiistcde Liver. Ter- 
iom Hengivelien af mit Liv vilde 
bringe dem tilbage, gav jeg det ger- 
ne. J Virkeligheden shar jeg ved at 
verende, mig ifyldjg i Mord af spr- 
ste Grad fiillet mit Liv i Statens 
spenden 

James B. Mc Namara.« 
s jin Domsafiigelje «iagde Dom- 

mer Bordwell, at James B. Mc 
Namara var Mordcr i sit Hjcrte, og 
havde forskyldt at blive hcengt. Naar 
Tonmko auigcvcl lød artderlcdes, 
var dct ilke begrundct i Barmhjers 
tigl)ed, men i Honiynet til den Tie- 
neste de vcd at ,,plcad guiltn« yavde 
ydet Ztaten og mulsiqvis ved oder- 
1igcrc Oplyiining kunde yde den« 

Wiujam J. Burns antydede, at 
same-H V. Mexlcamara hat-de ladet 
Guid udftrønnue i Timcsbygningem 
da han anbragte Dynamitteu og for- 
aarsache EksploIionm 

Clarcnce Tarronz Haus-bodenw- 
rcn, guctokh at der ika var ringefte 
Chancc for Defensen til at vindc 

Zagen, og um den var gaaet til 

Tom-J, vildc Galgen blksvet Enden. 
Til same-:- BJJ Forsifrittg, at det 

ikke var hans Omfigt at der-me no- 

gisn Umst, Wurde Dommer Vord- 
mcm »Der er megct lillc ollcr innen 
Trost, Mr. Mc Natuara i Tores For- 
«fikrittg, at de ifskc agtcde at ver-we 
nogen Livet. Enkcme og de foder- 
løje ou de berauede Furældre vit se 
Pan Erklæringen urd dcmus Tid, som 
Te vil holde dem for Nar. Omstasxp 
dighederne er Tom —imod. En Mand- 
fom vildc lasgge Hi Stcenaer as 80 

Procent Dynamit i en Bygning, der 
var fuld af Sprwngstof --— jeg re- 

fcrkrcr ikkcs til Eksplckium lmorom 
De mulikwiss intct vidfns im me- 

msr iprwnglmrt Matericl -— jeg ji- 
acr. at en Mond, som under disja 
Omftcrndiglnsder vilde anbringe en 

faadan Fivantitct Tmmmit i en fan- 
dan Vygttitm, i hullkcn Do Tom TU- 
pograf vidfte, at sGas brwndte man- 

ge Siedet-, oa i «hvilkcn De vidsm 
at Snefe as Menneskcr arbejdcde, 
maa tilde-les inacn Aatolie have haft 
for sine Medmennckkers Liv. san 
maa i sit Hier-te have været en Mor- 
den« 

Den eneste Undsskyldwing VII-dre- 
ne qiver for der-es Voldshandlinaeh 
er, at de intet andet Rand faa imod 
Kapitalons Overgreb og store Mast. 

; RIanchiIreg-xnten abdtcereri 
) 

Et fidftc Fokfsg paq at redde Treuen 
for Baruekejsercn. 

T Peking, 6. Dec. — Et Edikt, der 
kundaør Ncgenten Prins Chuns Re- 
signatiom udstedtes i Dag af Enke- 
icfserindcn sEdiktet er undcrtegnet 
af Kabinetsmedlemmerne og spaapei 
ger, at Administrationen har været 
updpnlasn oq at en konstitutionel 
Regeer ikkc endnu er bit-von op- 
rettet paa Grund af, at Forviklsinger 
opswd Folkcts Hiern- var knuft og 
Landot i Dunst Neqcntcsn beklagen 
at sbcms Amor kom for sent, og han 
hat paa Føle17e11, at hvis han blev 
ved Magten, vilde hans Befalinger 
fnart blive rinqmqtet Tot boddor i 

»Edirtet: 
! »dem qrwd og bad om at maatte 
frasige sig Negerinqkn og vaa sam- 
mc Tid Itdtrnkte sfit Forfwt at holde 
sig chen for Politik. Jesa, Ente-kei- 
Iferindem der levcr i Paladset, er 

uvidendcs om Statt-us Affwrer, men 

"v(sd. nt dok- findcr Oprør Sied, og 
Kampcsn fortfrrttcs, foraarsagende 
lllnkker alle Braue-, medvns Hande- 
len med venlige Nationer lidcr. Re- 
gmtcn er crrliq, men herfksyg Cam- 
bitioniJI« Gan er bleven milcdt og 
lmr vakt Folfrts Harme, der-for mod- 
taacsis bans Ne7iqnation.« 

Ediktet fordrcr Loyaljtcst af Fol- 
ket mod Miniftrency Taa Yuan Shi 
wi un er Gika virkelige Hei-steh 
oq det sichs, at erolutionisterne bar 
Tillid til hont. 

»Mit-) Anna Morgen Velgkorct 
Der betettes fra New York om 

en egen Slags Velgørenhed af MiTZ 
Anna Momam Dotter of den be- 
tendtv J. P. Morgen Summen med 
Miss- Elisabcth Marbuky aflagde 
Miis Mnrqnn Lordag Aftcn i sidftc 
Um- ct Tit-Tag i »Women’s5 Right 
Conrt«, og medens de sad dor, ftod 
en Hi Mars Piqc for Stranken, an- 

klaget af fin Fader for Engensindikp 
lwd (slt!a1)nmrdnofs). Pigcns Fortset- 
iiim aiorde et dybt Jndtryt paa 
Miss Morgam oq cftcr at der i en 

nndurtrntt Tone var vckslct noqle 
Ord mellrm de- bcsføaende og Magi- 
ftratcm kundajordess det for Pimnh 
nt du« of en vvlftnaende Familie 

wide blive ·ømcst for ist godt 
Hjem til hcndcs oq qod Skolcgaim 
Piqm Marztoret Noonan, blcv fri- 

!givrt og betroct en Enibedsninnd, 
sindtil Miss Illkomnn kunde san gjort 
Arrangement for bvndes Modtogcsls 
»V. 

F Angaaende, hvad Mc Namara Zu- 

Tzusn Cmr kostet, immer Frank zllsur 
Frifoth Srfrcthr for Amerimn Re- 
Edcmtion of Labor, fm den enc- Zidcs: 
»Man-me Darrow modtog i Zagføs 
»n-rlwnomr fftc mindre end 85(),()n». 
JLvisr sgnnxmn var inlrikrilwret, ou 

’vcr·entlig alt dettc var sendt til Sag- 
lførvmts oa fpendcrct. :llkr.:llkorreson 

«afs«log at spare, dn man fpumte ham, 
Tom Mr. Darrow havde faaet andtsn 
FGodtqørclsc for fin chnefte i don- 

nc Sag end imsvntc Sagførcrhnnoi 
!mr. 
! .......-.-..-...-.-.. 

i Alvorliqe Strickoptøjvn Hos En- 

»trcpr(-nørfirmaot Sandcr M Fløster 
si Ansdorf vtsd J)iett·dslvorq, hvor Ar- 

ibcjdcrnc fom Følge äf en Lønkons 

»flikt bar nodlagt Arbejdct, er dcst 

Jommcn til alvorligc Optøjer. Neg- 

fle Akbejdere knufte Vindmsr og Døs 
«rc- i Firmaets Kontok on truede en 

.af Fittiktionwrerne, Volt, der be- 

,fandt Isiq paa Kontoret. Bolt trat 
Ida sin Revolver oq affyrede et Sknd 
—»i Lasten, men da Arbciderno trænas 
zte videre insd i Kontoret, fksd han 
ian og ramte en Arbejder dsdeligt 
Angrkberne trat sig devpaa tilbage. 

Blaudede Mcddelclscn 
.- 

Der skal være ikke færre end 50 
Kandidater til at fylde den Vakance 
i Landets Højefteret, som opftod ved 
Tmnmer Harlans Ded. Blond de 50 
imsvnes Rosvoe Pounsd fraNebr., tkds 
ligere »Dean« ved Statens Lovskos 
le, nu ved Harvard Universiteh og 
U. S. Senator Borah fra Jdaho. 

. 

Den Senatskomite, der har med 
llndersøgelfen af Lorimers Valg at 
gen-, mødte igen i Washington i 
Tirszdags for at begynde Afhørini 

lgm af to Vidner, F. L. Brown og 
Fred T. Hall, fom Lorimers Sag- 
fører havde tilkaldt, for at de fkuls 
dcs modsige Charles A. Whites Vids 
stbyrd Senator Lorimer vil felv 
vasre det fidste Vidne 

Eongresmand Longwokth, Ets- 
prcvsident Roojevvlts Svigcrspm fkal 
fornylig efter et Beføg has ssin Svi- 
qisrfader have sagt i Washington, at 
han tilligemed alle Roosevelts fande 
Venner havde modarbejdet og vilde 
fortTastte med at modarbejde enshver 
Verm-gelie, der gaar i Retning af 
at nille opstjlle Roofevelt fom Priv- 
fidmtkandidat i 1912. 

John D. Nockefeller. William 
Nackt-sollen Hean M. Flagler og 
flms af den-s Medarbejdere er i 
AscandagT efter at have opløft 
Standard Oil Kompagnin i 

Oserensftemmelse med Landets XII-je- 
ficrets Paabud, traadt tilbage haa- 

e iom Funktionærer og Direktoret 
xahn D· Arch'bald, et Medlem af 
den gamle Veftyrelse er valgt til 
For-wand 

. 

Jfølae et af Finansdepartementet 
for Monate-Zion Ovcrflag over næste 
klicsgnfkabsaars quifter vil Negerins 
gen spare 821,283,921.43 samtnen- 
Ligmst mod den bevilgede Sum for 
1911-—12. 

Ton smnlede lldgift beløber sig 
til 3745,83i1,563. Deri er ingen 
Udgift til Postvæsenet indbksfatteh 
da detto Departement mcncs at vils 
le baer sine cgne Udgiftcr. 

Jføsqo en Illhsddelcsljc im New 
York jagds Samuel Nmnpch For- 
nmndon for »Warst-icon Federotion 
of Labor«, da han i Tirsdagss Inn-te 
um Damme-n over Mc NamarasBrøs 
Drenm »Im er Mut-, at de iffe idøms 
Les-I Dødkftmi Jst-g er imod Døds- 
straf nndrr alle -Omftasndiqlnsdisr. 

»Jin menetx at Tumult-m der or af- 
;ant over beqae lllkasudcim wart-r til 
! Forbrydcbsm 
l s 

j Fra Asl)land, Wis» ntcddcslvs:—, at 
zsck i Vintcr Vil blim dannct on Jn- 
Idianeromaniatjon i WashingtonD 
»E» under Navnot »Brotheerin of 
North America« mod det Formaal 

sat fikrc og bvvakc for de oprindeliqe 
rGebot-re af North Amerika og dort-s 
k« kte Efterkommcsrc Ristfasrdiahed, 

iffrihod og alle Nottiqhedcr oq at 

kfrenrme virkeligt Vroderfkab, Patri- 
»otisme oq Kærliqhed til vort Land 
blandt alle Jndiancre. 

. 

Tot er noliq braut for Tag-en, at 

»Man-er Woodrow Wilfom før han 

sblcsv Guvcrnør bar anføqt Corne- 
IFoundation om Pension oq faaet fm 
«-)ln"øanina afflaaet. Gut-ernsten ind- 
krommer qutots Sandhcd med stls 
grade chærkningr En Mand, der 

Imcsd Ærliahcd for Øiv qaar op i Po- 
·litik, udsfætter fin Familie og alle, 
;d«c-r maatte vaste afbwnqige af ham 

for Opboldeh for di- ubcsrmnclige 

;Fslacr as en Omdrcfnina af Skccbs 
ncns Hiul « Mr Wibfon fiqer at ban 

ikke kan forftaa, bvorfor denne Sag 
fkulde brinqes frem iuft nu, da hans 
Anspaninq ikke var blcvcn bevilget. 

W 
Us- — 

Byen Kutahia i Anatolien (Lillea- 

.sien) er bleven hjemsøgt af en vold- 
ssom Brand, der lagde ca. 1000 Hase 

i A«fke. 

Fra Essen, Tyskland, meldes, at 
en Falskmøntnerbande paa 6 Per- 
soner ex bleven arrefteret i Wattens 
scheid. Den lavcde hovedsagelig 
Papi«rspenge. 

J første Halvaar 1911 er der i 
Frankrig født 385,999 Per7oner, 
men død 1()1,278 Personen Summe 
Tidsirum 1910 opvifte et Fødselss 
overfkud af 21,189 Personen 

. 

Englands 22. Dreadnought løb 
den 18. Nov. af Ztabelen i Devons 

Iport og døbtes »Centurion«. Skibet 
,har et Teplarement paa 23,000 
Hans oa en Hastighed af 21 Knob. 
Tet armeres nied 31 Ct111· Kanonen 

I 

i Ton store Mindeudgavc af Bjørns 
»stjerne Bjørnsons famlede Bærker 
foreligger nu afsluttet i fem Bind. 
Af stlagets -10,lW) Elsenwlarer er 

10,l)00 folgt i Daumen-L 25,000 i 
Not-ge og 8000 i Svekrig. 

J Italien er der i llgen fra den 
M. Oktober til den -1. November 
til den 4. November konstateret i alt 
153 Tilfælde og 81 Dødsfald af Ko- 
lera mod 195 Tilfcelde og 89 Dsdss 
fald i den foreaaaende Ug-e. 

. 

, En Jusdisk NajaIYspAli Khan, hlev 
forleden stoppet i Marseille, da han 
vilde vende tilbage til Jndien for 
at deltage i Kroningsfesterne Han 
fskylsdte nemlig en Guldsmed 20,000 
Fres. for forfkellige Smykker til en. 

unq Vallctdame og faa fig ikke i« 
Stand til at betale dette Belieb 

Vygningsnlykke Cannesy Frank- 
riq, 18. November· J Aftes ftyrtede 
et under Bygninq vasrende to Eta- 
ges Hus kommen. 16 Ar"bejdere, der 
var beskwftiqede paa Bygninqem 
blev beqmvede under thinernch To 
af dem blev drasbt paa Siedet da 
tre sann-des Emade niedens Reften 
slap med mindre Kvasftelfet 

Den eviue Champagne-Stride 
riss, M. November. J Bru- sms Au- 
be vedtoq et Møde of Vindyrfere i 

Mann at de pacmn vil reife en Pro- 
teftbevasqelfa derfom Neue-ringen oq 
Parlamentet ikke ospfylder Vindnrs 
kernes Forlangende mn, at Departe- 
mentet Aube indlcmmes i Champag- 
neiDiftriktvh 

Ponunmfmmlcn. London, 17. No- 
vember »Morni1m Post« meldet- fm 
Viktoria i Vritish Columbia: Et 
isngvffkatmdifk Kon7orti1m1 bar købt 
Washington Hsn oq Fanticl«n-Øgrnp- 
pen, der liggrr i det stille Oliv og 
er engcslsik Besiddelfc, for 70,000 
Pund Sterliim. Tot er Menitmm 
at olprette et Kuldepot paa Form-, 
nam- Panamakmmlcsn aabnos for 
Scjladsen. 

. 

Kolera i Toulon. Toulon, Frank- 
iq, 20. November-. Marinclodeksen 

ineddelvr, at en Del pkm flvro Mias- 
isfisbe furefaldms Stmdomstilfældcs 
skylchs Kolcm der antagclig er ind- 
flwbt fra Bist-km J alt er der an- 

grebet 70 Personen deraf olenc 15 

spaa Panferskibet »Marceau»«. Sau 
vel Marinens iom Vnens Myndikp 
beder bar truffct omfattscnde For- 
boldsrealer for at hindre Eva-dom- 
mcsns 11db.rc-delsc. 

Den Traadløfe i Sverrig. Stock- 
holm, 21. November Til Regerins 
gen er der indgivet Anispgning om 

Koncession paa Anlæg i eller ved 
Stockholm af en tkaadløs Telegrafs 
station. Anlæget er auslaaet til at 
koste ca· 2 Mill. Kr., og Samar- 
bejde med Marconi Selskabet. An- 
søgningen er bl. a. underfkrevet af 
Dr. Even Hedim Prof. Svante Ar- 
rhenisus og fhv. GesandtLagercraiitz. 

Den altid uheldige Peter. Da Kong 
Peter af Serbien i Foraaret oilde 
aflasgge officielt Bei-g i Paris, 
maatte han jo vende om fom Folge 
af Krigsminiiter Berteaiix’ ulykkelis 
Ae Tod. Nu, da han endelig er kom- 
men til Seineftaden, skrives der den 
18 Nov., har han straks ved Ankoms 
sten baft det llheld, da han vilde sti- 
ge nd af Vognen, at itøde sit højre 
Knæ mod Vogndøren og forslaa sig 
ret slen1t. Kvæftelfen fkal være ret 
imerteli·q; da Kotigen senere paa Ta- 
qen forlod «Elysee, haltede han stærkt 
og maatte støttes af to Herrer af 
sit Folge 

Arresteret Politichefen. Berlin, 
lLi. November. Til ,,Vosi. Zeit.« te- 

ilegmferses fra St. Petersborg: For 
noliq blev der i et herværende Ho- 
thsl arrefteret en ubekendt Monds- 
persom bos bvem der fandtes Van- 

1ben og Sprasngstoffeo Den paagceli 
dende blev meqet opbragt over Arre- 
itationen oq truede med, at han nosk 
skulde fna Politibetjentene fim«ffede. 
Nu bar det vist fig, at den arresieres 
de er Chef for det rusiiske politifke 
Politi i Helsingfors og han er derefs 
ter straks løslsadt. 

i 
) Etat Fasbriksbrand Sanaserslmus 
Jien, Sachsen, 19. Nov. J Morges 
’vc-d Famtiden udbrød der Jld i en 

herværende Maltfabrik. Hele Fa- 
brikssanlasgct bestaar af tre ftore 5 
OEtaaers Hovcdbnaninger ag flsereSis 
debngniuger, der i Løbet af faa Ti· 
mer blev laat i Affe. Ca. 100,000 
Centner Malt og Byq brændte. To 
Vrandnnsstrac umkom underVranden. 
En Skarstcnsfejermeitcr blev livss 
farliat forbrasndt over help Lege-net 
og kan ikke leve. sEn andcn Skor- 
stensfsejprmestrr paadroa sia en al- 
vorlia dliøaforaiftnina, og en Kur- 
vksmaacsrmestcr blev alvorlint fvæi 
itct i Hovedct 

. 

Pest-Hm Efter at den diplomati- 
ifc Forbindclie mellcm Russland ag 
Periien er bloven afbrudt, hat Per- 
iiisn lagt jin Sag i den enaulikc Ne- 
qerings Haand og tilkcndeaivcst "·in 
Voresdvillinbcd til at følac ctlwert 
enaclsk Rand. Oa da England oa 
Russland i Forvcion or køut enige 
out at drle dct aamlv Pisriprriaa 
maa det indrønimes, at Sagen nu 

;(-r i aodcs Hemden For øvriat bar 
Russland icsndt endnu et Neainient 
;til Pest-fikti, og sdet nyttor knn lidet, 
bat dcst pcsriiske Parlament uwatsr at 
godkende det nye MinisterintnIZams 

inwnsastnina Eaadan skrimssks dar 22. 
Nov» unsn sont-re bar dcst fo vist iiq, 
at Periien ika ist« villia til at folge 

IEualauds Rand. 

chttss ZudwdlssEkspedition. Lon- 
don, W. November-. Komiker-n for 
den onqolske Sndpolsrksncsdition bar 
offksntlinnfort et meab nwd cn ind- 
tmsnncnsdcs prnrdrina dm at toane 
15.000 Pund Sterling indcn den 1. 
Tot-unbet- for at bfwlpts Eksveditio· 
non nd of den storcs pekuniære Van- 

!s«kelinhed, i hvilken den er kommen 
vrd den Skadcs, fom Skibct bar ta- 
qvt paa fin Reife svdpaa oq fom 
bar fort-net quifterne enormt. 

Komitecsn udtaler, at den i7nsr øns 
sker at fkaffe det omtolte Beløb pna 
Grund nsf den uventesde Konkurrcsnce 
fm Amnndfen, der bar mcddeskt, at 
dcst csr bnns Hunsint at nna Svdpos 
len før Scott. Komiteen retW der- 

Lfor en indtmsnaende Appcl til Na- 
tionens Fædrelandsfølelfr. 


