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Amerika » 

Mcttinlctt ftasigct fig- 
Gcnvalg. 

Anaaaende den af Depew finl be- 
tøkte Sag om at vælge McKinley for 
tredie Gang ndtaler Pkcesidenten rtg 
fauler-ex »Im bellager meget, at der 

nogensinde er bleven gjort chtndning 
til en ttedie Termin. Jeg tvivler nas- 

stcn paa, at jca i dct lpele taget bttrde 

sicrnte det en Denn-ermian Men der 
er nnc Svørggmaal as den nteft ind- 

gaaende Betndtiina, der i disse Dage 
tkaver Regeringeng Da Landetg Op- 
rncerlfoinhed, og det Arbejde butde itle 

apreg beivckrllgere ved den tlvilje Tan- 
lcn oin et tteoie Vala vilbe fretnlalde 
ltog en ftcir Del af Falter Med Hen- 
snn til alt dette ektlæm jcg herved Fn 

Gang for alle, ca som en forlængft 
sattct Beflntning, at jeq itle alene 
itte et og ilte vil vckre Flandivat for et 
tredie Vala, men jeg vil itte modtage 
en Nominatiom om den ogfaa blev tnig 
tilbndt. 

Mit stottte Onfle er actmem min an- 

den Tennin at tiene mit Falt, af hvis 
adelmodiae Tillid til niig jea hat en 

dnb og tatnemlig Fslelse, for saa fi- 
den i dereg Retter at tjene mit Land 
sont civil Bergen 

Williatn McLinley.« 
Præsidcntenss natmeste Venner saa 

vel sum Flabinctsministrene fotundre 
sig en Eint-X over, at McKinley stulde 
lage nagen thotits as tredie Terttiiniz- 
snalten allerede nu. Paa samme Tib 
txtaa de indrøtntne det fotnustiae i at 
saadanne klingt-It bliver tvalt i Feldsc- 
len, da de uden Tvivl vilde for en ftor 
Dei sprede llvilje mod den nuvcerende 
Vldtniniittition og give Næring 4il 
den lot-e Tale om Rongetkoner og Enc- i 

volvshetredsmnte o s. v 
Dei er en Intule tomifl at ic, book 

leitet man foler fig over Prcksiventensj 
lfsrllæring Fra alle Vi: ane strømmeri Telearamm er ind til det Hvide Hug- fka 
fretnraqende Alte-nd lwori de paa bet 
ljvliqste tillendeaiver due-J Sympathi 
oa fnlde Billiaelse af Prcksidentene» 
absolute Afsiag l De Senator Hanna læste Prcrsiden 
tens Erklæeina, udbkød han begeistert: l 

«T-et er alturat, hvad jeg forudsagdtyi 
at Prassidenten vilde spare. Jeg hart 
alvrig«, vedblev han, ,,talt et eneste 
Leb nied Prasfidenten om den Tinqx 
eiter min Mening er det dumt at be- 
gnnde allerede nu at disputere otn arc- 

ste Picesideittvalg.« « 

Hanna mener, at Washingtons Els- 
empel med tun to Tertniner itle hat 
faameget politisl Betndning undtagen 
for faa vidt, at Skitlen hat sat sia 
fast i Follets Bevidfthed som det ene 

passende, og tan itte saa let faaxs 
bott igen. 

Hof-—- 

Ztor Jldcbraud i Qualm. 
Lug-bog Morgen sil. 2 lob Brand- 

scxllarm fm Staldene tillmrende »Er- 
prefsmenssDelivetn Compant)«. Stal- 
dene med dereg anhold, deriblandt ·1«.’ 
Defec. store Masse: af Ho oa Form-, 
Voqne og Ida-tret bleve opbrckndte. 

Jlden forplnntede sia til nckrligqenkse 
Beboelseshuse og anrettede stot Stade 
Der. 

Staldene liggicr i en meget tæi befes- 
ket Del of Omaha paa 17. og Lake, 
street, oq vet stnldes Brandvæfenets 
udmcrrtede Arbeit-e, at itte en stor Dei 
ef Kvartetet blev tagt i Aste. 

Forvikringem da Folt bkeve vcklkede 
og anede den overhængenbe Fute, Var 
11bestkivelig. Man styrtebe ud as Hu- 
sene, de fieste tun ifsrte Natdtagter, og 
Gaberne var-: fyldte af hvide StilleL 
ser, der i fort Fortvivlelse ventede paal 
at se alle detes Einst-des gaa op i 
Flaum-L thi for en Stand saa det ad, 
som omthvett Hus i Nabolaget mont- 
te gaa med i Lober 

Lettelsen blandt dem maa have ve- 
tet overoxdentlig, da Brandt-siegst 
Iidt cftet TM blev Dem-over Ich-L 
Dei stsrfte Tab falder pag Ejetne Of 
Statt-ene; det opbrændte anstand til 
en«Bætdi as 83000 medens Staden 

komm paazsiiqueshufosn Moo- 

De tusindc Trug. 
Nyde Livet, og san do. En 

reifende Agent, Hartmam havde ind- 

logeret sig samtnen med Sturspillek- 
inden Miss- Violetta, paa et Hotei. De 
dcede der i flere Dage og Pasfetede som 
Ægtesolk. J Løtdagg Aftes havde 
Hartnmn ordret en scekdeles fin Af- 
tenstnnd, der stulde setveres i deres 
Vcerelse, den kostede henved Zins-, og 

Jnmn horte san itke mere til dem. San- 
dag Eftetmiddag begyndte Hohlm- 

»kene at satte Mistanke og brød ind i 

Vækelset. Begge fandtes dødr. Kenn- 

den laa poa sin højre « Lidc fom otn 

»du-( bavde soth da ciuddet tantte 

hende, og slet ikke var vaagnet for De- 
den indtraf. Alt fynes at tyde pack 
et ovetlagt Mord og Selvmord Tck 
fandtes tun 12 Ets. i rede Penge hoz 
dem begge, samt en Del Pantelaanex- 
sedler hog Harten-an 

I Kennst af en Cletus-tot Her- 
.man Feulfahh en Murek fea Omahn, 
Nebr» sit sotleden begge Benene Must, 
ligefom man ogfaa frngter for indvens 
dig Stab-: 

Ulnkken stetei Parton Blocke-m 
hvor man var i Fand tned at scette 
nye Elevatorer ind, men rat ikle gan- 
fte færdig. Fenlfahl var ved at iftancs 
fette Loftet over den ene Elevator, 
da Jngeniprm der varetog Akbejdet.- 
kaldte en Eledator op. Han taldte 
pack »H:1trn«, men Term, Drengem 
der foteftod Elevatoren neden under, 
brok Fiulfahl arbejdede, tog feil af 
Lnden as Navnet, cg op kom Elem- 
toren, on Fäulfahl biev tlemt inde mel- 
lem den og chIeL Der ek hm lidet 
Hand om hanz Liv. 

Mes. McKinley blitzen 
stadig bedee. Prwsident McY 
Kinleyg gamle Hiem i Gantom ORCH- 
bliver i denne Tid istandfdt for ctl 
modtage Mes· McLinley. Hun lieu-l 
ges hjem og mener, Luften i Lhio er 

langt fundeke on benngeligere end den 
hebe Hovedftadglufi. 

Hun er -:ndnu meget ing, men LI- 
gerne giver godt Haalu oq sandfnnliq ; 

Vig vil et roliqere »in i Canton ogsnaI 
have sin gavnliqe Jndslndelfe pna ch 
tienten 

Itcr Fest for ,,(8"l1riftiak: 
Endeavor«er»:4 i Cincinna: 
ti. Ten nistelin Forening blanrt 
de unae ,,l5l)riftis.m (51:deavor«erg ft.:l 
i Aar betone Uincimmti. cg memzxe 
Forbercdelfer er gjort i den Anlcdni11.1. 
Blanbt endet flal et Sangkor as 15W 
ercde Stetnnter underlzolde De befes- 
gende Alle Mitte-me med bete-J San- 
gere ftal kwrc Tjeneste, oq Bvcng der-se 
Qkcheftre ferner for llndethcldring I 

Parlemr. Nimernør Nale med fleke 
vil holde Veltomsttaleme, og Landetg 
bedste strceftcr i del litteliqe Atbefdc 
vil raste til Stebe som Talerr. Digse 
Moder er internationale oq holdes tun 
lweratxdet Aar. Tet sjdfte holdteg I 
London. 

Sondagsflolefefter i 
engelste Ritter-. Sondagsstw 
lefester fejkeoes i henved 20 Ritter i 
Ornaha sidste Sondag. Børnene stcio 
frem for Menigheden og qennem San- 
ge, Bibelfortællingcr, Tellamationer 
og Qplægninger vifte, hvad be havde 
leert i Aarets Lob. Fra en kongtsch 
tional Kirle graduekeve 18 Dtenge og 
10 Piger fra Mellemllassen og blev 
af deres Præst ovektatt lwer en Bibel. 
Kittetne var alle Vegne pyntet paa det 
festligstr. 

Sindsforvirting, der y:. 
retsigsomHangtilat fter- 
le. En ung Dame, Student ved 
Smiths College i Massachusetts-, blevs 
fornylig sat under Vatetcegt, bestyldt 
for at have stjaalet Penge, Smyller. 
Ure o. f. v., fra sine medstudetendr. 
Pigen et af velhavende Fotældte og 
hat fauledes ille fjerneste Grund Eil 
at stjcelr. Hun blev sat under For-va- 
ring; en senkte Lageunderssgelse 
Zodtgjordg at hun ilke var ganste rig- 
tg i hovedet og burde have Legehjælp 
i Stedet for Straf. Gvdt for heade, 

at hun itle er en fattig Ptge. 

Studt sin Svigermoder. 
Amerika tan pecestere adskilligt, hvad 
ægteflabelige Standaler angaak. 

En af de mange, Aviserne daglig 
bringet Meddelelser om, er denne: En 
velftaaende Mund fra Chicago blev» 
siilt fm sin Konr. Flort cid cfter gis-F 
tede han sig paany med sin Kusine,1 
Gertie Mclsom Partei levede sam-’ 
nisen i fvv Aar. For ike Uger sidenI 
oplom en Uenighed imellem dem. Man- 
den jog hende ud of sit Hus, og hun 
søgte Tilflugi bog sin Moder, der bot 
paa en Farin. Siden nngtede han og 
ønsiedse hxnde tilbage, og rejste i dei 
Øjemed ud til Sdigernkoderem ch 
traf hende i Færd med at malte KI-l 
erne og bød bende øjeblillelig formelle 
hvor han«-·- Kone var. Ta hun be-» 
ftemt afslog det, ftød han fire Gange 
paa bende on hun faldl om ded. Der-i 
paa flpd han sig few. 

i 

l 

l 
En mcerkelig cksereinoni i 

en lutherst Kitte, Lancaftenl 
Pa» Juni 9. -— Zions lntherste Kirtei 
fejcedse i Daq sin narlige »Rosenfest« 
Qver 1000 Tilfluere fyldte Kirlen,; 
niedens 4 Gange san mange ftod nden-’ 
for. Kisten blev slænlet Menigheden 
as en Baron Hean William Stieg:l,! 
Grundlceggeren af Bnen Manbeim,] 
hvor Kirten er belizmkndr. Sinn ein 
narlig Rente forlangte Baronen eenj 
rød Rose, betalbar paa Fortungende i. 
Juni Mannen 

Rosen blev overratt Mifg Annie 
Voller, der i line Singtlinie nedstan1- 
met fm Baronen, af deng nnvcerende 
Priest, William Rennen 

anfPtæsi giver Penge tili 
sine Daabstandidaten Enl 
Meihodistpræft i Reading, Pa» be-( 
tendtgioxde i sin Ritte, ai til alles 
Bom, der blebe beugte til Dauben, vil: 
de han give en Gnlddollar, der fluloe 
fasttes pna Reniei en Bank indtil 
Bornene blivcr 21 Aar. Lin den For-: 
undring, Tilbudet volle, figer Prieste:«, 
at den fotbavfede inmi. »Den er jo n 

gannnel Stil«, sngde han — »so-se 
lllM Aar gammel.« 

Den Paafølgende London var Ki: 
ien fnldt til sidfie PMB Fennen 
Mødre bragte dereö Born til Tauben, 
af dein vare 9 Spckdbørn, og ists stock 
not til selv at gaa op til Todes-Inten, 
oq Prassien holdt sit Leite. 
HM 

Lcrgktue lavdc tkavlt. 

William J. Hirsch i Wild Rose- 
Wi5., flriver folgende Brkd til Tr. 
Peter Rahmen, Chicaga Jll.: »Im 
onslet at lade Dem vidc, hvor talncm 
nxelig jseq er over, at jeg lom mig uf en 

alvorlig 31)gdoiit, af hvilten jeg blcv 
angreben i November Hilf-. Terdir 

« rende Lasgek liefxtqte mig 21 Gang-«- 
uden mindfte Rum. Toltor — 

fm Wild Rose tdm tte Gange og Dei 
tot --—- fra Wautomm 18 Gan . 

zie. Te var cnige i, at jeg havde Fig-« 
tarrh. AldelesJ modløg fluttede Im 
Ined Lasgekne og begnndte med nt bru 
ge Tsetes ,,.ltutiko«. Den viste stinkt- 
sin Virtning, og jeg begnndte at blive 
bedre. Dieses Medicin er stomttet. 
Jeg ønslet cit hjælpe Dem i Deres 
Forspg paa at gavne Mennefleslcegten. 
Jeg ftal gøre alt, jeg format-r, for 
Dem og Deteg »Kuroto«.« 

Raat alt andet hat staaet fejl, sor- 
spg Dr. Petri-s »Rurilo«. Men book- 
for vente indtil da? Deite Middcl 
hat været benyttet med aldrig fviix 
tende Held i Behandlingen af Blod:, 
Nyre- og Blærefygdomme. Tusinder 
hat vidnet om den-Z Verdi. Den rr 
itte en Apotetemedicin, men kan tun 
erholdes af specielle Agentet. Detsom 
den itle sindes i Deres Nabolag, strio 
til Fabrikanten, Dr. Peter Fahrney, 
112——-114 So. Hoyne Ave., Chicago, 
Illinois. 

Danmatls Kon. 
Stsrrelfe Lin-M Tom-neu Trykt i 

fotssellige Ferner, vtfet statt Jernbaner. 
Oper, Ast-siedet oa Flacker, samt alle 
betydeligere Landsbyer, starre Gamb- 
og Kisten 

Tilsendes paa en Papkulle portofrit 
for 45 Cis. 

, 
David-b Luth. Publ. IIomuH 

Blair. Nebr. 

Udlandet 
Martelig Udvitllng 

af Vocrkkigen. 
London, Juni 10. cstillingen i 

Sndxifrita er endnn niere aaadefusd 
encs noaen Sinde, oa hvig man fta et 
enaelft Syngpnnkt tan fiae, at Stil- 
lin ien er omtrent uforandret, er dem 
nie-re forhaabningsfizldt, end det tun 
furiaareg. Kitchenekis Plan for Bin- 
terfelttog er strandIL Forniodniw 
gen om, at General Bottiag Hilftra 
aier til Oaaa for at undckhandle om 

Fied, tan ilte opretholdeg, med mindre 
man aaar nd fra, at det er efter Kit- 
rlienersJ Tilstnndelse og itte efter Bo- 
tlkacs hun staat Meaet tvder i Bitte- 
liaheden dervaa. Jtitchsener vilde ikte 
tilladt Bothag Hitftru at gaa til Kon- 
ferrence med Præsident Krügen med- 

mindre Kitchener selv havde en Fordel 
af ret. Men Kitchener hat selv be 
nasqtet Telearammer din, at General 
Botlia hat indledet elle: spat at ind- 
ledeFredgnnderhandlinaen Boerneg 
Stillina er itte i det fidfte crndret i .-n 

saadan Grad til det vertre, at Bdtha 
flnlde søae Fied, selv am stitchener ai 
en eller anden Grund stjuler det, tvært 
inmd. Boerne bar udfoldet en Sturm 
sum man itte troede, at de nu besas« 
La dekeg sidfte Operationer maa i 

acsstillia Grad have for-get dere5 BI- 
boldninaer as Ammunition oa Provi-— 
ant paa Englandernes Betostnina. 

tsnalirnterneg Stillina er deriinod 
nomtdiftelia slettere, end den var for 
en Manned siden. Den Gang havde 
man Hnab om, at Kitcheners Plan 
om at sperrte Boetne inde for Vinterzn 
i den nokdlige, usnnde da tølige Dcl 
af Transvaal lunde lyltes. Efter 
alt, hvad man ded, er Platten midni- 
lede5. Botha er i det sndliae Trans- 
daal. Fort-get daa at lafte Delarey 
nd af det dftliae Transvaal tostede 
Enalcknderne et fanilet Tab af hen 
imod ITUU Mand, Lampen mod Bdtha 
tostedc dem ever I:t)(). De Wet er i 
Itaptoloniem nied stritzinaey Herzen, 
Freund Da de andre Afdelinagschesezx 
lians Stnrte er tndeligi not vist des 

Jndtagelfe og Plnndkinaen as to Gar- 
nisonszlmet Hang Provianterina er 

dersor oasaa forderedt. Ztitchenet 
ineddeler, at i Jnni faldt, faaredes osi 
fange-des 2,64U Beete. M an ved, at 
det overvejende Antal heraf er Fanaer 
da saalcrnae man itte ded, enten ,,Fan- 
aerne« et daabensøre Tropper el1:r 
cldinaer, zwinder da Bern, betydeH 
det itte stott. Den Omstckndiahed, at; ltitchener tun odkiider ti51 erabrede 
2liisler, tnder nnargtelig paa, at Fan 
gerne dæselttlig var ulanipdyathe 
Falt. 

Med bele Boerftnrten i det øftliae 
da sydliae Transpoaal oa Flaptolonien 
efter Omstændighederne del proviante 
rede, er tsnglasndernes Udfiat til nt 
ndrette noget i et Vinterfelttoa it!e 
Infe, tvaertitnod Eiter forrige Aars 
erarinaer vil de have nol med at 
holde den Grund, de har. De behøvei 
fire Femtedele af sin Hast til Bedeut- 
ning af Kammunitationglinicr ca 
Proviantoplag. 

»Standinaven«. 

Lwad Landsmandk 

Spørggmaalet onl, hvor Te Wet — 

»den uovcrvindeliqe« eller »den aalei 
qlatte«, fom lsnkjelstnnrndene kalder 
lmm eqentlig stammt-r fra, bar gi- 
Vet Anledning til megsn Diskussion 
m nieset Zpilb of Block og Tr1)fsværtc. 

En anskmand ved Navn Jean 
Sakriere, sont under Reigen i Sud- 
ufrika bar sitevet Fiorrespondancer tfll 
forstellige Blade, fortceller i en nng 
udtommen Bog ,,En pleine Epopee«,s 
folg-ende: 

Den overordentlig clftværdige its-l lienste Konsuh Ftiherre di Motpurgo, 
fom alle Mennester her i Ptoetoria 
tender, og aldrig taldes and-et end Ba- 
ronen, prasenterede mig for en Meng- 
de Jtalienere. 

En Dag sad jeg paa en Kafee med 
en af dem. Pludfelig udbkyder han: 
—-Ved De for Resten af, at ogsaa 
Christian De Wet er Italiener? 

— N-:j, virkelig? 
—- Ja vist er han fan. Jtaliener 

eller rettere Korsilaner. 
—-')9, 

—— Ja, det er flam paalideligt nol. 
Egentlig hedder han Christiani. Tet 
er et Nonn, som forelommer mexxet 
hyppig paa Sardinien og Korsil-.1. 
For mange Aar fiden udvandrede ban 
til Amerika, lwor han i lange Tier 
opboldt fig i Venez11ela. Her var l)-.m 
Sjælen i adflillige of de der san al- 
mindelige Revoluticner og blev efte!- 
beenden saa dreven i Krigshaandvcer: 
let og saa navnkundig for sin Tapper: 
her-, at en Præsident derovre, hdem 
han lxjalp til Magien, satte ham i 
Spidsen for l)el«e det Venezuelasle Ka- 
valleri. Han er ogsaa Ridder af Bu- 
livariOrdenm 

Senere er De Mel saa kommen her 
til Afrila samman med de førfte Guld- 
gravere, der forlagde dereI Virtelreds 
fra Amerilag Eldoradoer til Johan- 
negburg. Jmidlertid varede del itke 
Menge, irrt-en De Wet ——«eller hvad H 
vilde fige —- Christiani, Vendte Guld- 
graveriet Ryggen og lagde sig efter He- 
steopdroetning. 

Sac- tom steigen — og nu er han 
Voemes Bonaparte. 

Korsila ladet aabenbari til at — —- 

Meke fil min italienske Ven ikle sagt. 
Vor Saintale blev nemlig afbrudt rif 
den belqisle KonfuL Mr. Charrier, 
som absolut maattsc betro mig, at M 
nu var fuldftcrndig konstateret, ct 
Christian De Wet optindelig var If 
belg 

— — — Jeg flyglede for i Enfoms 
hed at lade min Miitro til Mennesc- 
neg Paalidelighed udfolde sme flønne 
Blomfter. 

l 

Verdeij Nyt 
Fennstantinovtl Juni R- 

antanen et ian i Finibe England 
irævet en Zkidegerstatnina paa Bill-T- 
swlx men Snllanen hat hele Tidcn 
nceatel at betale denn:. Nn hat den 
lititisle Vlmbaizsadør til Flonstaiitiiio 
del lunnaet »Den snae Mand« til at 
lobe et sltiazsslily ca natutliaviszs beta: 
le det saa addi, saa at litstatninaen 
bliver betalt dxrvcd Er man den 
stastlere, saa tun man sagtens tvinIe 
den svaaerex men det syncg doa ille l 
drei-e Tilfreldet ovetsor E,30etns7. 

Berlin, Juni fi. Fiejset Wilhelm 
ca Bronnan stal vcere dienen Tilhaeip 
aete as ,,l5htislian Ecience.« Hang- 
Dtonnina er nteasxi reliaiø5, oa man 

aiver liende Elhlden for den teliaiøse- 
Mino-Isme, sosn hele Hosfet har. Atti 
set Wilhelm hat altid Været optaasrl as 
saadanne IUinslerien Da del hat liae 
sokn dasret i hele Familien Dei dil ,o 
lilire til Elade for den lnthetsk-: Mitle, 
dersoni klinaiet talcst Sandlnsd Mrn 
nia.1sle del ille er saa fatliat. 

Hentil Jlsseng Snadim!. 
Hentil Jlisen hat i noaen Tid hast-It 
ing, men et nn i B-:dtina. Det et 
ined Besvcer, al han ved Hjaslp as en 
Stol lan bevasae sia hen oder lilui I 
vet oa del kostet ham Wiese ai ndtale 
en samtnenhcenaende Scetning. LE« 
gen hat paabndt nbelinget Ro, oa Jll- 
sen sotelaaet hvet Dag en Xløretur i 
Selsiab med sin Lage. Om sin Sog- 
dom udtalte Jbsen, at del var en 

Slags Lammelse, det hadde slaaei sig 
paa Taleorganetne, saa han i noaen 
Tid nceslen helt havde mistet Talenks 
Brug; nu gil del bedte, og han haabede 
snart igen at blive tast, nu da Vaaten 
vat kommen. Pan Spøtgsmaal, oin, 
hvilke bang Planet var for Som- 
meten, svatede han, at han gerne vilde 
væte reist til Kobenhavm hvis hans 
Helbted havde vcetet bedte, nu vilde 
han helst blive rolig hjetnme. Hanl 
atbejdet ilke dei mindste. Ro et dets 
eneste, der tan helbtede ham. 

Rom, Juni 9. —- Dei hat maaske 
sin Interesse for vort luthetske Kitte- 
foll ai lende noget til den Plan, som 
de latolsle Geistlige have udllælket an- 
gaaende Filippinernr. Kardinal Gib- 
bons, fothmværende pavelige Legal 
i Manilla, hat talt med Kardinal 
Rampalla, den pavelige Statssektetæt, 
og Nozaleda, Ærkebistoppen as Ma- 

nilla. oin at give den pavelige Legat i 
Washington Jurisdikiion over Filip- 
pinerne og Feuda. Katolikkerne ejer 
ftore Ejendomtne paa beaae Steder, og 
de ønsler ikke at afstaa dein til nogen. 
Kunde vi blot faa dem jaget ud af 
note Besiddelfer, da de fiilert vil hin- 
dre alt Arbejde paa de Sieben som bli- 
rser oa vil blive øvet af Krifti Kirke. 
Vi burde kende noget mere til Kamm- 
lerneg Arbejde, dersom vi ital lunne 
rannne dem paa deres ømtneste Punk- 
ter. 

Landen, Juni 9. ——- Dei engelfke 
Falk er bleoen nieget oprørt over vet 
Vceddzløb, sont blev afholdi forleden, 
sordi Resultaterne absolut maatte bli- 
ve, at Heftene bl. a. viide blive lamme. 
J Vceddeløbet niaatte Heftene beere 13 
Stene, og det havde til Folg-e det oben- 
nævnte Resultat. Hvor lcenge lan san- 
dant naget blive vede Lan saadanne 
Vceddeløb iike snart faa Ende? Hvor- 
for hat vi Befinttelsesforeninger for 
Donne, naar man dog vedoliver med 
saadanne Grusoinheder. 

Havana, Juni c-. — De konserva- 
tive af den arnndlovaivende Forsam- 
ling paa Kuba er dis- paa, at deres 
Grundlov med ,,Platts Amende- 
ment« vil blive vedtaget, som den cr 

bleven aiven og fortlaret af Autori- 
teterne i Washington Manne mener, 
at det er bedte at faa noget af en Unf- 
haenaiahed end den Stilftand, som nu 

raader. Den grundlovgivende For- 
famling vil holde Milde indenfor lut- 
kede Døre i Morgen; Inen der vil mac- 

sie hengaa nogle Daae endnu, inden 
der vil blive soretagset et Balg. 

Gibraltar, Spanien, Juni 10. -—— 

Spanien hat i disse Dage udfcndt en 

Ekgpedition til Kongo Fristateth 
Men dette Sinkke Land, som de har 
taget i Besiddelse, bliver ogsaa for- 
lanat af Franktia. Dette Stykke like- 
aet i Ncerheden af Mnni Finden. Der 
vil maafte lomnie til et Satnmenstød 
Inellem Spanien og Frantrig deswi- 

aaaende. 

Gnnnar chnerbstrg sei- 
rer Jst-Rats Juliilcenm Den 
fvenfie Diater, Komponist og Sims- 
inand, Gnnnar Wennerbera et en be- 
tomt Mand, fasrlia i Danniark, Norge 
Da Zuerrig, og scerlia, forinodentlig 
for liane Sang-e da Floinpositione:. 
Hang tidligcre Arbejde er en Samlina 
Studentervifer, der under Navn af 
»Glnntarne« endnn er meqet populcer-. 
Ligeledeg hat han kolnponeret slere 
Oratorier oa Follefanne, blandt diste 
sidftse et: »Hm og 3vea«, der er erfor- 
lignelia, lwad Sienlied ca Kraft an- 

aaar, fix-Hin da, naar den bliver sun- 
aen as Svenstere. 

Det var denne Sankt, hdortned de 
snenfle Student-er ved P.1riserudstil- 
linan i 1878 vandi fnrfte Prcemie. 
Esiden er den biet-sen Sverrias Natio- 
nalsana· Oasaa som Diaier og s— 

lwad snneg nnertelia not —- som 
Statgmand hat Wenn-erbern udtnckrket 
fig. Nu er han 85 Aar aannnel, men 

stadia liae lieundret og elftet af de 

mufitelflende Svenskere. 

En Hund forhindrsrr sin 
Heere i at begaa Selvmord. 
Ei aodt Eigenipel Paa Hundes Klug- 
fiab leveresz fra Paris. En livstrcet 
Mand Vilde forlade Verden, og den 
mindst smertselige Maade han kunde 
tienle paa var chelning ved Gas. 
Han fit allsaa Knlbæktener hvorfra 
Gassen strømtnede tigelig ud, sat ind 
i sin Stur, lagde sia paa Sengen og 
ventede saa at flippe. Men hans Hund« 
der formodentlig hat fundet fm Her- 
res Adfeerd tneget besynderlig og mis- 
tcenkelig, gav sig til at hyle paa en sa« 
smertelig og fottvivlset Maade, at Na- 
boerne strømmede til. De brød Do- 
ren op — fandt Monden liggende paa« 
Sengen, aldeles bevidstløs, mien dog i 
Live, og en tillaldt Lcege fik ham snatt 
tilbage til Bevidsthed. 
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