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Amerika- 
Panama-Kanalensejrer. 

Washington, Juni 28. — Konserence- 
lomiteen for det af Senatet vedtagne 
Spooner-Subftitut er nu praktifk talt 
enig. huset vil gaa ind paa Bedta- 
gelsen af Substitutet, menes dek, paa 
den enefte Betingelse, at, hvis ille Prak- 
sidenten lan opnaa den Hjemmel fra 
Panama-Kompagniet, sorn Spooners 
Forsiag trcever, inden et Aar, sial han 
betragte Panama-Ruten udelullet. 
Dette Forsiag er saa rimeligt, at det 
siges at have endog to Trediedeles 
Flertal Stemmer for sig til Bedtagelse 
i Senatet, til Trods for, at »Jernbane- 
Senatorerne« not vil sætte sig mod 
det- 

J Gaar Klotlen 2 holdt den af 
Kongressen nedsatte Konserencelornite 
for den Jsthmisie Kanal sit forste for- 
melle Mode. Kongresmand Hepburn, 
der er Formand for Hufets Konstan- 
cemedlemmer, meddelte sine Kollegaer, 
at de maatte holde sig rede til Mode. 
men ingen egentlig Plan blev diskute- 
ret. Der er ingen Tvivl om, at Hu- 
fets Medlemmer af Konferencen vil be- 

gynde en traftig Kamp til Fordel for 
Ricakagua-Ruten. Hepburn og Davey 
er heftemt inde for Ruten. Fletcher er 

detimod nærmest for Darien-Ruten og 
derefter for Panama nu, da der kun 
er Valg mellem Nicaragua og Pa- 
namck 

T ø d s f a l d. Springsield, Jll» 
Juni 23. — Forhenværende Statsse- 
nator David T. Littler dode i Dag. 
Han hat været svagelig i lcengere Tib. 

Littler var født i den lille By Glis- 
ton, Green County, Ohio, den 7de 

Februar 1886. Han lærte Jammer- 
ntaiids-Haandvcerket og kom, do han 
var 22 Aar gammel, til Lincoln, Jll. 
Medens han erncerede sig med sit 
HaandværL studerede han Lavinia-ig- 
hed ved Siden af, og fil i 1860 Sag- 
forerbevilling. Hans første Politisie 
Stilling var fom Internal Statuer 
ver; han udncevntes as Prcesident An- 
dreio Johnson. J 1882 valgtes han 
til Medlem af Legislaturen og gen- 
valgies til flere Terminen J 1894 

valates han til Statsfenator. 

Stor Selvbeherstelfe. 
Mine. Ragna Linne, den belendte 
norsifødte Sangerinde, lagde under 

Sangerfeften i Peoria et usædvanligt 
Mod og Selvbehersielfe for Tagen, 
slrivek .,Sland.« 

Netop som hun flulde gaa paa See- 
nen for at shnge, sit hun overratt et 

Telegram fra Chicago. Det meldte 

hende, at hendes 10-aarige Dotter, 
Norma, laa for Boden. Et Øjeblil 
gil alt rundt for hende; nren hun harte 
netop sit Navn blive forlyndt fra 
Stener og gansie melanisi gil hun ind 
og fang. 

Hele Tiden, medens hun stod foran 
Lamperællen, var hendes enefte Tanle 
hendes Barns Sygdom, men hun 
sang saa godt soin nogensinde, lanske 
bedre, og ingen af Tilhørerne anede, 
at hendes hele Tanle var andetsteds. 

Der git intet Tog til Chicago for 
Lordag Morgen, og da Mme. Linnö 
naaede sit Hjem, var hendes Dotter 
ded. Hun døde af Lungebetcendelse. 
Barnei haode længe vaeret sygeligt, 
men den Shgdom, som blev hendes 
Tod« varede bare nogle Inner- 

Kvinder paa Krigsstien. 
Shenandoah, Pa» Juni 22. — 

Kulsirejlen gav Anledning til flere 
voldfomme Demonftrationer her i 
Byen og i Omegnen i Guar- 

J Lost Cteel, to Mil hersta, an- 

greb 600 Mand og Kvinder de arbei- 
dende Grubemcend, saarede tre Non- 
Union Meend og en Politimand. Flere 
Arreftationer foretoges. Ncer Beale 
Gruben ved Lee burg blev 30 Kvinder 
arresieret for at have angrebet Arbej- 
deine. Tte Mund, som tom fra At- 
beide, blev antastet af en Snes spin- 
der, som mishandlede dem. Ferng- 
sierne er fulde af Kvinder og Born. 

Shntes illeomNatarbejs 
d e. hamiltom Q, Juni 22. — Mark 
Welt-den« 16 Aar Sammel, tilltod t 
Dag, at han havde sat Jld paa to Pa- 

pirfabritter, i hvilte han havde arbei- 
det. Den ene nedbrændte, foraarfa- 
gende et Tab af s100,000. Drengen 
siger, at han gjorde det for at slippe 
for Natarbejde. 

»Tramp«en faar fri Reise. 
St. Joseph, Mich., Juni 21. —- Sonr 
Fslge af Mordet paa Charles Paris 
har alle Tramps i denne Del as Sta- 
ten faaet Ordre til at forsvinde sie- 
blitlelig. Ei etstra Jernbanetog blev 
i Gaat fyldt med Imin sorn blev 

fixrt mange Mil udenfor Byen og sat 
a 

Den frie Landpost. Wash- 
ington, Juni 20. —- Poitdepartementet 
er oversvømmet med Anspgninger fra 
de vestlige Stater vrn ,,Rural Free 
Delivery« Ruter. Den store Udvidel- 
se af Landpoft-Systemet har gjort De- 
partementets Arbejde nceften unver- 

tommeligt; men fra 1. Juli vil Styx- 
len blive for-get, og Departementet 
haaber da at tunne slcenle Landpoit- 
afdelingen mere Opmætksomhed. Til 
Dato er 21,254 Anføgninger om nye 
Landpoftruter modtaget. Heraf er 

1,842 afslaaet, og 2,430 er etableret, 
eller paabegyndt. 

S to r B r a n d. Portland, Ore., 
Juni 23. — Den Brand, som opstod 
Nat til Sondag i Wolss Fc Zwieters 
Jernværl, paa E. Madison og E. Wa- 
ter Streets, varede i Z Timer og ode- 
laade 6 Blocts Bygninger til en Bindi 
af MAODOO Asfurancen beløber sig 
til 8200000 De, der led fiørft Tab 
var Eaft Side Lumber Company, 
8100,000; Asfurance 880,000. Jem- 
vceriet, 80,000; Asfurance 845,000. 
J. H. Johnsons Stibsvcerft, 875,000; 
Stabe 840,r:00. Portland City ckc 
Oregon Jernbaneselsiab 83(),000; As- 
furance 820,000. 

10 Minntter efter at Branden op- 
dagedes, var hele Jerndcerket i Flam- 
mer oa tpredte sig sndpaa til Joha- 
fons Stibsværft og East Side Lum- 
ber Camps Brug. Flere 100,000 Fod 
tørt Jammer gil op i Rag. En Stan- 
nert, som var under Reparation, da en 

Bart under Bygning ved Bærftet, blev 

odelagt, sammen med en hel Dei kost- 
bart Maslineri. To Olieholdere og 
Standard Olielomvagnis Oplagshus 
git med i Løbet· 

A t i en t a t. La Follette, Tenn» 
Juni 22. —- En iorfcerdelig Etsplosion 
fandt Sieb tidlig i Morges i William 
Pakt Jernbanklejr, 4 Mil herfra. Herd 
Lnnes og Martha Ehapman onilom, 
idet Hufei, hvori de beede, sprængtes 
i Luften. Fire Kasfer med Dynamit 
er bortkornmen fra Magasinet, og det 

antages, at nogle Fjender as de oin- 

iomne Kvinder hnr udfnrt det altfor 
vellhilede Morb. 

Jernbaneulyllr. Sioux 
City, Ja» Juni 2.0« —- Ei nordgaaende 
Passagertog paa North Wettern Ba- 
nen gil i Søndags ind i et aabent 
Stiftespor ved Ashton, medens det gik 
med en Fart af 70 Mil i Timen. To 
Mænd blev draebte og 5 saarede. Alle 
tilhørende Togpersonalet. Was-sage- 
rerne i Sovevognene og Dagvognene 
bled rystede sammen; men innen nf 
dem sit alvnrltge Kvæstelser. Westas- 
siitenteyie blev alle begravede i Rainer- 
ne af Postvognen, fom blev splintret 
fra den ene Ende til den anden. Dam- 
pen strsmtnede ud fra den store Kedel 
i Loloniotivet, og Fyrbøderen og en 

Postmand blev stoldede af Dampen, 
for man kunde faa dem frem. 

De saarede blev bragt ind til Wh- 
ton og fenere til St. Paul, Minn. 

Politik. Madison, Wis» Juni 
23. — Resultate-me af Cauruser og 
Konventionet op til Lordaa Aften vi- 
ser, at La Follette havde 136 Delega- 
ter og Whitehead 77. 

Greeshoppeplagen har i den 
sidfte Uge spredt sig til flete af Cali- 
forniaö Egne, og betydelig Ødelceggel- 
se hat ver-et en Folge overalt. Man 
hat dog nu fundet sorstellige Maader 
til at betæmpe Greshoppeene paa, 
nemlig ved at afbrcende ftstre Land- 
stmkntnger og ved at str- en Blandtng 
af Mit-, Sirup og Arsenil paa Jorden. 
Elzperimenter med dtöse Udrydnings- 
midler har vceret overmaade tilfreds- 
stillende. 
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PastorR.AnderseniBroot- 
lyn vil i Flg. »Nordl.« til Efteraaret 
udgive en ny Bog, han har strevet, 
saafeemt 300 Kobere tegner sig sorin- 
den. Den hedder »Den sorceldreløse 
Margrethe, en Fortoelling sra den dan- 
sie Udvandring«. Det Overstu«d, som 
Salget as Bogen maatte indbringe, vil 
blive givet til det danste Bornehjem i 
Chicago. 

»Surprise Party«. J An- 
ledning af Pastor B. V. Stovs 43de 
Fødselsdag bled han fort. Totsdag 
Asten overrastet i sit Hjem i Perth 
Amboy af et stort Antal as den danste 
lutherste Kirkes Menighedsmedlem- 
mer, der sorætede ham et solid Guldur 
og en Sum Penge. Ester at Pastoren 
havde tatket for den udentede Gave, 
distede Damerne op med Fokfristnins 
ger, der bestod as Kaje, Kager og 
Fragt, paa det blomstersmyktede Bord. 

Skyldig til Mord i forste 
Grad. Saa lod i Flg· »Bituden« 
Juryens Kendelse mod Peter Motten- 
sen for Mordet paa James R. Han. 
Sagen overleveredes til Juryens Oder- 
vejelse i Lordags Middag og to Timer 
derefter blev Juryens Kendelse overle- 
verei til Dommeren. Der var Its-ds- 
stille i den fuldpatlede Retssal da Ju- 
rnens Erklreking bleo oplcest. For 
Moriensens gamle graahaarede Fader 
og sor hans hengivne Brodet, som tro- 
sast hat staaet ved den anklagedes 
Side, var Jukyens Dorn et haatdt 
Sing; de havde i det inindste fotventet 
at Jurnen itte stulde blive enig om en 

Kendelse Pan den antlagede havde 
Ertlceringen tilsnneladende itie den 
mindste Effekt. Han smilede og tat- 
tede sine Advokater sor hvad de bavde 
gjort sor l)am. De gjorde sandelig 
ogsaa alt, hdad de tunde for dani, men 

Beoiserne mod Mortensen var saa di- 
rekte og stærke, at der er itke lcenger 
nogen Tviol om, uden at han er den, 
som mnrdede Han. Mottener frem- 
tom itte med et eneste Bevis paa scn 
Uslyldighed, og han havde ikte et ene- 

ste Vidne, sont tunde sige noqet til 

hans For-del Alt, hvad hans Abdom- 
ter tunde gere, var at ptøve paa at 

gendrive Vidnernes Udsagn mod den 

anklagede under Fikydssorhøret Der 
vil blive gjort Forng paa at saa en 

ny Rettergang, men man tror itte, at 
dei vil lyttes. Mortensen vil saa sin 
Dom den 5te Juli, som vil lyde paa 
Dødsstras. Mottensens Hastrn vil 

hverken se eller tale med ham. 
Distriltsadvotat Dennis C. Eich- 

nor, som sørste Rettergangen mod 

Mortensen, har vait almindelig Be- 
undring sor den udmcertede og ben- 
snnsfulde Maade, hvorpaa han forte 
Sagen. Selv Mortensen og hans Ad- 
voiater koste ham. 

Christmas Sagen. Wash- 
ington, Juni 23. --—— Dei as Huset i 

sin Tid nedsatte Scerudvalg til Unber- 
sogelse as den saakaldte ,,Christmas- 
Standale«, genoptog i Dag sine Mo- 
der. 

Formanden Dalzell fremlagde sor 
dens Medlemmer en hel Del Din- 
menter, indbesattet Breve sra Mr. 
Swenson, de Forenede Staters Mini- 
ster til Danmark, sra Henry Wbite, 
Selretær ved U. S. Legation i London 
og fra Kapt. Christum-T 

Statsminister Hay fremsendte disse 
Brede uden Bemcerininget. Minister 
Swensons Bkeve indeholder bl. a. det 
Vrev, som blev givet ham as Kapt. 
Christmas, hvori denne siger, at Niels 
Grøn opnaaede sin »hemmelige Jndbe- 
retning« Paa saa ufin Bis, at han —- 

ohristmas —- har Grund til at tro, 
at Gran sorfalslede Jndberetningen, 
og Christmas benægter en hel Del as 
de Ting, Jndberetningen indeholder. 
Christmas erklcerer, at han aldrig 
gjorde Fotsøg paa at saa Minister 
Horting til at tro, at den eneste Maa- 
de, hvorpaa Øerne tunde blive folgt, 
var gennem Bestittelset. Han paa- 
staar, at han iike havde givet Navnet 
paa nogen Kongresmand i Forbindelse 
med Brugen as Pengenr. Han benag- 
ter i stot Stil det hele. 

Minister Stvenson etklcerer, ati 

Edwmd VII dødzs 
EII foIsIIIkct Operation. 

sisroningsfcsten udsat. 

Kan varc Maanedcr, indcn Kongcn blivcr mik. 

London, Juni 24. — Paa Grund af 
en nys foretagen Operation hcrnger 
Kong Edwards Liv i en Traad. 

Kongens Tilstand er yderft kritisc, 
fordi man havde opfat Operationen i 
Haab om, at den stulde kunne vente 
til Kroningsfestlighederne var over- 

fiandne. 
« 

J Løbet af 48 Time-: kan den øje- 
blitkelige Krife ophøre, men der er 

kun Mulighed, ikke Sandfynlighed, for 
Helbredelfe. 

Lægerne hat anmodei hele Kongens 
Familie om ai»forblive i Slottet Nat- 
ten over. 

I s 8 

Disse Nyheder fra London kommer 
ikke helt overraftendr. 

Der var — som oftere bist — i den 

senere Tid gaaet alskens Rygier om, 
at Longens Helbred var gennemsvcek- 
tei. Og for nogle Dage siden sit disse 
Rygter ny Ncering. 

Men saa blev de aiter lammede, da 

Kotigen i egen Person lod sig se, w- 
rende genuem nogle af Londons mesi 
befckkdede Gaben 

Dei blev saa dog, fom Ulykkesfug- 
lene varslede, at der vilde itke blive 

nogen Kroningsfeft vaa THE-dag- 
Seiv om Kong Edward nemlig i det 
bete tanet overstaar Operationens Fol- 
ger, vil han ikke kunne være oven 

Betragtning af Kapt. Christmas’s 
Rygte og hans »abfurde og selvmod- 
sigende Erklæringek« fkænler han ille 
Brevet nogen Opmærksomhed, men me- 

z ner, at Modftanderne af Øernes Salg 

lbruger Grøn-Chriftn1as Skandalen 
til at hindre Stadfceftelfen af Trak- 
taten. 

l Whites Breo er en detaljeret Be- 
retning om hang· Besøg i Danmark for 
at istandbringe en Overenslomft om 

Zalget af Øerne. s 

l — ... 

I 
Resignation. Dr. Lenker« der 

er theologifl Lærer Ved Trinitatis Se- 
minarium i Blair, Nebr» har i An- 

I ledning af en Aarsmodebeftemmelse 

.om, at ingen Loerer der lan indebave 

l tsmbede ved en anden Stole, resigneret 
I fra sin Post som Præsident for Ansgur 

College i Hntschinfon, Minn. 
Dr. Lenker er nu rejst ud for at vir- 

le for det ooenncevnie Aus-gar College. 
f 

! Pludselig Tod. Niels P. 
jLarson i Clarks Grove, Minn» blev 

F forleden fundet død i fin Seng. Hans 
z Død var saa rolig, at ikle engang hans 
FHuftm som laa ved Siden mærkede 

jdet, for hun om Morgenen talte til 
z bam og iniet Svar fik. Han var født 
l i Danmark for noqu over 78 Aar siden 
sog kom her til Landet i 1874. Han 
leiterlader sig Huftru og to Sonnen 
l Julius i Elarks Grove og Lars i Ge- 
neoa. ,,Skand·" 

—- ! 
! Dødsfald Milwaulee, Wis» 
IJuni 23. —- »Slandinaven«s Agent i 
i Milwaukee og Omegn, Mr. Jørgensen, 
ldeide paa St. Makys Hospital Ratten 

! til Sondag. Han var en sjoelden lice- 
;dcrlig og retskassen Mand. 
I 

Grundstensnedlæggelse. 
Vor Frelserö Menighed i W«aupaca, 
Wis» havde forleden den Glæde at 
kunne festligholde Grundstensnedlæg- 
gelse til den nye Murstenskirke, Wenig- 
heden ladet opførr. 

J den Anledning prædikede Pastok 
H. Hausen, der var paa Gennemrejse 
fra Aatsmodei. Den nye Kirle ligger 
paa den gamles Plads. 

Senge, før om en Maanedstid, og 
stulde der indtræsse det ringefte Uheld, 
vil der lunne hengaa Maaneder, inden 

tFesten vil lunne sinde Sted. 
Angaaende denne Begivenhed, fom 

nu giver Skaar i saa mange Maine- 
skers Forventning, ulejliger til ingen 
Nytte den hele fine Regeringsverden 

Dog kostet Hotelejere og Vindues-Ud- 
lejere i London umaadelige Tab, mel- 
des der i øvrigt følgende: 

Hele England olev som lynflaaet i 
Dag, da det officielt meddeltes, at 

bKong Edward var bleven opereret for 
en indvendig Lidelfe, og at Kronings- 

sfestlighederne som Folge heraf havde 
lmaattet udscettes paa ubestemt Tid. 

London er i dyb Fortvivlelse endnu, 
og Folt trænges i tcette Skarer om- 

! tring Bulletinopslags-Stederne. 
Underligt at teenke sig, hvorledes 

det samme Fall i de forløbne 2z Aar 
mange Gange har trcengt sig samtnen 
for at lcese — Krigsberetningerne 

Mon nogen fammentænter de 2 
Begivenheder. 

Anaaaende Kongens Sygdom med- 
deles, at det er en Art Blindtarms- 
betændelse, det vil sige, itke Blindtar- 
men felv, men Vævene omkring den er 

stcertt betændte. 
Kotigen var i Lørdags saa rast, at 

man baabede, der tunde venteg med 
Operation til efter Kroningsfesten, 
men Mandag Aften skete der et »Gen- 
nembrud« gennem Tarmvæggen, og nu 

maatte en Operation snarest foretages, 
for at Koldbrand og Blodforgiftning 
kunde undgaas. 

Lcegerne Lister, Smith, «Laking, 
Barlow og Treves agerede ved Opera- 
tionen, der forløb meget heldigt. 

Washington, Juni 24. —- Gesandt 
Choate telegraferede i Morges til 
Udenrigsminifteriet her angaaende 
Kongens Sygdom og fik som Svar 
Befaling til at udtrykke Regetingens 
Haab om snarlig Bedring. 

Liverpool, Juni 24. — »The Pof « 

meddeler, at et Portraet af Kong Ed- 
tvard i forrige Uge faldt ned fra Verg- 
gen i Windfor Caftle — og dette Uheld 
bar fremkaldt megen overtroift Be- 
tmnring. 

Pavcns Svalx 

Rom, Juni 22. —« Vatikanets Brev 
til General Toft angaaende de kirkelige 
Frerntidsforhold paa Filippinerne, er 

snol ikle saa tilfredsstillende som man 

lhavde ventet. 
Fremfor alt mangler Svaret den 

ønskelige Bestemthed. Det hedder jo 
It. Els. til Slutning: 
! Vatikanet er sig selv bevidst, at Kir- 
Fle Da Stat er fuldftcendig adslilte i 
Amerika, men det haaber, at Regerin- 

’gen i Washington vil tage i Betænk- 
«ning, at det nye Terriiorium som er 

Hkommen under dens Jurisdiktion, hat 
»gansie modsatte Forbold.« 

Guvernør Taft vil paa Onsdag gi- 
ve Svar til Padens Revrwsentant, 
Kardinal Rampalla. 

Frygtcligt Fortis. 

Lhndon, Juni 22. — Et Telegram 
Hfra Shanghai meldet, at den kinesifke 
;Krydser Rai-TM blev ødelagt ved en 

lEksplosion i Dag. 
l «Skibet laa opankret i Yougt-Tse- 
kFlodem 

Kai-Chi sanki Lobet af 30 Sekun- 
der —- og af dets 150 Officeret og 
Mand, blev kun 3 Mand reddede. 

Skibet var det ældste af de 12 ki- 
nesisie Krydsere, bygget i England 

I1882. 
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Jordskælv. 
Rom, Juni 22. — En ftcert Jordry- 

steife mærkedes i Dag ved Cassono Al 
Jonio, i Calabrin. Der stete dog in- 
gen Skade. 

En gammel Frier. 
London, Juni ZE. — Pave Leo stal 

fri for den fpanste Kong Alfonz. 
Enkedtonningen har nemlig nys gi- 

vet den gamle Pave det Vanfkelige, men 

bæderfulde Hverv at sinde Alfonz en 

Brud. 
Og nu gaar alle dejlige Prinfesfer 

i Europa og bliver stiftevis røde og 
«blege ved Tanken orn den unge Konge 
.i Madrid. 

Men de protesiantiske Prinsesfer be- 
høver for Resten ikke at lade deres Nat- 
tero fotfiyrre denne Gang. 

Hans Hellighed skal vel vide at gaa 
deres Dør forbi, naar han begyndet 

;paa Frieriet. 

Til Festen. 
London, Juni 23. — Den danske 

Kronptis ankom i Gaar; Prins Hen- 
rik af Preuser og Storheriug Michael 
af Rusland kom i Dag. —- Nu samles 
fnart alle Landes og Rigers Reime- 
sentanier her til Kroningsfefien. 

Derouledc til Amerika. 
! 

Paris, Juni 23. — Den berygtede 
politiske Agitator Paul Deroulede vii 
nu være amerikanst Borger. Trods 
hans Kongekærlighed vil han nu for 
Alvor vaere Republikaner, —- men i 
Amerika. 

I Anarkist fanget. 
Wien, Juni 23. —- En italienst 

Anaklist ved Navn Alexander Dairte 
er bleven arresteret i Tyrol i Forbin- 
delfe med den Sammensværgelse, der 
er dannet imod Kejser Franz Josefs 
Liv. 

chr Taarc 100; 
hvct Smil 200. 

Wien, Juni 23. —- Voksblatt med- 
deler en Anekdote om W. K. Bauder- 
bilt. 

Denne havde under sit nylige Be- 
føg i Konstantinopel, truffet den be- 
rømte fransle Skuespiller Coquelin, og 
inditerede ham med om Bord paa 
Yachten. 

Coquelin gav faa en Forestilling 
med rniinisk Oplcesning og efter denne· 
betalte den amerikanske Millionoer ham 
ialt 86000, idet han fagde, at Conne- 
lin havdc faaet ham til at grad: 6 
Gange, Dg til cit le 12 Gange —- og 
enhver Millionær-Taare taksferedes til 
SIOOz ethvert Millioncer-Smil til 
8200 

Beiingende nok er et Millionen- 
Smil dnrere —- og del altsaa siceld- 
neve —- end en Taute. 

Padcrcwfki hyldcs. 
Berlin, Juni 22. —- En fpeciel Med- 

delelfe fra Galicien gaar ud paa, at 
den berøtute Pianist og Komponist Pa- 
derewsii blev modtaget af en dundren.- 
de Folkehyldest her i Gaar. Poderew- 
ski kom nemlig lige fra preussist Polen, 
hvor han hat købt 5000 Aktier i en 

polsl Bank, der er oprettet med det 

Formaal for Øje at hindre Preusserne 
i at opkøbe de indfødte Polakkers Eim- 
domme i preusftsk Polen og sende tyste 

! Nybyggere ind i Landei. 
! 

Koug Edwards Hclbrcd. 
London, Juni 22. — Der vedbliver 

Hat udgaa Rygter om, at Kong Edward 

;7de nceppe vil opleve Kroningsdagen 
lpaa Tors«dag. 

Rygterne maa bog anses for nervøse 
Fantasifostre. Kongen blev set ts- 
rende i Byens Gader i Dag. 

Men ganste vist er der tillaldt 2 be- 
rømte Lceger af Kongens Livlægez og 
der paasiaas, at Kongen hat haft i 
hvert Fald eet apoplektist Anfald. 


