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Amerika 
Er Gomez bestukken. 

Washington, Juni 16. s-—-En Per- 
son ved Navn CharlejHJJL Dobson et 

Ophavsmand til en Historie om, at 
den lubansle Frihedshelt General Go- 
mez slulde vcere bestritten as General 
Wood til ille at modatbejde Præsident 
Palmas Balg. 

Historien har, sinnt Dobson er as 
en tvivlsom Korallen vakk en Del 
Rate, men Krigsminister Root har 
slyndt sig med at udgive Erllætinger, 
der oplyser Sagens rette Sammen- 
hceng. Han hat saaledes erllæret sig 
villig til at overtage hele Ansvaret sor 
Udbetalingen as de Pengesummer, som 
Gomez saltisl hat modtaget gennem 
General Wood. 

Hvis Kongressen beder om en For- 
llaring as Sagen, er han sorberedt paa 
at give, hvad han anser for oval-evi- 
sende Grunde sor, at Betalingerne var 
dilteret as uotntvistelig Klogstab. 

General Gomez var den kubansle 
Hærs Repræsentant. Han var Gen- 
stand for almindelig Hsjagtelse, og 
paa samme Tid blev der trullet sta- 
dige Velsler paa hans Gæstsrihed og 
paa hans Pnng as dem, som havde 
tjent under ham. Den amerikansle 
Regering sorstod hans Stilling og 
hans Trang. En Sum blev givet 
ham for at dælle hans nødvendigste 
Udgifter og derester Bidkag af og til. 
Han bar iall modtaget 820,000 eller 
henved 85,000 om Aaret. Der blev 
ille gjort nogen Hemmelighed heeas. 
Jndberetninger er as Krigsministeren 
regelmcessigt givet til den amerikansle 
Kongres, og der hat aldrig vceret gjort 
nogen Hentydning til, at del var unl- 

bøkligt, og der var ingen, sont smal- 
lede Udbetalingetne saaledes, at der 
lunde lastes Smuds herpaa ssr nu. 

En as den lubanske Kongres’s ser- 
ste Handlinger var at tilstaa Gomez en 

Pension paa 85,000 orn Aaret. Ge- 
neral Mond, sokn i Mellemreaeringen 
reprcksenterede Knbas Præsident og 
Kongres, gjorde ikle andet, end hvad 
Rubas Foll selv hat gjort. 

O L ti- 

New York, Juni 16. — Fall, der 
lender Charles M. Dobson, siger, at 
det er aldeles overslødigt at stemple 
hansPaastand om, at General Gomez 
er bestulket, som usand. Dobson er 

under 32,000 Bands, og blev 29. Ja- 
nuar indsat i Ludlow St. Jail. Han 
blev lesladt mod 82,000 Bands. Han 
er stevnet sor Undladelse as at betale 
en Dorn sot 820, som han slnldte for 
Arbejde. J Januar blev han ogsaa 
stevnet sor s1,800, socn han havde sta- 
svindlet en Mand under Foregivende 
as, at ban lendte rige Manganlejer i 
Ruba, som han lunde saa lejet as en 

Korporation i New Jersey. 
— .- «- 

Washington, Juni 17. —- En højere 
Embedsmand i Ktigsministetiet hat 
allekede udfætdiget en« længere Rebe- 
gsrelse. 

Deri siges, at for 2 Aar siden ttoede 

ingen Rubaner paa, at de Fotenede 
Stater vilde trcekke sig ud of Kuch og 
da de kubanske Vetetaner var i Nod og 
ikke en Gang havde faaet detes Lon, 
var det tun rimeligt, at man udbetalte 
dem noget. Navnlig Gomez burde 
behandles EdelmodigL 

Erklæringen mener endog, at havde 
de Forenede Staiet ikte behandlet en 

Mund fom Gomez sauledes, da kunde 
man paa Kuba have risikeret et liq- 
nende og vcette Oper end man sit 
paa Filippinernr. 

—- ««O--- .-» 

Haunas Ovecmand. 

Cleveland, O» Juni IS. —- Den al- 
mægtige Senator Marcus Alonzo 
Hanna hat fundet sin Oveemand —- 

og det er endda, eller — maaste rettere 
selvfslgelig en Kvinbe —- ja, meget 
mere hans egen Datter Mabel Donner 

Saa fotdybet hat Hanna vceret i 
politiske og sociale SptrgimaaL at 
hans egen Dotter — med et ganste sit- 
keri nedarvet Snille —- hat nartet 
hans faderlige Agtpaagivenhed. 

J Dag blev nemlig Mabel Hanna 

ægteviet under megen Pragt til den 

unge — og fattige Kunftner alias 

Prioatsettetcer Haken Paxfons. 
Det hcendte sig nemlig, at Senator- 

datteken git og forelstede sig i et af 
Parsons Billet-et, et Landstab i gult 
og grønt og fotmodentlig med en Ko 
i Jota-runden 

Nu —- dernæst blev hun presenteret 
for Koens Ophavsmand; han blev in- 
viteret til hendes elegante Hjem, han 
tom der oftete —- og kunde tilsidft itte 
tage fejl ad Senatokdatterenö Sutkr. 

Han opdagede til sin Rædfel ydet- 
mete, at han selv var bleven fotelsket, 
hviltet ftrider imod al sandt Kunstge- 
myt. 

Men en Gang i Klemmen maatte 
han ud af den paa en eller anden Bis 
—- og med den tragisie Elsters sed- 
vanlige Overlegenhed befluttede han 
med aldrig mere at se det Gras, den 

sisnnes Fødder havde tkaadt. 
Han gjotde dog her Regning uden 

hende. Miss Mabel vilde ingenlunde 
tillade en saa platonist Følelses Sejt. 

J Siedet for foteslog hun ham, at 

han stulde blive Privatsekretcer hos — 

hendes egen Faden 
Dei svimlede fort og gult for Un- 

getsvenden, men — 

En Middagsftund, da Senatoren 
tog sig det betvemt og som alle celdre 
Herrer befandt stg i glimrende Humor 
under Fordøjelsens Stiernetegm toni 

Miss Mabel listende paa Taa — satte 
sit ukimelig-usiyldige Ansigt op og 
spurgte, om Faderen itte tunde gøee 
noget for en fattig Kunftner, at denne 

dog tunde faa bkudt sit Talent en 

Bane. « 

Ædelmodigheds-Udsigten tan ingen 
ældre Heere ftaa for, naar han lige hat 
spist til Middag —- Hanna tunde det 
ej heller. 

Et Par Dage derefter var Hatry 
Parfons Senator Mart Hannas Pri- 
vatsekretæt og oppebat foruden ftn 
Gage tillige visfe søde Smil, fom 
pludselig tunde stinne ftem fra en 

Dtksprætke 
Der git et Aar, og den unge Mund 

havde gjort sig nundvætlig —- paa 
mere end een Maade. 

Saa faldt han en Dag ned med det 
Spørgsmaal til Hanna selv, om han 
maatte gifte sig med hanö Datter, for 
hun elflede ham og han hende. 

Senatoten maatte tage et helt Knat- 
tet til at fatte Meningen —- og faa 
tsrte han sporenstregs til Datteren. 

Jo, det forholdt sig gansie tigtig, 
og hun faa endda itte forrnlt ud. 

Da maatte den sejrrige Senator 
strcelke Vaaben, og, da han i Dag ftod 
sont Forlover bag sin Datter paa Kir- 
kegulvet, tæntte han uden Tvivl, ihn- 
tommende mangen en politist Triumf: 

Mandelist er vel behænde, 
Kvindelift er uden Ende. 

Og nu er de unge paa Bryllupsrejse 
i Hvedebtødsdagenr. 

De fortjener den ncestem 
-—.--—..-..-—-— 

Uveir over Chicago. 
Chicago, Juni 16. —- En Ton-en- 

ftorm i Sondags anrettede betydelig 
Stabe, ligefom bet varme, tryttende 
Vejr bevirtede flete Dødsfald. 

Tre Ritter og to Beboelfeshuse blev 
ramte af Lynet, en Mond blev drcebt 
og en alvotligt faaret. 

Den dtæbtes Navn var Joseph Kil- 
lian. Det siete niedens han sad i en 

Fisterhytte paa Stranden ved Lake 
Calumet, hvor han hnvde søgt Til- 
flugt under Uvejret. 

Patrict Dunne døde af Heden paa 
Verandan udenfor sit Hiern. Harty 
Landekbach stod i Deren til en Reste-u- 
ration, hvor han atbejdede som Op- 
varter, da han blev trussen af Lynet, 
og der opstod Panit blandt Gesterne 
i Restaurantcn, en tiltaldt Læge ansaa 
Helbrcdelfen for tvivlfom. 

De 3 Ritter-, som tamtes var Me- 
morial tyste Epistopalær-Kikte, blev 
ttussen af Lynet og fuldstændig Ide- 
lagt. Lynnedsiaget totn en halv Time, 
efter at Menigheden havde forladt den; 

J Calvaty Presbyterianste Kirte 
var der 150 Born i Sondagsstolem da 

Lynet flog ned i Bygningen og afrev 
Tannen Forstandeten Bart hindre- 
be en Panit, ved at fette sig til Otglet 
og spille, som om intet va: paa Farbe- 
Dette beroligede Bornene, og da For- 

standercn begyndte at fynge en Salme, 
stunte alle Bornene i med. Lynet 
havde itte sat Jld paa Bygningen, og 
Faren var afvendt. 

Our Lady of Sorrows Hirten blev 
ogsaa bestadiget ved Lynnedslag. Des- 
udcn ramtes flere Beboelseshuse. 

Fra Konstesietu 

Washington, Juni 14. — Med et 
overvældende Flertal af 146 Stemmer 
mod 55 vedtog Hufet i Gaar Jtriga- 
tionsforsiaget. 

«- si sc- 

Wafhington, Juni 14. — Hufets« 
Komite for offentligt Land hat ind- 
ftillet det af McCleary fra Minneso- 
ta fremsatte Forslag otii Bygning af 
Telegtafledning og Telefonledning til 
Alaska til Vedtagelse. 

sk. It· If 

Washington, Juni 14. —- Præsiden- 
ten understrev i Gaar Forflaget til 

Bevillinger for Hær og Flaade. 
It- stt It- 

Wafhington, Juni 14. — Syd Da- 
tatos Kongres-Delegation vil søge at 

faa den berømte »Wind Cave« i Cen- 
ter County beslyttet som en National- 
parl. Jndenrigsministeren vil om 

lort Tid fende Kongressen et Brev 
om Sagen. Hulen er opmaalt af De- 
partementet; det antages, at det bliver 
nødvendigt at afsætte 10 Acres Land 
For at bestytte den i dens Udstrcetning. 

III If III 

Washington, Juni 16. —- Ved Se- 
natets Mode i Dag fremlagde Tiller 
fta Colokado et Forflag ocn, at Ktigs- 
minifteren stal give Senatet en nsj- 
agtig og detailleret Ovetsigt over alle 
Udbetalinger fra Kubas ossentlige 
Fonds i det Tidsrum, da de Forenede 
States holdt Øen befat. Han stal 
tillige oplyse om Udbetalingerne var 

stet i Folge Krigsministerens Bekann- 
digelse eller ittr. 

Kean fra New Jersey protefterede 
imod, at· dette Forsiag nod hurtig 
Fremme. 

Og man fortsatte derfor med For- 
siaget angaaende Londonek Btygge- 
Afgifter, som vedtoges. Saa genop- 
tog man Kanalsagen. 

Senatets republilansle Medlemmet 
af Ruba-Komiteen vil forhandle Sa- 
gen om Gensidighedsloven i Morgen 
— og der er ille Tvivl om, at Lovens 
Forsvarere vil have FlertalleL 

Men en Splittelse kan let fremtom- 
me, da Mindretallet fynes meget 
stcetkt. 

Sagen om Opretielfe af et særligt 
Handelsminifterium, foreslaaet af Nel- 
son, vil vistnot blive henlagt til næste 
Kongression. Komiteens Formand 
Hepburn onsier den udsat, da Prass- 
denten itte er klar over hvilte Rege- 
ringstontorer der bot henlægges til 
det ny Ministerium. 

De tusinde Ting. J 
Dobbeltmord og Selv- 

mord. John Fox, en Fatmer nær 

Elbow Lake, Minn, siød og dtcebte sin 
Broder Peter og sin Moder og dræbte 
derpaa sig selv. Det antages, at han 
var bleven sindssyg. En af hans an- 

dre Brødre blev Vanvittig sidste For- 
aar, da et andet Medlem af Familien 
dræbte sig. Fox var ugift og boede 
hos sme Forceldre. 

Uvejr og Skadr. En Qual- 
stotm af mere end almindelig Stnrte 
git over Lake Prefton og Omegn i Snd 
Dakota den 12te ds. Mange af Hag- 
kene var 4 Tommer i Omkreds. HvisJ 
det itte havde været saa stille, fom det 

var, vilde den have anrettet stor Ødeq 
lceggelse. Rug, der var det enefte 
Smaasced, som havde ftudt Als, blev 

meft stadei. 

Nye Posttutet. Folgende 
Postruter vil blive oprettede i Jowa 
den 15de Juli: Le Claire, Scott 
County, en Rute; Pofttontoret i Ar- 
go ophceves. Amana, Jowa County, 
en Rate. Jowa City, Johnson Conn- 
ty, 2 Ruter; Postkontotet i Coralville 
ophcevesx North Libetty Postkontor vil 

faa sin Post af Poftføreren, og Posten 
gaar til Jowa City. 

N v K r i g s r e t. Washington, 
Juni 15. — Krigsministeren telegra- 
ferede i Dag til General Chaffee, og be- 
vrdrede ham til at nedfætte Krigsret 
mod Kapier James A. Ryan af 15de 
Kavalleri. Denne antlages for at ha- 
ve behandlet de Jndfødte grusomt, me- 
dens han var Postkommendøt i Jime- 
nez, Mindanao. Han geres ogsaa an- 

fvarlig for, at en hel Del Munke kom 
tilbage, hvorved der opftod Miste- 
nsjelfe blandt de Jndfpdte. 

Krigsretten stal fættes i Manila 
den 16de Juni. 

Hvedehøsten. Topela, Kan- 
fas, Juni 16. —- Kanfas er nu midt 
i Jndhsftningen af sin Vinterhvede- 
avling. J de fydligete Countier be- 

gyndte Jndhøstningen for to Uger si- 
den, og til Udgangen af denne Maaned 
vil Tusinder af Mænd have travelt 
med at indsamle Grøden. 

J m o d R i n g e. Washington, D. 
C» Jüni 16. J Hufets Mode frem- 
lagde Richardson fra Tennessee For- 
slag til Lov om at overføre alle Ar- 
titler, som er tilvirkede af en Indu- 
striring til Toldlovens Frilifte, og at 
nedscette Tolden paa enhver Artikel, 
fom er tilvirket i de Forenede Stater, 
og scelges billigere i Udlandei end i de 

Forenede Stater. 

Kubas Minister. Washing- 
ton, D. C» Juni 16. —- Kubas Mini- 
ster til de Forenede Statet, Senor 
Gonzaies de Quesada blev i Dag af 
Udenrigsminister Hay præfentetet for 
Ptæsident Roofeveli. 

Dewey paa Togt. Washing- 
ton, D. C» Juni 16. — Admiral 
Dewey stal gaa tilsøs med den størfte 
Oklogsflaade, som de Forenede Sta- 
ter hat haft i Vandet siden Vorga- 
trigen. 

Flaademinifter Moody spurgte Ad- 
miralen, om han var villig til at over- 

tage Kommendoem og Detvey ertlce- 
rede, at det vilde være en stor Glcede 
for ham, Flaaden stal bestaa af den 
europæifle, notdatlantisie og sydat- 
lantiste Estadke, og den samles i Mer- 
beden af Culebra i Vestindien, faa 
Manøvrene lommer til at træde i Ste- 
det for de almindelige Vintermanøv- 
ret. 

Gigantifl Tunnel-Plan. 
Cripple Creek, Colo» Juni 17. —- Ei 

Foretagende er i Gang med at bore en 

Tunnel 14 Mil lang med Sidespor 
gennem Bjergene ved Cripple Creek. 
Jetnbanekompagniet, fom vil gennem- 
føre Ideen, hat allerede anfat 75 

Mænd, fom sial begynde Arbejdet Juli 
Z. J Følge Superentendent Parfei, 
vil det tage tre Aar at fuldføre Hoved- 
sporei, og Udgifierne vil beløbe fig til 
ca. 85,000,000. De underjorbifke 
Baner vil kunne benyttes af alle Mi- 
nerne i de mineralrige Bjerge. 

—- 

Fordi ingen elskede ham. 
Wheeling, Ba» Juni 17. — J Aftes 
Kl. 11 fandt man en Mands Klædning 
paa Brer over Ohiofloden. Man 
anede et Selvmotd, og ved Unions-Z- 
gelsen af Klæderne fandtes en Stri- 
velse, hvor Eferen af Tøjei lundgjor- 
de, at han havde iaget sit Liv, og 
Grunden var, at flet« ingen brav sig om 

hom, «ikke engang den Pige, han elftede. 
Sau iunde han ikke holde ud at ieve. 

Der var iniet, sotn kunde lede paa 
Spor efter, hvem han var, og hans 
Lig er ilke fenere fanden. 

Fite Mcend dtcebt af Ly- 
n e i· Sherman, Texas, Juni 17. —- 

Fire Mænd blev kamt af Lynet vg 
drcebt. De var i Færd med at op- 
famle Karte-steh da Lynet ramte dem 

og dtakbte dem paa Siedet. De blev 

fanden liggende i en Klynge. 

For atffælge berufende 
iDrilke til Jndianerne blev 
Lewis Vandry i Dag idømt en Bøde 
af 8100 samt iil 60 Dages Arrest 
-i Flandreaufængslet. 

Udtandee 
vvvvvvvavvvvvvvvvvvvsvvv 

England og Boerne. 

Bloemfontein, Juni 15. —- Vorr- 
generalerne Botha, De Wet og De- 
larey agter at gore en Tur til Europa 
i Juli Maaned. 

i II 

London, Juni 15. General 
Kitchener melder til Krigsministeriet, 
at der i Gaar modtoges Overgivelfe 
af 1,817 Boer i TransvaaL Kapkolo- 
nien og Orange Riner Koloniem 

Til Dato har der saaledes overgi- 
vet sig ialt over 15,000 Poet-, et 

langt større Antal, end man havde 
ventet. 

Boernes Heer har saaledes vceret 

betydelig starre end forudsat, og de 
engelsle lrigskyndige begynder at se 
paa Stillingen med storre Mod end 

før. De paastaar, at efter de nu fore- 
liggende Tal har de, siden Krigens 
Begyndelfe, kcempet imod 80,000 Bo- 
er, saa det var rirneligt, at Fremstrid- 
tet maatte vcere lidet mod en Fjende 
med saa ftor og Velrustet en Hær. 

Dis-se Omstcendigheder fører til 
Ængitelse dlandt dem, som ser mørlt 
paa Fremtiden. De frygter for nye 
Udbrud af Fjendtlighederne, naar de 

fangne Boer løslades. 
Den almindelige Mening er imid- 

lertid, at der er lommet et nyt og vig- ,tigt Vcern for Freden i den Omstæn- 
dtghed, at Boerne nu ved, at de ikke 
lan haabe paa Hjælp fra europceiske 
Stater. 
det var et Fejlgreb af dern at stænge 
Boerne ude fra Underretning om Stil- 
lingen i Europa· » 

bvor haablss deres Sag var, hvad 
yktnteroention angaar, vilde de langt 
Her have givet Kob· 

Der siges at Harmen mod Boer- 
Delegater i Europa er stor, og lige- 
ledes mod Frankrig og Tystland. 
fordi disfe gav Haab om en Hjælp, 
som de actbenbart aldrig agtede at yde. 

Pretoria, Juni 15. —- De Boere, 
fom til Dato har overgivet sig siden 
Fredsafslutningen, tceller ialt 15,117. 

III It II 

London, Juni 15. —- Lord-Borg- 
mefteren i London og de øvrige By- 
myndigheder lylønfkede i Gaar offi- 
cielt Konaen til Freden i Syd Afrika. 

J sin Svartale rofte Kongen Boer- 

»ne meget for deres Tapperbed. Han 
Iudtalte det Haut-, at ,,ved gensidigt 
jSamarbejde og god Villie vil Forti- 
«dens bittre Følelfer snari blive ombyt- 
tede med Trostabens og Vensiabets 
Baand og en nv Fredens og Velstan- 

ldens Tidsalder viere forbeholdt Syd 
Afrika.« 

Englænderne indser nu, at; 

Havde vie-se vidst « 

t 
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Dct franskc Ministerium. 

Paris-, Juni 14. —- Da Oplæsnin-’ 
gen af det nye Ministeriums Program 
Var til Ende, talte forhenværende Pre- 
mierminister Ribot· Hans enefie Kla- 
ge var, at Regeringens Erllcering til- 
dels var svævende. Kammeret gav 
derpaa med 829 Stemmer mod 124 

Regeringen et Tillidsvotum. 
W- 

Forlis. 
East London, Kaplolonien, Juni 

14. — Den norske Barl Atham; den 

svenste Bari ,,Aurora« og den tyske 
Barl »Elise Lineck« hat lidt Skibbrud 
i en sydøstlig Storm.: Alle Mand om 

Bord i ,,Atbara«, med Undtagelse af 
Kaptajnen drulnede. De andre Sü- 
bes Besætninger reddedes. Kyften er 

oversaaet med Vtag og Levninger af 
Ladningerne. 

W— 

I Ruslands indrc Forhold. 

.St. Petersborg, Juni 16. — Jn- 
denrigsminifter Sipiaguine, socn blev 

fnigmyrdet den 1.5. April af en russisl 
Student, havde i de 22 Aar, hvori 
han havde værei i Embede, dømt ow- 

lring 60,000 Person-r til Lands-for- 
visning i Sibitien. Hans Eftetføk 
get, Plehwe, hat befluitei at lade saa 
mange som muligt af disse vende til- 

dage. 

c ODOD » DON- ODODODODQ 

s Danik-Anietikaust. 
OODOD ODOD ODOD ODOD O 

Professor Kellog, en anset 
Gyncekolog her i Amerika, er sornylig 
ankommen til København og hat ta- 

get Ophold paa Skodsborg Sanato- 
rium. Professoren forestaar en Na- 
turhelbredelseöanstalt, »Battle Creek«, 
i Michigan, stiftet 1866, der tcellet over 

700 Værelser, og som er taget til Mon- 
ster for mangfoldige andre Kuranstal- 
ter i Amerika og Europa. Kellog er 

dleven bekendt ved sin Opfindelse as de 
elettriste Lysglødebade, hvor hele Le- 
gemet er under Paavirkning as de elek- 
triste Straaler; ved sin slersidige Virt- 
somhed viser han, at Videnskabsman- 
den og Naturlægen godt kan sorenes i 
samme Person. Kellog udgav i Fjor 
et illustreret Værl paa 1194 Sider, 
der er tilegnet den ansete Nervelæge 
ved Wiens Universitet, Professor Win- 
ternitz, der forestaar en søgt Naturhel- 
bredelsesanstalt. 

Nordvestens dansk - nor- 

sle Pressesorening skalafhol- 
de sit Aarsmøde i Sioux Falls, S. D» 
den 11te til den 13de Juli. Paa sam- 
me Tid og Sted stal Nordvestens stan- 
dinavisie Sangersorbund holde Stam- 
ne. Store Forberedelser gøres blandt 
de skandinavisie Sangsoreninger i 
Chicago til den sorestaaende flere hun- 
drede Mile lange Tur. 

En Dansker ved Navn Os- 
car Kersgaard, som var Passa- 
ger ombord paa Dampstibet ,,Advan- 
ce«, der ankom til New York fra Co- 
lon i sorrige Uge, lod ved Antomsten 
en Mrs. Cathrine Hartridge, ogsaa en 

Passager paa Banden, arrestere paa 
Bestyldning sor at have stjaalet 8270 
sra hom. 

Hans Henningsen, en dansl 
Beteran fra 1848, er død i Pulcifer, 
Wis. Han var født paa Laaland og 
var en as Wisconsins celdste danste Ny- 
byggere. Han blev 77 Aar gl. og ef- 
terlader Enke, 6 Bern, 32 Bornebørn 
og 2 Børnebørnsbørn. 

Ei as de største Mejerier i 
Provinsen Quebec, Canada, sindes i 
Terrebonne, ca. 80 Mil fra Monm- 
al. At dette Etablissement har Ry, 
siyldes ocesentligst vor Landsmand, 
Hr. M. Mortensen, der er detö Besty- 
rer, striver »Dannebrog.« 

En lille, 18 Maaneder gammel 
Datter as A. J. Carlsen fra West 
Verkeley, Cal., styrtede forleden ud af 
et Vindue i Hjemmets anden Etage og 
fik flere alvorlige Skrammer i Hovedet 
og andre Steder paa Kroppen, men 

der er dog god Grund til at haabe, at 
Staden ikke oil have varige Folger. 
Den Omstcendighed, at hun tørnede 
mod en et kort Stylke fra Jorden an- 

bragt Marlise, som tog as for Faldet, 
srelste uden Tvivl den lille Piges Liv. 

»Bien«.« 

Kroningsfestcn i Furc. 

London, Juni 16. — Kong Ed- 
ward er syg, og der gaar modstridende 
Rygter om Sygdommen. Den siges 

Jai være paadraget ved Ophold i det 
kolde Vejr under Mønstringen i Al- 

»dershot forleden, og det meldes fra 
Alderfhot, som han forlod i Dag, at 

hans Tilstand var betcenkelig. Offi- 
cielt siges det, at han er beiydelig 
bedre. Mange frygter for, at Kro- 
ningsfesten maa udsættes. 

London, Juni 17. — Ei senere 
Rngie, som dog savner enhver officiel 
Bekrceftelse, Vil vide, at et Atteniat 
mod Kong Edwards Liv er opdaget, 

qu at Sygdommen kun er ei Paaskud 
til at fjerne ham fra alle offentlige De- 
monftrationer Historien er bog tem- 

melig ufandsynlig 

Pesten i Europa.s 

Marseille, Juni 16. — Poftdamp- 
stibct »Cambodge« kom i Dag fra Ost- 
asien medførende 2 Pestpatienter. Sti- 
bet blev lagt i Mammon-nd 
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