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»Danskcren« udkotnmer hver Tirsdag og Fredag 
IMMEÆU 

Tirsdagpiquave 

» 

O 

,,Danskeren« kostet kun il.50 per Vorgang. 

Plain Nebr» Tirsdag d. 7. Juli 190:3. 12te Aarg. 
Jødernes Petition. 

Slntsdknartementet er færdig til at 
handle lqa innkt Triften wonniges-. 

Nuelnnd nll fna Leflighcd til at 
fstkafte dem. 

Washington L. Juli. — Agerende 
Ildenrigsminister Loomig er bleren 
undertettet om, at Petitionen for de 

rngsisie Jødet sandsynligvis vil bli- 
ve levekei til Statgdepattementet el-- 
ler i Oyster Bay efter omlring en 

Uge. 
Uden Ophold og umiddelbakt efter 

Modtagclfen af Petitionen vil den bli- 
ve fendt til Mr. Riddle« de foreneve 
Etat-ers Fuldmwgiig i St. Peters- 
botg. Den vil blive ledsaget af en 

Strivelfe, fom vil instrueke Mr. Niv- 
vle om, hvnd han stal gsre med Peti- 
tionen. Man hat nemlig itle i Sinde 
at Pnalægge vor Fuldmægtig nogen 
nforsvaklig Refponsibilitet i den Sag. 
Departementet agter ille for Tiden at 

rissentliggøte sin ,,note«, saa der maa 

gcettes paa tens Jndholo. Men Den 

fandfnnligfte Mening ek, at Mk. Niv- 
dle vil blive vanlagt at spøkge tien 

cussisie Regeting, om den et villig til 
nt movtnge en Petition, hvis Jndholp 
hnn vil antnde. 

Verfoin der ivnreg ncrgtende, vil 
Mk. Riddle underrette Zintgpepartes 
meist-et i Washington derom, ozq Det vil 
tu sandfnnliqt ende Departement-Its 
Fotiøg med Hensnn til Petitionen 

Prasidcnten lznr geimem Siatgmi 
nistet an uncetrettet fine indisle An- 

spnere ons, nt hnn itte innre fine ncgsct 
rni, bvilken Modtagelfe Petitionen Dil- 
De fast bog Den kussifle Jägers-in 

Greo liagiini. den russisie Midas- 
fndsn besserte Statgsrepattenientet i 

Tag for at prasentere Theodore Han: 
sen som Fuldmægtig under hnns Fru- 
tscerelfe. Greven agter at feile fra 
New York den 7. Juli i Selflab niev 

Grevinden eg hans personlige Atten- 
dnnten 

Il- Ilt II- 

Mange mener vel, at vor Regerings 
Oversenvelse af Jsødetnes Peiition til 

Czaten er en Jndblanding i Ruslanos 
indte Anliggender, og at del gerne kan 
volde vor Regering Ubehageligheder. 
Men om den russisle Regeting nægter 
at modtage Petitionen, vil det siltert 
vcere verst for dem selv. Vor Rege- 
ring handler i Humanitetens Inter- 
esse. 

—.-——s 

Japan vinder Jnslydelse.P 
Rustanvö holt-ins over-for Kina 

menes at vcete Grund-etc 

Berlin, 2. Juli. Et Telegram til 

skøhln Gazette fra St. Petergborg 
siaer: Tet bekettes fra ruf-fier Kil- 
der i Rina, at Japaneseme vinder 

starre og flørre Jndflydelse hog den 

linesiske Reguan som Folge af Linei 
fernes Tro, at Rugland meo Heusigl 
httmmer Rinas Udvikling. 

Det tilfojes, at trovg Forbudet 
derimod er der bleven invspkt storc 
Forfendelfet af Baaben til Fian haa- 
de fra Philippinerne og fta Japan. 

-—-—·.-s-—--— 

Uforfagt Butsu-and 

Et dristigst Automobilforspg hat 
nylig en danst Mand, Mk. M. C. 

Kramp, paabegyndt samtnen med en 

Ameritaner. De rejste den 20. Juni 
fra San Franciscso for at tote tvaers 
over det amerikanske Fastland til New 

York. Forli-get gotes for at vife, lyvad 
middelflærle Gasolinmasliner med en- 

lelt Cylinder, 12 Hestes Kraft kan 

udtette paa Bjekgveje og gennem de 

teil-se Grimm 
M. C. Kratup et et lendt Navn 

blandt Chicagos Danstr. Han levede 
i ncevnte By i mange Aar og fstte en 

temmelig ubemæriet Tilværelfc, indtil 

han midt i 90’erne sit Posten som 
Hjælperedakttr ved «Motor-Age«, ist 

amerikaan Fägblad. Senere giftedH 
han sig med en atnerikanst Dame og 
slytiede for tre Aar fiden til New York 
City Han er en kundfkaibsrig og 
dannet Mand, noget etsentrist og in- 
deslnitet, tnen liberal og fordomsfri 
Han hat Jngeniør-Ekga1nen hjemmej 
fra, hvor han var Befalingsmnnd i« 
ArtilletieL l 

.P—ss—-·-——- 

Hjælp kom for sent. 
En Sonn-nd ventek forgæves pna 
Hiclp i Mqanedemg dir alenr. 

San Francisco, Z. Juli. —- Wil- 
liain Ode, der blev ladt tilbage fom 
Bagtmand paa Viaget af Slonerten 
Warmen-Fern fom ftrandede paa 
Den Jzenbeck, Alaska, den 30. Sep- 
tember sidsileden, fortceller fin Sterb- 
ne meo dramatisl Realisme paa en 

Træblot. Den fandles af Toll-em- 
bedsmcend vsed Siven af hans afsjcele- 
de Lege-Ie. Fortoellingen dæller fike 
Mann-ever, fra 4. Okt. til den folgende 
Februar, da der er strevet med Blu-· ant on ncesten ulæseligt. Ovenfor 22 

og 4. Februar finde-:I Ordenex »Do- 
den iilsioft. 4 Maanedek alene.« Han 
havde nedsirevei renne Tin Tildra: 
gelser, givet en lomplei Kalender af 
Begivenhederne, alt lebende til ein 

Ende, Udslullelsen af Sømand VI 
Ldeg Lioglns. 

Da lionrtnen Fokd forulyllede, 
entogeg Raptnfnen on andre ovale- 
rsende Mkdlennner af Befcrtninnen on 
landiatteg i Seniile, mer-eng Qoe ei- 
leklodess, til Hjælp lnnde sent-es ba:n. 
Teile fiele for inn nonle Tage siden, 
In ernnetten Ente-je on Antlie med 

teiedninngappnratler ombord afreiste 
til Jeenbeci lnn for sent for at 

kedde den ftallelszs Einnaan sont for 
gcroes havre lzolcl Unlig efter Hjæm 

—-—-.O.—-—— 

EnRottc som Opdagclfcsbctjcnt 
«Iki)ilupelpliin, ki. Juli. Bertmm 

ou Bliben Lamm-U to Brøote, on 
Chntles Fournietz ansntte i Pneumai 
ric Trancit Cornpngnis Tjeneste, er 

under Arrest her, bestnlvte for at bott: 

fmuqle, aabne og ndelasgge Breve i sse 

forenere States-J Post. 
Postinfpektorekne siger, at Mcenbe 

ne hat betendt at have taget »special 
deliven)« Breve fta de pnenmaiiste 
Rot. 

Dei-es Arrest var Følgen af Jagt 
efter en Rotte. En Rotte lsb tvers 
over Filbert Gabe henimod Pennsyl- 
vania R. R. T. J. McCarihy, Jor- 
mand for en Telefonlinie, forfulgte 
den. Han san et stott Hut og kastede 
en Kcep derind efter den. Der vifte 
sig ingen Rotte, men da han dqu 
Ficeppen nd, fulgte der to Breve med 
ten. McCarthy san, at be var ke- 

gistrede og adresserede til A. J. Cas- 
sett og Million J. Thompfon. Man- 
den sial attek Rappen ind og drog tre 
andre Bteve nd, alle regisirerede. Mc- 

Carthy undetretiete Postmyndighes 
Verne, og Arreften paafulgte. 

En By fra Stenalderen fanden. 
Jöig Time-eh Mont» Z. Juli· — 

Prof. Matcus S. Fsake med Selstab 
af Studenter fra Princeton College 
gar i denne Tid underlige Fund af 
Ben af fothistotisie Vcesener i Lish 
Crush Egnen. 

Levninger af en By fka Simon-e- 
ren er bleven opbaget. Der findes 
Ben af overordentlig ftore Dyr Sitze 
om Side med Stenredstaber, af hvilke 
flete er pkydet med LEdelstenr. J 
en Gravhsj ncer ved.»Ceeet«-en fand- 
tes et ncesten helt Stelet af en Mand, 
fom i levende Live maa have været 

mesten ni Fod th og kraftig byggei. 
Ncet ved fandtes Stelettet af en zwin- 
de, fom var lidt mindre. 

Der fandtes ogsaa et Stelet af et 

Dem fom maa have vcret lig vsoke 

Dageö Hunde, med Undtagelfe af, at 

det maa Ihave vatet saa stort som 
en lille Heft. 

Hvorledes KloroformenT 
blev opdaget. 

Vllletede sor slere Aar siden tundc 
dilorosormen fejre sit 50:Aars Ju- 
bilceitm som Bedrøvelsesmtddel, idet 
Jameg Eintpson i Aaret 1847 opdail 
nede dens bete-nenne Eaenstaber, soml 
indtil da var utendte, stønt den be- 
eømte tyste Kentiter Liehig allerede 16 
Ltlar sokinden bavde fremstillet denne 
Liebste i sit Laboratorium. Opda 
gelten git for sig paa en ret ejendom: 
nxelia Manne, est-er bvad Simpsons 
egenDatter sottceller i et engelst Tidss 
stritt: Simpson søgte at frcmstille et 

VenedelsesniidveL der var bseake end 

V(7tt)er, som en Ameritaner tott for- 
indsen havde bragt i Anvendelse. Han 
gjorde Forsøg paa fig selv med en 

Ratte forstelliae Midler oq var meget 
triftig i sin Etsperimenterem saa at 
han mere end een Gang satte sit Lin 
i alvorlig Fau. 

En Dag vilde han prøve sorstellige 
nve Vævster, han havde staaende, oa 
bang-: to Assistenter, der var bang gode 
Venner,stulde deltage i Forli-act Tet- 
te blev foretaaet i Simpsonsz Sense- 
stue i Overvcerelse as Familiens Das- 
iner oa en Zeosficer. Ter rat stillet 
sorstellige Flaster on DedEiDm as hin- 
anrsen, ca de t-: Lager vrovede dem 
eiterbaanpen, upon neen at blive bebe- 
rede. 

Tilsibst lom De san til·ciloroft«rii:cn. 
sank de halote on i Sile-J ca beanndte 
at indaande. Te lnmde innen Tro 
:i( densJ Bedrovelisrievne scrdi Den 

var san vaatfnlaia istlotoiorm er 133 
Wann iaa tuna sum Vanrm men for 
Fuldiscrnhialich Stile ais-Irre De Vca 
Heute traftine Jndaandinaer ca blev 

til dereszs eacn state Fornndrina —--—— 

t,·nrtig«lneaet muntre oa alade. Lej 
ncne spilleke i Hoveaet paa Dem, Att- 

siatet blusssede, de blev snationxme Da 
meint livliae »dem- aaneriae Zamtake 
henmttede de tilsteoevasrende oa lød 
tilsidft som Summen i et Bociittld5: 
spinberi«, striver Simvsons Dotter, 
inbtil de plndseliq blev ganste rolige 
ca derpaa saldt one. 

De tte Lager var alle dnbt bevøve 
de. Simpson var den, der oaagnede 
sørst· Han sagde strats til sia selo, 
at dette var langt bedre end Æther — 

hvorester han opdaasede, at han laa 

paa Gulvet, og at der var stor For- 
virking blandt hans Gesten Hart 
vendte sig derpaa om sor at se, hont- 
dan det git med hans Assistenter og 
fandt den ene snortsovende under en 

Stol, med stitrende Øjne, hængende 
llndertcebe og bsjet Hoved, niedean 
Den anden laa under Borden og spat- 
tede omlri.ng scg. 

Efterhaanden tom de alle tre til Be- 
vidsthed, eg Simpson indsaa strats, at 

han her —- rigtignot halvt om halvt 
tilscesldigt — havde gjort den Opda 
gelse, han havbe tilstrcebt, idet han 
bavbe sundet et sittert og hurtigt vix- 
tende Bedøsvelseömisddei. Han tøvede 
itte med at udsende Meddetelse om fin 
deagelse, og Klorosormen blev me 

get hurtigt optaget as Lcegerne over 

hele Ver-den. Den indtager stadig den 

sorste Rang blandt Redeweise-Entwur- 
ne, af hvilte de senete Aar hat bragt 
saa msange nye, men gennemgaaenre 
itte mer saa gede. 

Ttl Demnach 

Post-or P. stplhede, Newell, Ja» 
den danste ev.-luth. Kittes afgaaede 
Fortnansd, har of sin Menighed faaet 
ttlstaaet en- Ferie paa to Maaneder, 
soin han vil beuge til en Anwarts- 
rejsr. TSidfte Mandag, den 29. ds» 
begav han sig paa Reisen til Danmakt 
via Cedar Falls, Shessiel-d, Mar- 
quette, Dettott, Lanstngburg og New 
York. Det er Pastor ijlhedes Hen- 
sigt at veere tilbage ska Kobenhasvn 
den 26. August. Undee hanö Frei-vor- 
relse betjenee Kredsens Præftet Kit- 

»ten og Menigheden t Newell. 

Fotfærvclig Ulykke i Iowa. 
Des Moines, Jowa, 5. Juli. — 

Der er fra forstellige Sider konnnet 
Telefonmevdelelser om en forfcerdelig 
Ulnlle i eller ved Jeane te Iowa- 
Men Meddelelferne er visiodfigende. 

En Efierretning figer, at Spræng- 
ninaen af en Dam hat foraarsaget, 
ai 100 Mennesleliv er tabt. El andet 

fixier, at et Slybrud har været Aar-i 

sagen til mellein 25«og 50 Menneflers 
Dad. 

Den rimeligste Fortlaring er sand- 
snnliavis den, at Sprcengningen af 
cn Dam, foraarsaget ved Slybruv, 
las afftedloinmet Ulyklen 

DesMoine-, Jowa, 5. Juli — Der 
meddeles nu, at Oxford Pakt Dem- 
nina i Ncerheden af Jsean—ette, Jowa, 
sproengtes som Folge af Slybrud, og 
at 75 Mennesler, som var ude paa 
Lusttur, dtulnede. 

— 

Landsmand bät-. 

C. West en 78 Aar gammel danfl 
Mand, er funrsen død i Stalden veD 

lang Hjem i Harlan, Iowa. Han 
Lande besagt en Slcegtnina, Dr. Bis- 
caam on var fuldsftcendig vel, da 
lxun forlod Dsoltorens Familie. Der 
fandtes i bang Lommer 378 Dollars, 
Da i Hufet fandtes flere Hundred: 
Tollen-J i Guld. Mr.Ncrgbn Var en 

af r-: ælrsfie danfle Seitlere i Zhellm 
lfsxnntn esa boede i man-ge Aar i den 
sanknlrte Cuppniz Grove i Narbe-den 
as Alex-ca. Han Var anset for en af 
de mest Velbavende Tanfle i Countnet. 

K. Næsbn var i sin Tid en agtet 
ca dnatia Gaarrsejer i Tkter Dormnn 
Aakbora Amt; nten da baue lille 

Gnarr var for ftcrrkt prioriieret, sola- 
lc ilxan den oa ndoandrede i Rammel- 
fen as Halvfjeroserne til Iowa· 

.--..-..——.«·..- —— «- 

Mækkclig Dødsmaadc. 

Pittsbiira, 5. Juli· — Fire Mennes 

ster blev drcebt her under den frngtes 
lige Regnftorm i Guar; de kom ud i 

en Bandpyt,som var mcettet med Elek- 
tricitet fra en nedblcest Lysledning. 

Ei stort amerikanfk Flug hang uten 

for en Butil ved Forbes og Oatlanb 
Ave. Flaget blev gennemvaadt og 

blceste mod en Ledningstkaad, sorn 
fette en eleltrisi Strom Paa 2,0()0 
Volls. Traaden gil af, og den ene 

Ende faldt ned i Vandpytten. 

,,Skandinqvian Block« brccndt. 

Grund Forts, N. D» 4. Juli. —- 

De tre Bygninger paa Hiernet af 81b 
Street og International Ave» tendt 

under Navnet anbinaoian Block, er 

brændt til Grunden 
Der er nogen Tvivl om Aarsagen 

til Bronnen Eieren, Izu-link Gil- 

ler, siger, at en vceltet Lampe var 

Stylden Den blev vckltet af en beru- 

sei Neger i anden Einge. 
Alle Bngningerne var af Træx 

verfor git bei saa hurtigL 
Dei famlede Tab er 86,000. 
Alle de øverste Etager var beboet 

of ialt snv Familien 
Alle blev reddet, nogle rigtignoi i 

deres Natdragter. De mistede alt 

Jndbo. 

Dunst Skolejubilcrunt. 
Den danst-amerikansie Højsioles 25 

Aars Jubilæum vil blisve fejret ved ei 

Mode paa Danebod Højflole den 1. og 
2. November, hvor det ventes, at 

mange af Højsiolens Venner vil sam- 
les. 

Afdöd daqu Mai-know 

Mormoncelbste Peter Baftholm ers 
afgaaei ved Dieben i Redmond, Utah, 
73 Aar IFinmeL Han var født i 
Basholtm Hjørring Amt, blev Mor- 
nwn 1861 og udvandrede til Utah med 

sin Familie 1863. 

Tolv Minuttcr — Jorden kundi. 

Oyster Bay, L. J» 5. Juli. — Tet 
Telegram, som Prcesident Roosevelt i 
Gaar sendte Jorden rundt, brugte tole 
Minutter til hele Reisen. i Dei ene Telegram lød: ,,Clarence 
H. Maclay, Pkæsident for Pacific 
Cable C.on1pany· Ønsier om Lykke ogl Fremgang for PacificsKabelem sont 
Teres begræbte Faders og deres eget 
Geni ajorde mulig.« 

Til Gut-ernst Taft i Manila teles 
ntaferede Prcesidentem »Jeg aabner 
det amerikanfle Pacifickabel med Hil- 
fener til Dem og PhilippinernesFolt.« 

Guvernør Taft fvaredse: ,,Filipino- 
folket og sher bosiddende Amerikanere 
glæder sig over at sende sine ærbødige 
Hilf-euer oa Lykønsininger itil de 

forenere Stakers Proesident gennem 
det KabeL som ved amerikansi Fore- 
tagfomhed har omspændt Stillehavet 
on dervev giori en leitete og hnvpigere 
Forbindelse mellem de to Lande mu- 

liq. Det vil utvivlsomt lede til en 

nøjere Fotening og en bedre gensidia 
Forftaaelfe af hvert Lands Maul, af 
deres Sympatier og af deres fcelles 
Interesse i Philippinernes Ttivsel og 
llddanrsclfe Da Udvikling af Filipinos. 
Det er ikle uke af Vejen i dette det 

forfte Badskab over Stillehacet· fra 
Philippinerne til Amerika at indflette 
en alvorlia Bøn om Nedscettelfe af 
Tolden paa Filipino:Prod11tter c O: 
Verensstemmelfe med den lefindecse og 
liberale Fland, fom Der amerikanske 
Full onster at aabenbare mOD Inspi- 
i1os, Da sont De saa alvorlkat har 
tolket.« 

———. ,...—-— 

Vorc Minimme 

Jliedirkirm Minn» ki. Juli. s— Teso 
skzmnneftrlerneszs Fakulteter aalmetsz 
Un :.). d-:. sit shoenke Mode i Red· 
Ring Prcefident M. Sheridcm fer- 
ndfagre i sin Vlargberetiiinq, at die-se 
Moder vilde fnart blide aarlige i Ete- 
ret for toaarliqe 

Tr. J. N. Tate, Beftyrer for Fo- 
ribaultg Stole-, berettede, at der er 57 

Tøvftmnmeinstituter opholdt af Sta- 
ren i de forenede Stolen Juli er der 

12,55() Helenen Der er 5«,()(")0 døve 
i Landet. Stolerne repræfenterer et 

Udlceg af over 12 Millioner Dollars, 
og de vedligeholdes med aarlig Weinst- 
ninsg as 2 Millioner Dollars og des-u- 
ren 8500,000 til Reparationer. 

Nve Bygninger, som er under Op- 
sprelfe, vil staff-e Plads til alle de døve 
i Stolen, som ønfler Optagelse i Jn- 
flitutet i Faribault. 

Ameriknnskc Sømænd hilfes 
i Damian-L 

Kobenbavm 2. Juli. Mange Of- 
ficerer og menige fra de forenede Sta- 
ters europæifle LIJiarine-Afdeling, sont 
nn ligget for Anker ud for Kallund- 

borg, besøgle Kobenhavn i Dag. Der 
ordnedeg Erluisroner til interessante 
Bieder, og Befollningens Opnicerl- 
somlhcd famlede sig om de beføgsende, 
brille paa enhver Maade erfarede 
Tanflerens venlige Folelser for Ame- 
rikanerne. 

Ossicererne paa de amerilanfle 
Krigsftibe er enige om at udtrylle de- 
res Paaslønnelfe af den Oprncerkfom- 
k.ed, der vistes dem i KieL men de fi- 
ger, at de trcenger haardt til Hvile 
est-er u·dstralt Runde af tysl Gest- 
frihed. 

Mistedc Tænder reddet hqns Liv. 

Bari-ons, Kan» 6. Juli. Robert 
Geofe asf West Plains blev i Dag fri- 
fundet for Mordet paa John Newbep 
rn den 10. Juni. Grase fastholdt 
temlig, at Newberty blev drcebt af to 

Nsegre, forn bagefter tvang Grose til 
at ligge nied, medens de stød tre Tren- 
der ud af hans Mund. Te tre Tren- 
der og Kuglen er ved nsøje Eftersøg- 
ning fanden netop paa den angivne 
Piet. 

Udlandet. 
vvvvvvvvvvvvvvvvvvsvvsvvf 

Pavc .co den Trettendc wende. 

Rom, Den G. Juli, Kl. 5 Morgen. 
»Leo Den trettende er endnu i Lice; 
men Dieben rentesz nzsed hver Time«, 
saaledes lnDer ten Bnlletin, sonI Ba- 
ron ’).Iie11er,5ionmiandant for 
Schweiz erqakoen, i Dette Lieblik me-- 
Icler Korregpknrenten til »Ihr 
Weilt-C Batilanetg Bronceport er 

entan aaben og tilkendegirer, at Pa- 
Ven enonu er i Lice. Han hat hnvt 
tre Timers Sonn, knien vaagnede med 

stcerle Zweiter i Bryiiet. Dr. La- 
goni lindrede ham ved at forandre 
hans Stilling paa Lefet. 

Kl. 8.4s) følqendse Telegran1: Pavc 
Leo faltt Kl. 7.20 alter hen i en spon- 
lignende Dos. Hans Aandedrwt er 

ncget hurtig-etc end normalt. Pulsen 
staat tneget langsomt og uregelmces- 
sigL Temperaturen er under Nor- 
rkmltilitand. Hang Helligsl;ed er ved 
fnld Bevirsthed. 

BriisfeL ti. Juli. Det tatholfle 
Viad »Le Vinqtieine Siecl c« hat mod- 
taqet følzicnre TeHegranc fra Rom: 
Pave Leu-J Doogkamp er fcrbi. Do- 
csens Jndtrædelse venteg brert Minut· 
Tødssniramentet er adminifireret. 

Pavcn cndnu i Live. 

Rom, T. Juli. Pape Leo lzar i Nat- 
tcns Lob innig-get Nirrinn fire Gange 
Bitlsen Uiser Trnn til Dei beste. Fil. 
·-·,I:« bleo lzsnn flnttsst on fra Zengen cg 
sur i en Lasneitoh Ten Officielle Vul-« 
ketix, snsn imstaner sil. s; i Morgegz 
fifen »Ja-ge Lea its-r- en Entkeimt-LIM- 
tkl«s;-ile sen inotnn kllæring i Uiafiins 
wh. Hang- Oetlinljeo vil :.maite le- 
Uc encnu renne Tag. 

Ktig i Osten unndgaaclig 
Lenden, i. Juli Korrespondentsn 

fra Tien Tsin til l,,Time:« nieddeler, 
at man i rusfiite Kredfe er vie paa, 
at Dei er ntnnligi at forebygge Krig i 
Siren. Dei bereite-A at Japaneserne 
mobeliferer nied ftørite Hast og i meget 
ftort Omfang. J Tien Tsin er man 

af den Mening, at Japaneferne, i Til- 
foelde at Krig med Russerne, hat alle 
Fordele paa deres Side, ibet be hat 
udmcerket Trcenering og forttinlig 
Mobilisering. 

Lige for det btnder los. 

Wien, 4. Juli. —- J de bebst under- 
retiede Kredse bliver man mere og 
inere vis paa, at en Ewig mellem Tyr- 
tiet og Bulgarien er nætinsere,end man 

i Alniincelighed inener. Et Telegram 
fra Konstantinopel iiger, at de diplo- 
matifle Kredfe i Tyrtieis Hovedftcid 
undersøger Muligbederne for Krig 
mellein de to Lande, og re Resulta- 
ter, de er tommet til, er foruroligende. 

Heuteka! 
Wien, f5. Juni. —- Lcegevid-enstabe- 

lige Kredfe her er højlig interesferede 
i en Mevdelelse til Lcegeforeningen i 
Wien gaaende nd paa, at et gammelt 
Tilfcelde af Kræft er helbredet med 
Radi«umstkaaler. Tilfældet behandle- 
des i Prof. Gusenhauers KliniL Pa- 
tienten var 61 Aar nammeL og havre 
i mange Aar haft Kraft i Gauen og 
Overlæben De syge Siedet udfattes 
for Straaler fra Radiumsbriomid. 

Hvad Danmark fik. 
Kobenhavm B. Juli. —- Fta Lon- 

don telegraferes, at,Vrins Carls Hu- 
sttu, som er paa Bespg hos sine For- 
oeldte, Englands Kongepar, hat fau- 
et en Son. 

Hvad Danmark miftedr. 
Kallundbotg, s. Juli. —- De for- 

enede States-Z europæiste Estadre afgik 
i Dag herfra til Portsmsuth, Eng- 
land. 

«« 


