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Blatt, chr» Onsdag d. 23. Januar 1901. 10de Aatg. 

2-lmerikg. 
Fka Kongrcsim 

Veb Senatetcs Aabning i Guar, 
onktalte Rapclanen Dronning Vikto- 
riaci Sygbom, henviste til hcndes lau 

ge Liv og til hendeg -svgtigl)eb spm 
Rssentindh samt ndtalte Litfket om, 
at hendes Slægt oq Venner moattc 
finde Lindting for dmg ftore Sorg, 
naar Opløgningen kommen 

«- - si- 

Et Forsan om at ftcrofæsse Vom 
Albuqitetque·5 chsv Mericm For- 
mnndetsknb over den saomldte »Al- 
brtqi:ekq11e-grant,« vedwges. 

C- Q A 

Turner. Populist im Washington, 
fremfatte For-flog til Beflutninn om 

at antnode Præsidenten oin, at oder- 

tende Senatet Underretning on1, hdil 
le Slkidt Statsdepnrtementet bavde 
taget for at bettytte R. E· Brownii 

en amerikanst Bornerg Ret an 

dannde Ftkav niod den sndnfritnnile 
Repnblil samt Ast-tritt as nl Korre- 

spondnnce i Eaaens Aiilediiing, hdil 
let Forslag vedtoaeg. 

Turnet meddelte i Korthed Sagen-:- 
Zatniiienhcktig. Brotvn ek en atneri 

tansl Jnnenipt, som dtog til End 
Ast-jin for otte Aar siden. Hatt toq 
est Del Gulqunbe »Clni1an« i Wit 
fnntien og i sin Bearbeidelse at dem 

nndendte hnn atnekilanft Driftgmnn 
de. Hnn betonedeci tine »Statut-V t 

Henhold til Ordkc fm den snderi 
tnnfte Nepnblitg Stute, on nnlasgde 
Spggmnnl mdd dem nied Kind pnn 

en Erstntninn at sl,R.-',»»i«s. Re 

publillens Højesteret aftnqde Dom til 

Gunst for Brotom bund Vaastnnde 
opretholdtes i alle Puntte(, tilttods 

for Pkcesident Krügen-z Ordre om at 

fastte Brotvn ud af Besiddelfe of 
hans lovliig ethdetvede ,,Ctnitng.« 

Hofesteretgdommen gjokde Preissident 
striiget og Folteraadet san opbmgte, 
at Hsjefteretgdommekne uden dideic 

afstedigedes af fine Eknbedet. Den nne 

Hojesteret afviste Browng sag, oq op 

fotdtede dont til at nnlckgge nnt Sogk 
maul. Da Brotvn indsaa, ot den nne 

Hsjefteret var samtneniat fanledeg, at 

den vilde afsige Dontmen imod ltatn, 

bettemte han sig til at appellere til den 

ainerilanfle Negeting i den Hensigt at 

faa opretholdt sm Ret, sont den var 

freinsat i den of den tndafrilanste Re- 

pnblits Højefteket nflogte Dom. 
Nu lydek Brotvns Ktnd paa mel- 

lem s5,00(),s)00 og s·3,()»»,·»). Pan 
Grund af, at den sydafritanste Redu- 
blits Regering er gaaet over til den 

Regering, man denne nltlaa nu hol- 
des ansdaklig derfot. Grunden til, 
at Tuknek fretnlom ined FotllngeL 
var for at faa bettemt llndekretningt 
om, hdotdidt Bkoivs Krad er giokt 
gældende ovetfor England af den 

ameritontte Regeking. 
i se i 

Jnmes Hntian ek, ined 455 Stemxner 
mod 21, valgt til Ovetdommet paa 

Porto Nico· 
« si- st- 

Dee et fremlagt Forslag om, at 

Jeknbanetaxterne t Wisconsin stal 
nedfættes fta tee til tosCents pr. Mil, 
uden Henlnn til hoor meget Bauen 

vil tjene ellek tade. 

If s is, 

Senatetg Finanstomite vil se sig 
nsdfaget til at sorandre Hutets For- 
slag om Nedfcettelse as Ktiggslatten 

d O II 

Mejetiltet og chegejeke hat i len- 

geee Tid tlaget over, at de itte faak 
Erstatning for de Kreatuter, det, ef- 
ter Otdke as Sundhedsvcesenet blivek 

dreht. Da det tit header, at en hel 
hjotd maa der-bes, hour det itte til 

Sjceldenhehetny at Eieren fuldstæm 
dtg tutnetes. Dei menes, at Frem- 
gangdmaaden et uretsokdig. 

Der blev lttllet Forsng om, at By- 
en eller Counttet stal betnle en Ferme- 
del of Dytenes Bindi til Ejeten og de 

site Feintedele til Staten. 
if f If 

he. hillmond hat fremsat Forstag 
om.« at alle Stoledtftkitter med en 

Stattevæedi af over s 35,000 sial 
viere sorpligtet til at holde 7 Manne- 
ders SMe sont Bettngelxe for at faa 
Lod at nnde odt at S atens Udde- 

Ä ltng as Stole ds. Ideflaget Im en 

t 

Fallestoinite til Undersøgelse af den! 
foketagne Forandring i Lovarslaget 
om Beslatning as Expres KompagnieJ 
er blevet vedtaget. Til Medleinmers 
as Komiteen blev udnævnt Revrcesen 
tantekne Nichols og Penningtom den. 
sidfte er Demokrat- i 

st- e· si- I 
Generaladvokat Comftocls Ad- 

varsel til Brendevinshandlere i Bis- 
marl, foranlediaede, ai der blev deut- 
ket mindre i Byen, end nvaen Sinde 
for. Hvoklænae det vil vare et iniid: 
lertid et gansle andei SpprgsmaaL 
Man antager, ai Folgetne vil lunde 
man-kee- helt ud mod Besten. Dei 
hedder fig, at andre Byer i den vest- 
lige Del af Staten staat for Taten 
til at komme under Generaladvota- 
tenS Opsyn, oa at den med Salget 
af Spiriiuosa forbundne Refilo vil 
blive betydelig ftsrre end den hidtil 
hat verei. 

s si- si- 

En Del Bro-Forslag er vgsaa 
fremme for Konntessen En Bro 
ønfles over Yalobufhafloden i Mis- 
sissippi, over Monongahela i West- 
inokeland Co» Penn» oq over Rock 
River, Henty Co» Jll. 

si- tt II 

Mr. Flnnn, Delegat fra Oklahoma, 
hat frenilaat en Plan om at dele Jn- 
dian Territvm i 26 Cvnntie5. Ei 
Sonntnscede er valgt i bvert. 

Il- s- III 

Avmmandør Tillev fra Tutuila, 
Eamoa, fvticrller vm noale ntcerlelige 
Forble dernede. London Missionss 
SelslabeL som hat Opsyn med det 
religiofe Arbejde vaa Den, fortanqet 
it de Jndfvdte stal overvcete Son- 
Daagflaieundekvisning es. Gana, va 

wudstjenefte tte Gange hver Aften 
Alle Slaasz Fornøjelser er fvrbudt 
om Semdaam 

III Iß II 

isn Tel af Staterne Infler meaet 
at faa Uniallet af dereg Disirilier 
for-get J den fort-im- Uge er der 
indvragt Forslag til Konatessen med 

del Fonnaal for Die fka det østlige 
Texas i Pennsylvania Missouri 
Minnefvta vg Nebraska 

De tusinde Tinn. 
Ultlaiilic, Ga» Jan. 21. N. H. 

»Trazlcr fra Union Spring, Ala» hvik 
Isøn for nogle llgcr siden blev stjaas 
Hel. hat modtaaet et Brev med Op- 
fokdrina til at udbetale WIO for fin 
Zon. Han stulve i Folge Brevel gaa 
ca. 7 Mil ud of Vnen; der Vilde han 
mode en Nenn-, fom vilde modlage 
ne 8500 og tidlig nceste Morgen vilde 
del ftjaalne Barn blive brant tilbage. 
Mr. Trazerg celdste Sen udsptle alt 
nøjagligt; men hele naefte Dag forlpb 
uden at Dkengen lom tilbage. 

Senere hat man hverlen fel noget 
til Negeren ellek Drengen ellet llieu-—- 
gene. — — Det er ilke alle Barnetsvere, 
der er sna ærlige, sont dem, der stjal 
Cnoahy i Otnaha. 

Fra Marinettn, Wis» mer-beleg, 
at 7 Kviiider, sont forleden Aften del- 
tog i en Sleedetur, alle locn mer ellet 
mindre til Sinde ved nl Slæden verl- 
tede. To unge Piger svcevek mellem 
Liv og Dølx 

lfn nna Pine. Mifs Mary Negenl, 
som i Svndnaö lob paa Iskøjter paa 
en mindre So, paa el enfoinl Sted i 
Ncekheden as Willes-Bakre, Pa» faldt 
pludselig gennem Jsen, og vilde uden 
Tvivl vcrte dkulnet, lxvig ille Tug- 
spteken paa et forbitørende Toa havde 
ftandset Toget, sprunget af og lobet 
nd paa ern, og del lylledeg bam al 
kedde den unge Pige. Det maa man 

da lalde Riddetlighed. 

Ætlebisiop Jkeland, Mitineapolis, 
Minn» mobtog Lordaa Aften et Tele- 
gram fra hang Hellighed, Paven i 
Rom, indeholdende Udncevnelse til 
Kardinal. 

Den britliste Damper »Helen« fra 
Galvefton, Texas, anlom Sondag 
Morgen til Key West, Fla. hele dens 
Last, mest Bomuld, var annendt, vg 
lun lidt af den brandende Ladning 
lytkedes del at redde. 

— 

Daatlig Lagebehandling er værre 

end ingen. Trænger du Hjælp, faa 
henvend dig lil den standinavisie La- 
geanstalt Central Medical Institute, 
41 So. Clatk St» Chicago, hvot du 
altid et siller paa at faa grunvig, hur- 
tig og omsorgöfuld BehandlicU 

f 

Bofton, Jan. 21. Da Damp- 
Slibet ,,Michigan« — Tom i Dag ein- 

lom hertil fm Liverpol fidste Gang 
fejlede fra denne Hann, den 22. Dec. 
f. Aa., havde den en meget niystisl 
Person om Bord, inni, fiønt han var 

velllædt, i sidfte Djeblit flap orn Bord 
fom Kvægpagset Han opgav sit 
Navn som Robert Lainbcrt. Poli- 
tiet sit llnverretning om, at denne 
Mand, der lignede Pat Crotve, varI 
oin Bord; men lom for sent til at 
foretage noget imod den mystifte Pag- 
sagen 

Der blev fendt Telegrain til Li- 
verpol; nien da »Michigan« lom der- 
til, fandt man ingen, der med behe- 
tig Grund lunde arrefteres. 

Da man i Dag vifte Mandflabet 
paa den tilbagevendte Dainper Pat 
Erotves Fotografi, ubtalte mange sig 
med Befteinthed om, at det var den 
meget efterspurgte ,,Kidnappcr" be 
havde bragt i Sitlerhed til England. 

Kansas City, Mo., Jan. 21. — Et 
hurtigt Passaaertog paa Kansas City, 
Fort Scott Fc Metnphis Linien lørte 
tidligt i Morqes ind i et toint Fragt- 
tog, ca. JZO Mil nord for Springsield. 

Toqføreren lom sleint, dog itle liv"5- 
farligt, til Stabe, inedeng 2 Kondul 
toter revdede fig ved at sprinqc af. 
Jngen af Passagererne loni til Sta: 
de. 

Lotoinotivet fit en faa slem Med 
fart, at man niaatte Vente paa et 
ant. 

Ved en Jldebrand i Ketvanee, J ., 

IJiaiidcig Morgen, blev et ftort Hans 
Delghug fuldstasndigt lagt i Aste, on 
tre Mai-nd fandt Døben i Flammeme 

tsn Ftvinbe i i5l)et)enne, Wyo» Mrs 
Vlnderfem hnr folgt fin lille toaariqe· 
Dotter til en Jndianer for fyv Po 
nier. Beqqe Parter er vel tilfredse 
meb Handelen, nien Øvrigheden bat 
taget under Overvejelse, hvorvibt fligt 
bar finde Steh i en civiliseret Stat. 

i Jakob Cundert i Huichinfon, S· 
D., bar folgt sin Form paa ],2s)() Ac- 
reg til Poul Landnmn fm Stolland 
for M« pr. Arreg. Summen 8536 
W« er den høieste Brig der nogenlinde« 
er beialt for en Form der i Countiet. 

En nnq Mund fm Haiiingg, Nebr» 
Urthnr lsdqerfoth fom den l. Jan. 
Mbe paa Hogpitalet Pan Manillm 
sum Folge af Zank han huvde faaet i 
steigen. er i Londoqu begravet fra 
sit Hjem i Haftingg under stor Del 
lagelse. Det var del forfte Lig, der 
er tommet dertil sen Manilla. 

En exentrifl Slnespillerinde i New 
York, Miss Man Jrivin, hat opgi 
vet sin rei nlimrende Teaterlarriere 
til Fordel for de stattels Pebersvende 
i New York. 

Hnn vil opreite et Hjem med Av- 
parteinents paa 2--—2() Vcerelset Men 
enien bei er stort eller fmaai, vil Pe- 
bersvendene allid have bet, som om de 
var indleinmede i Ilsqteslanden Misö 
Jrvin vil selv se Tøjet efter, saa ai 
hullede Strøniper oq lnapløse Stint-i 
ter itle lende5. Der gnnr el Ri)gte. 
om, at Blieng unae Damer er fortviv- ; 
lebe over Foretagendet 

Postlimtoret i Farina, Jll» blev 
i Fredagg Nat pli)ndret. Pengeflabet 
fprcengteg ved Hjcelp as Dynamii, og 
Rot-eine fandt STIM, hvormed de 
flyndsoini forlvandt under Veboerneg 
ihærdiqe Slndning. Dei er fjerde 
Gang at Posthnsel hat værei Gen- 
stand for Jndbkud, og hvek Gang hat 
Noveme godt Held med fig. 

Ved et Jernbanesacnmenstød i Nekt- 
heden of Nartvay, Mo., blev i sibste 
Uge 4 Mennesler drasbL Omtkent alle 
Vognene i begge Togene blev full-- 
sterndig tnufte. Korl efier Summen- 
siødei hortes et Kinn-, og en Del er- 
splosive Stosser, sont fandleg paa det 
ene af Togene havde fokaarsaget Ex- 
plotionen. Der opftod strals Jld; 
men ved Togpetsonaletg ihmdige Ar- 
bejde lykledes det, i Lobei af lort Tid 
ai blive Heere over Jlden. 

I J Si. Paul, Minn., blev der i Lor- 
dags ofholdl en Fest til Minde om 

afdøde Senator David. Dommek C. 
Flannders holdt Hovedtalem 

For at hell-rede en For- 
tolelse vaa en Das 

niaa De tage Laxaiive stonw Qui- 
«nine Tablets. Alle Apotetete tilbage- 
beialer Pengene, hvis Euren mit-lut- 
les. E. W. Groris Navn sindes 
paa hver Æste. 25c. 

Ved et Mode, fom Omahas By-! 
raad holdt for lukkede Date, blev det 
bestemt, at Udbetale 85,000 til Paa- 
griberen af Pat Crowe, der er mig- 
tcenlt for at have røvet Eduard Cu- 
dahy. Tidliqzre blev her udlovet 
BRUNO for Pnagribelsen af Crome, 
hvis net bevisteg at han var skyldiq. 
De sibste s 5,000 Vil imidlertid blivet 
udbetakte enten hun beviseg at være 
styldig eller ej. 

En Formen Benjamin Miller, som 
bot i Ncerheben af Goshen, Jnd., op- 
dagede Løkdag Morgen ved 4-Tiden, 
wedean han var ude at malte, at 
Flammerne flog ud ad Vinduerne i 
BeboelfeshuseL Han ftyrtede tilbage 
og nackede at redde to af sine Born, 
fom sov i Stueetagen, medens de 
site andre indebrændte. Jlden menes 
at være opstaaet ved, at en Lampe 
exploderede. 

En regiftkeret Pulte, fom indeholdt 
s 2,()()«, blev fendt fra Dubuque, Ja» 
til en Bank i Clartegville. 

J Titbuque glemte Agsiftenten imid- 
leriid at astrvere Pullen, og da man 

kom til Hampton var Pollen forsvuns 
den. 

En ung Mand i Rapid City, Si 
D» blev forleden drcebt ved et Baa- 
destud. I 

J Linaha og Syd-Omaha ariber 
Koppeme itcerlt om fig. Et Epidemi- 
hus i Otnaha nedbrwndte Søndaa 
««·l.liorgen. Dei lylledeg bog at reode 
alle Patienterne. 

En: Rasse meb 12 Flaster Whisly 
lblev Torleden sijaalei fra Erpreg: 
»Kommet i Albert Lea, Minn. Sene 

.re anciteredes to Mand, som alt op 
rundt med nogle Flafler Wi)islt), fom 

»de foriøgle at scelge 
i San Francisco, Cal» Jan 20. s-- 

Fern tinesifle Slaoinder blev i Dag 
liolgt her paa del offentlige Marted. 
lEn gammel Kineset. Song Gow 
ejede dem alle fein, og da han vilde 
hjein til Fiins ,,iolate han ud«. Hverl as Slaoinderne blev folgt for, fra 
81,7«() til Eig, 500 og dtev streng af i 
leverei til deres nye Eier. ! 

lsn 50 aaria Winnebago Jnvianer, 
Vlbtaham Lincoln, er lobet fra sin 
aank «,.1.ru oa en stok Borneflot 

»Don reiste hjemme fra den 10 Jan 
inev 3 un.I,e Jndianertvindet som 

ifkulde til Pipestone, Minn. Saal 
fokelflede han sig i en af dem, og sand- 
Hnnliavis er han reist til Pipesione 
lined hende l 

Tet er foteslaaet at bygge en ny 
INorknalslole i Disltiktet mellem St. 

Paul og Minneapolig J de kommen- 

;I..be «) Aar vil Byerne« i Fald Forstaaeti 
lvedtages, faa Brug for 1500 Larere l i 

l tsn af Byens voldsotnsie Jldebran- 
lde fandi Sted Kl. 3 Sondaa Efierm 
iJoliei, Jll., og foraarsaaede et Tab 
paa henved s40,000. Jlden opstod 
i den tte Etaaes Block paa Jesserson 

fom indehaveg af Joliet Home Fittrnifhing Company, hvis Tab vil 
naa 830000 Derfra qit Jloen til 

J. D. Brolvng Apotel, Harmong 
Alcedesforretning Adlers Slaalers 
forretnina og lsutiies Saloon. Dei 
var sicett Blcest under Branden, og 
Brandvæsenet havde et vansieligi Ar- 

beide med at eedde forsielliae Bygnin- 
aer i Natheden af Branbstedel 

lfu Familie af Flimmer 
Im Redalløren af »Germania«, del 

veltendie og populcere Blad i Arlon, 
Ohio: 

lzlrloth O» M Sep. mun. Dr. 

Peter Fal)rnel), Chimgo, Jllt »Dei 
tot iiileregsere Dem al hete, at Deres 
gamle og paalidelige Aqeim Mr. Ed. 
Ruhlin, im Nieman Sikeel, hetsledg, 
en Fader as Gus- Ruhlin, den betøtnle 
Allel og en Familie of Kæmpey som 
alle hat ubegrcendfei Tillid lil Dereg 
,,.liutilo« og beuger den. 

Om del er Grunden eller ei, nol er 

det, at der ille sindes en slcerlere Fai- 
milie end Familien Ruhlin paa denne 
Flant af Landet.« 

Ærbødigsl L. Seybold, 
Redaltspr as ,,Germania.« 

Dr. Petets ,,Kurilo« laver Ben og 
Musiley sicenlet Helbred og Styrle, 
forynger de gamle og got de fvage 
stærlr. Den er ille en Apotekermedi- 
ein, men fælges alene af specielle 
Agenter eller direkte fka Fabrikanten. 
SIer lil Dr. Peter Fahrney, 112—— 

1114 So. Hoyne Ave» Chicago, Jll. 

Dronning Victoria död 

Kong Edward VII. 

Fra Danmark 
Sidste Post. 

siebenhavm Jan. 19. De to Sand-I dampere, »Gefion« og ,,Hveen«, begge 
tgl. dnnste Postdampere tilhørende 
,,det sorenede Datnpsiibgselskab« lollii 
derede i Dag. »Gesion« sank og 
,,.f)veen« maatte i synkefærdig Stand 
lobe ind til Mann-L i 

Alle Passagerer, Besætningen og’ 
al Post blev reddet. Hvor i Sandet 
dette Sammenstød fandt Sted oply- 
ser Telegranrmet itte. . 

Kobenhavn, den 21. Jan. Borg-l mester J. A. Johnson fra Fargo, N. 
Dai» er for Tiden Gcest hos de For. 
Staters Minister for Danrnark, r. 

S. S. Swenson. He Johnson er op- 
taget of en Plan angaaende dnnsl 
lldvandring til de Forenede Stater. 
Her fra Byen vil han rejse til Norge, 
Sverrig og Finland 

Singelse den st. Jan. Udlænnerne 
til Fanrdrup Møllegunrd tilhørende 
Møller Jbsen, er i Morgeg ved 6 
Tiden nedbrcrjdte Jlden er paa- 
snt af en 1ls-aarig Tjenestedreng, der 
var ted of sin Tjeneste Jngen Ftre 
ntnrer brcendte. Brandstifteren meld- 
te sig selv paa Politistntionen i Slas 
gesse. 

Løsoret var forsitret for 11,217 
Str» Byqningerne for 1l),(Wt Kr. 
Der brcendte It lldlætiger. Zweim- 
set, Sviuehnset og Møllen reddere5. 
Der var ncer indebrændt 4 Mennester. 
streatnrcr reddedes ved en meget rast 
LIldfærd as Mesllersvendem han fil Ved 
denne Lejliqlied den ene Haand en 

Del forbrændt. 

Fra Harboøre nieddeleg, at Firmaet 
Chr. Fabricius, Altona, hnr slnttet 
Attord med Fisterne paa adskillige 
Mystpladser om støb af hele derecs 
Fangsi. 

Under en Sturm i Atlanterhavet 
er i Folge nyg frenitommen Meddes 
lelse Stonnerten ,,Gudrnn«g Fører, 
ttnptajn VendelboHersoni den 18. 
December bleden stnllet over Bord og 
drutnet ved Rocknll Kaptnjnen es: 
terlader sig Ente on 4 uforsørgede 
Born; han hat-de fort »Gewinn« i 
ca. 20 Anr. Ved en pan Ftøbenhavng 
Borg paabeqyndt Jndsaniling indkoni 
der et ret betydeligt Belieb til de Ef- 
tcrladte. 

Dr. Sci)nndorpl), hvig Død di tid- 
ligere har omtalt, blev »j0rdscestet« 
me paa Ligbrændesriet pack Freve- 
rilsberg. 

Selvsølgelig soregit det hele uden 
Priest, Prcediten og Saltnesang. 

Tit Erftatning holdt Dr. Georg 
Brandes en Amindelsestale, og et 

Var yngre Forfattere havde produce- 
rct nogle »ovensud«-Verg. i 

Apotheter i Nibe, Nielsen, og Hu 
strn fejrede forleden Dng dereg lot-lo- 
brnllup. He. Nielsen bar siden 1885 
hast Stede i Vyraadet. 

J Anledning as Sølvbrylluppet bar 
«han stæiilet 5000 Kr» hvoraf 2000 
str. til 2 dervoerende Sltgeforeninger 

Log säumt Kr. som Grundsnnd til en 

St)geplejeforeiiing. 

Onruptredseng Venstrevcrlqerfore: 
ning hnr ester Aceddelelse fra Thisted 
opfordret Leerer A. K· Kiertegaard, 
Atmen Foreningens Kandidat ved de 
to forenaaende Follethinggvalg, til 

paany at stille fig. stierkegaard bar 
modtaget stfordringen. 

Saronst Samfund unter at rejse 
en sinnt Bantasten i Sorø Atademig 
Habe til Minde otn de i de slegvigsle 
Kanipe faldne Soranere. 

I J den just oplceste Rigsdag havde 
IMinisteriet Sehested og samtlige 168 

folkevalgte Medlemmer tun 86 Stem- 
mer. 

Det bliver not ilte saa ganste let 

sor det ministerielle Højre i Odense at 

sinde en Afløser for Kammetherre 
acob Scavenius til Folketingsvalgei. 
øller Petersen, Munte Mølle, vtl 

itte stille sig, og det samme stges at 
lWere Tilfældet med den anden Kan- 
didat, som har vætet paa Tale, Kon- 

lsul Hen, Odense 

Oåbome House, Jan. 22., 6.45 

Eftm. — Hendes Majestcet, Dronning 
Viktoria drog sit sidste Suk Kl. 6.80 

i Eftertniddag5; hendeg Born og Bor- 
nebvrn stod ved hendeI Dødsleje. 

Saa er det kommet, fom man ven- 

tede. Tibens berømteste Monats, 
Viktoria, Dronning over Storbrit- 
tanien og Jrland og Kesserinde over 

Jndien er famlet til hendes Fædkr. 
Il- sk Il- 

Om Dødsstunden meddelest 
Colves, Jan· 22.: Dronningen bød 

i næppe bøtlige Enstavelsesord Far- 
vel til Familien, der ved Middagstid 
blev samlet omkrmg hendes Solle- 
seng. Hun genkendte først Prinsen 
of Male-H til hvem hun sagde tun faa 
gribcnde Ord; Keiser Wilhelm og de 
øvrige tilstedeværende defilerede forbi 
og fik et hendøende Farvei. Alle til- 
ftedevcerende Var opløsie i Taarer. 

Il· Il- Il- 

Om Begravelsen meddeles: 
London, Jan. 22.: Dei er sand- 

snnligt, at Dronning Viktoria i Løbet 
as en halv Snes Dage vil blive be- 

gravet i Fragmore Maufolceet i 
Windsor Parl, sont hun felv hat la- 
det rejfe over sin forlængft afdøde Ge- 
mal. Jmidlertid vil Dronningeng 
afsjcelede Legeme blive lagt paa lit- 
de parade i Waterloo Gemakket, 
Windfor Castle. 

Begravelsesletideligheden vil fere- 
gaa Kl. 9 om Aftenen med den yder- 
sie Praqt i St. Georges Kapel. 

Flejseren af Tyfkland og andre Mo- 
narker vil overvcere Begravelsen. 

Rimeligviz vil den gamlk danske 
Lunge Kristian den 9., faafremt hans 
Helbred tillatser det, selv overvære Bi- 

fccttelsen. 

Den nnc Range heftiger Treuen-— 
W daisst Princhfe pna Dran- 

ningcs og chfcrindctkonen. 
London, Jan. 22. —— Prinsen af 

Wale5, gift med den danske Prinsesse 
Alexandria hat under Navn af Ed- 
ward T. beste-get den engelste Trone 

og er nu Konqe over Storbrittanien 
og Jrland, og Kejser over Indien —- 

den førfte indiste siejfer, fiden Stor- 
moguleng Dage- 

Atter fidder en danff Prinsesfe 
som Huftru for en af Verdeng største 

«Hersiere. 
Rongen og Dronninqen vil offer-g- 

ge Forfatningiseden for Ærtebifpen 
af Canterburg. Parlamentet vil 

sumles Kl. P- og de nne Medlemmer 

asltegge Hyldningsed til den ny Zion- 

ge oq Dronktiilq. 
Den højtidcliqe Kroningsfeft vil 

blive udfat et Aars Tid eller i hvert 
Fald til Krigcn i Svdafrita er endt. 

Il- IOI sk 

Ullderden førqer over Dronning 
Virtoriag Død Kondolencetelegrank 
mer er indløbne alle Vegne fra. Prep- 
fident McKinley hat paa egne og Na- 
tioneng Vegne bragt Fkong Edward 
T. sin AJkedfølelseS-.fmldeft i Anleh- 

ning af »an hasderkronede og be- 
rømte Suveræns Dem, hvis Edle Lin 
og velmenende Jndflydelse hat stottet 
Verdensfreden og vundet Verdens 

.Kcerlighed.« 
V 

Men trindt om spørnes alvorlige 
Anelfer for, hvod Nyt Edward 7.s 
Regering vil bringe s— og truende i 
Horizonten staat den fydafrikanste 
Sky. 

J Frantrig siger man rent ud, at 
Edward 7. et franst-venlig. 

Havde Dronning Louise af Dan- 
mark levet, var hendes Otd atter blen- 
ne verdenöafgstendr. , g» VII 


