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RouseucHleuhm 
Natiostalkomiteem uavnlig Rosen-a- 

tet fkaaues ikkr. 

Taleren svarek paa Spttqsmaal 
angaueude Berti-IT 

Exprcefident og Præfidentkandedat 
Theodorc Noosevelt des-nie san, som 
som omtalt, Omaha og talte i Audis 
toriet der Frcdag Aste-n i fidste Ugo. 
Tor var en Mængde Mennesser til 
Stede for at se og høre det progres- 
sjve Partis unwicht, »Wald He- 
rold« siger Humo, og ,,Dst’.« Ne- 
daktøk var en af de mange. Men 

skønt ban var der en halv Time-J 
Tjd i Form-jen, var der itke nmligt 
at faa Vladsrs faa nær Platformcm 
soa han rigtig knnde opfcmqe Tale- 
Isisnsts Ord. sOn det or ikke san liqe at 
ftole paa de to ffore Omalmblach 
ssisscmtt thi d etcncs or mvdcsmokms 
tifk oq disk andot ndcrliqqancndc 
Taft-1wnliqt. 

M skal derfor alligevcl meddele 
lsdt ritt-r met Jndtrnk, 

Ullerede den Kendsqernicm, at 

Auditoriet var stnvench fnldt af 
Metaner, mdcr non Begejftrina 
for Monden on for den Sag, han 
rchræfenteren Og da Noofevelt vistcs 
fig paa Trsbnnm bwd en vasldig 
Strom nf BekleiTLrinA fas, og det 

tog Tid, for den vilde lægge fig. 
Naar undtages noqle Musikinst- 

ker og et Par Nationalsange begynds 
te Nnofeveft Hin Tale nden videke 
Formalitetek. Han er innen egentlig 
Stortaler ellek veltnlcsnde Mand- 
nie-n bnn knn dog lot nok faa fagi- 
hvad han vil oq pan m Monde, fna 
ban sblivcr hart on forstauet 

Hans Tale i Onmlm var szc ori- 

ginnL gik itke vidercs nd over, lnmd 
man bar børf om eller lasft of ham 
Tot-. Tot var on Knirs-pnqne-Tale. 

Sonn en Vegrundclse for der pro- 
gressive Partisz TilbkiVeW og this 

Hemwndrlsp til Vaslaerms otn dort-s 

Støttc sortalte Iliooscsvcslt mn den w- 

pnblikanskcs Nntjvnalkonvontion i 

Chicago, on lworledesz Prassjdent 
Tasts Vcnncsr der kmvdc »stfnalc:« 
Nominationen, on sban lagde Vægt 
paa, at naor lmn bennttede Order 

stiaaleh san brnqte kmn dot i dcstsks 

Nentliaste Vctydnitm. i donne For- 
bindelfe fagdc han, at en Del of 
Nationalkomiteen var »Vos’»«, on 
andre var Nodssnlwr stoolsi. lset 
nchncdcs kmn san Viktor Rose-mater 
on 11dtalte, at sban vildc oncrlnde 
til kllkanden felv at bestemme, om 

han var »bon« ellcr ,,tool«, unben- 
bnrt nn-«d den Forstaaelie, at han 
var det Tidftcn Hvklken vældig Ap- 
plaus det fremkaldtel Sekrlg ved 
dette Udfald imod Nosewater i den- 
nes egen By viste Roofevelt, at han 
er en altid flagfcrrdig meint-e 

Siden gik Talen-n nærmere ind 
paa Dcsftcslien af Dom-us Epsrgss 
manc, særlig da Demokraternes 
Plntform i Modscrtning til det pro- 

gressive Perris 
Midt under denne Afdeling as Ta- 

len lod der s.g en Ztnnme høre 
ncde bag i Auditokiet med Krav 
paa at here noaot om Perliusx Noa- 

fonclt toq qcsnmtliat imod Zwerg-I- 
mnalct og ivarech fom man for 
bar læst, at R. i Fsritningen var 

noget forbavfet over, at Pertins vit- 
dc ststte band men fandt faa ad, at 
P. var bleven træt af Sagernes 
Gang og vilde ftstte den Mand, 
sum vilde arbejde for at fremme Net- 
fasrdiahed. 

Siden fortsatte Noofevelt med «at 
drsftc Detnokmternes Platfnrm oa 
kritisere Gun. Wilfon. Mcn noaet 
fasrliqt nyt af Interesse kom der 
ikke frem- 

Roosevelt qiver doq i det hele ta- 

get ved.sin Optrceden Jndtryk af, at 

han er en Handlingenö Mand, ogs 
at der er en Mond bag ved haus» 
Ord. 

i 

En Millionær Præst. J 
4 

Han foketrwkket en Evangeliets 
Gerning for Bellen-net 

Under 21.ds. skrivisr ,,Ck)i. Rec. 
.L«-er.«: William W. Vordem en ung 
Chroqoixllkillionæn skal ordineres til 
Pkasft i Moodys Kirke i Listen. Han 
shar sat alle andre Ambitioner til 
Side for Ønjket at blich Præst oq 
jndvie sit Liv til en Geming paa 
Akkissionsmurken i Kinn. 

Mr« Banden bar gennemgaart 
Volk- llniversitet, km Princeton wo- 

logiskc Seminar. Ztønt hmc endnu 
en ung Mond, har hatt anvendt 

mange Aar af sit Lin oq on stor 
Tot as fine Midlrr til kirkeligt Ar- 
Lusjdc. Lka or Eøn af afdødc W. 

B. Borden og Bruder til Hohn Bor- 
den, som bor Un Bellevuc Macc- 
El)icago. 

Essen-J Norden ltndcredc Vesd Ynle 
Universitet grundlagde han »Hope 
;!I«’iL-'fion« i Nisus Kam-n, et Nodninnss 
Mem for »duwn and Alte-« og Itasns 
ledi- quninq og lldsmr dertiL et 

personlxgt Ule af over sslfhlwt 
Efter at han lmr forladt llniverfitci 
tot, fort7kvtthits »Ist-bricht i zlsljssionckn 
as andre Masnd i Collegc"ct. 

Mr. Bot-den bavdc tasnlt at til-» 
fredsstille sit lasngo nasrede Ønfte 
at blive Missionær i Kan t.dlig 
dette Este-kann men han har tm for- 
nnliq fomndrot sinc Plane-it Efthr 
Anmodning af «Ztudent Missio- 
nary Volunteer Association« vil lmn 
anvende Vinteren til at besøge Col- 
lmer i dette Land og holde keifte- 
lige Foredrag for Studenterne. Gan 
nl iscsnnnde i New York oq bestim- 
tfxsusgxwr og llnivcsrfitoter fm den me 

Kost til den anden 
Pan sin Reise til Kina vil Mr. 

Norden beløge sin Stifter i Calcuti 
m, Indien. Hun » gift med en 

ZU Alt C. As Arbejder i denne By. 
Ton tidliaeke Miss Mary Bot-den, 
den- nn er Mrsk Georqe Douglns 
Turm-r, gav oglaa Ilfkald von et 
Lin i -serlighed, Tom de tm arme- 
5laar ind paa, for at gaa i krfftelig" 
Tientsste 

Roosevelt mater Bryatt 

Tenno-Z Colo» ZU Sept. Col. 
-’si.«n«·tsnplk sparede lnsr i Aftcn vaa 

F- ?«:w-I-«—nmal, me W J »Ah-nun 
kmliq itilledis til baut. ncmlig: 

l. Hvor mange Tekmtncr bar on 

Præfident tienePs 
Eimr At Prassidcsntor bøt 

1 Hhsnimitd for mulia Tilbaacss 
faidislsc im nt nam- csn Prwsidtsnt bar 
vceret ude of Embede i fire Aar ei- 
tor fin sidito Termin, iaa knn disk 
tkke væte Tale om tredie Termin 
»buaaboo«, bvad der miaa viitts iia 
i den to mod eisn Majoritet ved Pras- 
itdokttsPrintasrvalamus. 

2. Hvilte ,,is’·ues« i Deres Plat- 
"ionn » laant fra den demokratiske 
Platformf 

i Evar Dom alle Jammert. 
» R. Hvortor tcm De Stntsiaqcsr 
sont Initiative oq Neterendum mcd 
i Den-S Platform? 

Evens — Initiative- oq Referen- 
dum er boade Stats on nationale 
Spsmsmaal oa fkwbtess iom fortdau- 
ne af det progressive Parti. 

4. Vss De for Folket tot-klare Om- 
sitændtgihedtsrne i Forbindelio med 

Werks Brett til Mr. Harrimam i 
hvtllet De adregserede hom: »Mit-. 
twre Mr. sarrimaM oa kaldte for 
ibescmcs «volfttiko Phde 

E Svar — »so-miser Vrvan til Nov- 
fssvktts Brett til Scnator Cccwp an- 

qaaewde Senatgunderspaellen af 
Valabidraa. 

Z. Kniffe-n Interesse bar Geome- 
W. Perkins t Dei-es Kampagnef 

Evar Periins har fluttet sig 
til den progressivc Vevægrlse, fordi 
han trot, den tklsbyder en Løsning of 
Problcmcn sum nma løTesx 

J sine Svar til Bryan bensyttede 
Rooseoelt fin »falfetto« Rost for at 

udtrykke sitt Sakkasme. 
Rygterne om, at Roofevelts Hel- 

bred er ved at give efter under haus- 
Anftrastwslsrr, lwnægtechi af Perso- 
m-1«, Tom saa ham at spise Aftengs 
mad i Aftcs. Gan konfummerede 
en hel Aaerhøne m. m., to Kopper 
Kasse oq »trimmings«. 

»Zion Tabernaklet« nedhugges 
Ikinn Cim. Jll’s, 20, Sept. — 

chasbncdc nwd Økser anfaldt en 

Zkans as 125 Arlwfdercs Vesd »Cooke 
Eli-mir Eo.« vcd Middagstid i Dag» 
Nolimisprncss of THmmek opfsrte 
Tobernnkcsl oq kinaacde det ned. 

Tabernaksets Idelrmgcslfv ivasrk-» 
satte-S en Time offer at der bavde 
nimva holdt Mttdstsenofte i det. —- 

Det frefaldnc var Klimakfen of en 

laanere Konflikt mellem Volivas 
Tssssasmonh der nildv drsncs des »amt- 
delige« Arbeidsere nd af Bym on 
Arbeit-ersten der vilde winae Volivais 
term- bort fm Kompagnie-is Nebu- 
skm : 

Tabernaklet. der var 50 Fod 
vidt oq dobbkslt san langt, laa Meers 
over Naan for dot elektriske Anker-C 
oq do dnalfacs Moder deri stritt-rede 
Arbeit-erm- 

X sino dmlqe Prædikenor kamt- 
torifkswdcs Volfva bvis Nøft Arbei- 
den cs hude sum-. disc- som »Stinkei- 
hattet-C fordi do røa Da fkmmsde Tosq 
bot Sau MS Uns-w nm, nt de fnns 
Mk monttks blfvcs dresvcst nd nf 
Qiim Citn m »Ach-bad- sowan 
Nssvsss ovksr Hem«. f 

THan vss mv»ll»n- M Eber-Mon; 
Lake Conntn nm Nefknttcslfa na; 

bonI- Tffbmnprv vi! »Hm-e et nnk’ 
Tnbcsnmkksk wm Wv fnmmp Stcsd,l 
«s-«sp W mmle Tem. 

Hestesygen helbrcdet 

»World -Zcm!d««modwq under 

2(I.D-:s. et chicsltcslegmm fra sm- 
sting(':i, Nebr» hvori det meddeltes, 
at w underline Hebbredvlscr af» 
Oeffe, der var att,1rvb11e nf den gras« 
Wende .s.3est(ssngdom, lmvdcs fundct 
ZW. 

Mr. Ohndnnih der lmr Nord for 
Hostian knwde en Heft, sunt nun 
niente ifte knnde lede, ciq Ton de- 
Tlnttede non at gjve den en Ton-J 
Vorifemrnnt for at net-e Ende naa 

denö Lebt-Neu Til tlIknndenI jun-e 
Forbmnelfe beqnndte Seiten, fort ef-- 
ter at den Mode fnnet Gifte-L at viTe 
Teqn nun Vedrjn,1, on om fnn Tone 
var den i Stand til at bande wde on 

drikke, on da Telegmmmet affend- 
te8, Tnntes den nelt rast 

Mit Le:!I-’an, der lmr i Nasrheden 
af Donipln1n, havde ligefaa en Heft, 
sont ban tnente var for langt atmet- 
faa bnn beslnttede at give den en stot- 
Dosis af Stryknin for at dræbe den. 
Tom i det andet Tilfaslde begyndte 
Hoffen at komme fig, kort efter at den 
hnvde faaet Stryknsnen, og om fnn 
Tage knnde den æde fom sasdvan"lia, 
og da Teleqmmmet fendtes, var den 
arbefdsdyntiq. 

Tit ovenftaaende bencærkedes, at« 
mutigvis kan Prarisergwnt og 
Stryknin være Midler imod den 
m«yfteri-Ie, fwgteliqe .Oesteiyge, men 

Lytta-gerne i Omaha vil se det, fet- 
de tror det. Dr: Yonng sagde:" 
»Poesie-minnt er en ftcerk Gift, og 
dersom Bereininaen er fand man ders 
væte sket en Slnqs Mirckkkel med« 
Gesten « 

Formernes Teori er, at den Gift, 
de qav Beste-ne modarbefdede den 
andeu, fom Snadommen day-de frem- 
kaldt 1 

Fka den republikanike 
Konvention. 

Madison, Wiss-» 19» Sept. — Den 
repnblilansste Konvention vedwg i 
Gaar en Platform, hvori hverken 
Piwfident Takt cller Efsiprassident 
Roosevelt ncevnes. Platformen en- 

dosfcrer Senator La Folletsss Arbei- 
de i Kongressen og roser Den nuvæi 

rende Statsadxniniftration samt Lo- 
vcn om Jndtcegtskah hvilken den dog 
lover at gøre Forandringer i. Den 

ansbefaler Initiativ, Referendum og 
Remll og endonerer den af La Fol- 
letnsis Venner paa Chicago Konven- 
tionen fremjatte Platform, hvor en 

letter-e Forandring i Landets Grund- 
ton nicht-sales- 

.R i- n c. --· 

Qlu Ucll llljc XUU Ulll olluukslllul 
lnsdder det i den vtsdtagne Platfornn 
,.-Loven ocn Jndtasgtsfkat, der blev 
vedtaaet of sidste Legislatnr, er en. 

frisindet Lon, der bviler pna det 
lande, ølonomiske Princixx at Stat- 
ter lkal lignes j Overensslenmtechs 
nied Ennon til at betole dem, og at» 
Nettointmgter er en bedre Maule-» 
stok for en fanan Evne end den blat- 
te Besiddelse af Ejendom. Den-I 
Vedtnaelse ucm denne Tid havde sin 
Grund i, at Vefkatningen of Los- 
øre bar vist sig at være en fnldftæns 
dig Malta 

Vom-n da dens Gennemførclfe 
skulde simplificeres, for at Borqerne 
ikle flulde paadraqes nnødvendth 
Bruders og Udgifter. Maasse Loven 
ogfaa maa undcmaa andre Fomns 
dringet-, for at den kan spare til sin 
Henfigh nemlig at lassqge Skattebyrs 
den, hvor den letteft kan bæres. Men 
Loven er retfmrdig i sine Principer. 
da sbør gier en qrnndig ProveH 

Vlatformen anbefaler en hurtig 
Vedlaaelle of en Lov om Vandkraft» 
on en anden om Minimumsløn forH 
Kvindet l 

Paris-et fordinder lia til at vedtaqe 
en Lon, Wer tillnder nye Partier at 
san bete-? linndlsdnter vaa Strmmes 
Teddelcsn En Vsdtrwkkende Planke 
dm falskc Aktier bar faaet Plads E 
PlatformIn 

Senatxr Gemme E. Zcott i Pral- 
rie Form, Patron Conntn, blev 
vnlqt til Contmlkomiteens Formand 
Senat-or Da Follette lovede at ar- 

befde for Valget af de revnblikanlke 
Gnndidnter til de forkkelliae Embeder 
i Sinken oa i Komm-Gen 

l 

»a- 

Den rrpublikaufkc Natioimlkumitc. 

Jer Nein ;’10,:’.Irt nusikscsk am Ums 
Forandritxusr : den rcpnlslikansfc 
chatiunalwmitr Trcsxlskodlksnnncr —- 

J Jl. Eaj(-1wll, Mith C. E. Priest- 
lm Oklahoma m Waltcr Fa Bwnw 
Ohio bar 1«c"simiet«ct, ug fix-o Ew- 
dcr — Norden V. leitingck New 
Irrme Willimn Edward5", W. Vir- 
ginia: Nfclmwnd Pensions-, N. Ca- 
rolina oq Rufs Not-ros, Enlif. —- 

er csrklasret ledige. 
Bande do, der resiqncsrode frivils 

liqt, og de, skwis Sæder erklæredes 
vakc111t9, var RoofcrwltsMænd, oa 
Bakancerne, der opftod ved deres 
Ffwrnelfc, er ftm blvven besat af 
T"aft-Mænd· —- Ja, liae 7cm aodt 
rcnt SM. 

»W- 

slrigstrusler. 

Det forlyder fm London under 
M2·ds., at Unionisteme i de nordre 
Countier af Jreland foreflaar den 
28.ds. at rmfftrere des-es Trods imod 
.,.Some Mike-« kocht. -— Mændcne 
fira Ulster vil samle sig i Hallen paa 
Markeds«pla«dser, ja endoq i Kirker 
for at underskrive Dokumenter, bvori 
de forpligter sig til widrig at lade siq 
regere fra Dublitk Man erklærer 
faa galt Botgerkrig imod »Heute 
NUM, men dennes Tilbænaere trncr 
vKrigstruszlen med For-Ist 

» . « 

Horden rundt 

Fkyvcrcn Løjmant Ztcgcr jtyrtcs 
de den si. Di» ned ved München og 
Flog sig jaaledes, at han fort efter 
afgik ved Eisdeck- 

Børuelammelsien j Holland-H Len, 
Svcrrig, er i stadig Tiltagen. J 
sidite Haludel af August er der 
konstateret 219 Tilfælde mod 101 
i første .Oalvd-el’ 

. 

sEn Flyver og hans »Da-Singen 
uaptajn Hamilton og Løjtnant 
Stewurt, er ftyrtet ned i England 
i Rast-heben af Stevenage og dcæbt 
paa Siedet. 

Ny Heide-record Caecy T. Sep- 
tember. Flyveren Garros jteg i 
Gaar up til en Højde af 4950 Me-i 
xer og satte derved en ny Haideres’ 
ford. Pan Grund as en Motor- 
skadc niaaue Gurte-z Lande i Ende-» 
klagt« i 

Valgretsfurerne Fra London 
nceldes, at Publikum ikke mere me-» 
rer den tidligere Sympatyi for 
Valgrexsfvjnderne Da nogle af 
dem Tdrsdag den 5. ds. ved enl» 
Fest afbrød en Tale af Llodeeorge» 
fik de as Publikum en ilde Medfartj 

Horn-den ankoin in Paris med 
Orient-ERNSer en 15aarig ru- 

Inænjk Dreim, der havde ikjult fig 
under en Waggon og paa denneH 
udekvennne Mund-e tildragt 36 Ti-? 
nier nden 1t faa hverken Baadt elsi 
ler Text. I 

tin sociat Ugo. Den jørste interna- 

tionale socmlc Uge er Fredag den 
tite Neuen nadnct i Zürich nted en 

nonfcrence af Telegerede fra den in- 
ternatioimle Forening til Arbede- 
lssheds Bekæmpelse 20 :cationer 
er reprwfenterede paa Konferencen 

. 

« Lskongmnst u rnsiszfte Binde 
meddelcr im Mntdem at ninejerne 
hat scndt nun-« Nmnd til Man-Io- 
1iet. :).I«’ongo1erne, pna hvekn Siinei 
ferne-I hurtiku Tlskob:li’·erjng shar 
njort et fmsrft JndtmL dar trukket 
siq tigiknns til der Jndre af Landet. 

I 

Zittcrlwiwn til Ell-Z ZU cnglslskcs 
-8Z.1ndcls:sminlllerjuln Lmr udstedt re- 

vidlsrlsdc «Llcsstls1llttllsl«·lsk·, mmrefter 
do ti! lldlandcsr lnsslcnttu Zaum-five 
skal lnwu Rande nof Um Bler til 
at redle alle Onllmlsdlnvrcnde. Dis- 
sc Vestlsnnnolscr llal tnrde i simft 
til Nimmt-, 

Tsyrtidcm E Tuskland. Vol-Inn 7. 

September. Den socialdemokmtiske 
Gruppe i Rigsdagen har tilstillet 
:)iigskanslorcn en Oscnvendclfe bvori 
Nigsdagcn kræves indkaldt, ligesom 
Alt-geringen opfordres til ftraks at 
tra»ffo Forholdsreglcr til at made 
Vod pan den herfkcndc Dyrtid paa 
Kod. 

De enqelfke Valgretskvindcsr. J 
Nærhedcn af Pottersbai i England 
bllev forleden Nat 14 Telegraflednins 
qer fkaarcst over. Vaa Telegrasstans 
gen var der hæftet en SeddeL der 
meddelte, ot Gerninqen var fket paa 
Grund af den liberale Regt-rings 
Holdning overfor Tilhængerindvrne 
af Kvindermss Valgret. 

. 

Kejler Franz Joseph Wien, 7· 
September-. J Anledninq af Rvgter 
om, at Keller Franz Joseph fkulde 

Ivære jyg, meddeles officielt, at Kei- 
Fseren befindet sig fuldkommet del- 
IKejsereth der i Morgen vender U- 

fbagc til Wien og tager Ophold i 

pSchønbrunm Thar kun paa Grund af 
Idet daarlige Vejr opgivet sin daglige 
Morgentur. 

F Frygtelig Flyveulykke Paris, 8. 
September. Vladene her meddeler 
ved Løbefedler, at der i Eftermidi 
dag paa Flyvepladsen i Saint Adrjan 
ved Gray bar fundet en fkygtelig 
Ulykke Sted. 

J Flyvningerne deltog Flyveren 
Veard, og hans Maskine foer pluds 
selig med voldssom Kraft ind blandt 
Tilskueme. Skruevingerne ramte en 

Gruppe Tilskuem der formelig blev 
mejet ned. 4 Personer blev dræbt 
paa Ztodet, mens talrige Personek 
»blev sauret, til Tels meget haardt. 

Flyveren, der blau let saaret, 
flmltede fom en vantittia, og da 
man fif fat paa hom, erklwrede hatt 
dummde at han ikke havde kunnet 
stanfe Maskinem da han ikke havde 
haft Iscöerredømme over Motoren. 

Jfølge Anean Kanns« skal der 
dog kun være dræbt 2 Personen 
nemäig 2 Damen mens 2 andre Per- 
·onek- blev haardt saaret. 

Den tnrkiskcs nirjscn Konstantinopeh 
6. September. Regt-ringen fortsæti 
ter stadig Afskediqcsfsen af hidtidige 
Gnvernører og Viceguvernører. Af- 
ikedinelferne kræves af det liberale 
Parti, der hævdeu at disse Emsbedss 
masnd vil vcere en Fare vsed de kom- 
mende Valq. Jndenrigsministeriet 
bar qivct Ordrc til at ndarbefde nye 

anglister og annnllere den af den 
ungtnrkisfcs Akt-gering vilkoarsligt fo· 
retagne ValgkredsiJnddeling. 

Den tnrkiske Reqering bar fores 
taget Skridx hos den Ruhmka Ne- 
msrinn for at hindre Dannelscn af 
Entlm1r5fe FAUan 

Ton armcsniste Patriark bar i 
Gam- i on Sanktile med Sterne-zi- 
kssn thxnnqt nirksom chkyttelfe for 
Armenierne og truet med at lnkke 
Patrimskatvt skwis Arnwniernethils 
sing ska bedres. 

Inn-Ihn- Fnrbindolh Not-Ac- 
.’lncok·ffn Ton nor-ski! Telcqrafdireks 
tør bar isftor Nowtsi1qcxss Anmods 
ninq i nogcsn Tid forlmndlet med 
,.Tlns Marrnni Ivirctksss Trslegmvh 
Cn.« om csn tmadløs Teleqraffors 
bindclfe mcd Nordamerika oq ihm 
bar Im under Fnrbvhold af Roge- 
rinqvnits (·Ttndkcsnd(slfv oq Stortinaets 

Zornwkfcs afsTnttrst on Kontraft mod 

Hstlfkabct nm Ourottelfcs af kraftige 
ktmadtøsis Tislomnfsmtionvr i Einme 
qu i Nasrbtstn af New-York til 
tonnncsnirl Tislcsqutjcsmsfte mellem 

« 

,N1rdvnwlm oa Amerika 
I Kontmtkn gældm for et TE dsmm 
W L) Anr: oftcsr Udløbet af dcnne 

sTd hat den nor-Te Regt-ringt Net l 

til at forny LKontrakten 
Stationerne vil blive oprcttct faa 

fnatc sont mnligt og ital være i 
fuld Stand inden 12 Miaaneder, 
ester at Fundamenternc og Bog- 
ningerncs er fasrdiqe. 

Den tmadtøfe Toleqrafftatiom der 
tcknkes bygget i Name for at be- 
fsrge Telegtafering til Nordameri- 
ka. sbltven ved Siden af Tvillings 
ftationen ved New Yoyh den største 
oq ftcrrkeste i Werden. Afftanden 
mellem de to Stationer er ca. 6000 
km· 

Dei er Hensigten at fcettcs Tele- 
gramtaksten fm Norge til Ameri- 

Ika til 90 Øris pr. Ord, medens den 
;nu paa de transatlantifke Kahler 
er 1 Kr 30 Øre pr Ord Presse- 
telegrammer og Lejlighedstelegrams 
mer vil komme til at gaa for halv 
Pris, altkaa 45 Øre pr. Ord. 


