
MUMMW ,,- steten« udkommer hver Tirsdag og Fredag 
v 

Tll Sdags-mdgaVe. » Danskeren« kostet tun 8150 per Vorgang. 
»W-— 

Nr. :J.-J. Blau chr, xcissdaqd 14 siiti 1903 12tc Ams« 

stal opretholdes i Manchutiet ved aud- 

Toedenveir i Wisconsin. 
Racine, Wis» 12. Juli. Ei heftigt 

Ton-ender soin i Aftes git hen over 
Racine County, hat antettet meget ftor 
Stude. Nogle Mit syd for Union 
Grade flog Lynet ned i BygningerneH 
paa Clapp Miners Farin, og alle 
beten-die med et Tab af s4,000. Ra- 
cine Gun Club Houfe blev Idelagt ved 
Lynnedslag. Hele Telefonsysiemet 
betend-te. 

J Kansasville flog Lynet ned i en 

Lade og dtcebite tso Heste og en Ko. 
Bachct, Wis» 11. Juli. — Town 

Hall Bngningen i Lin-dsay, bebt-et af 
Mk. House, saa ud efter et Lynned- 
flag, foni om den dar gennembokei af 
Gewrtuglen Fite Born, som stod i 
en aaben TM for at se paa Uvejkei, 
undgil Kvafielser, mer-Ins Deren og 
Dotiarmen blev lauft i Splintei. 

Oscedla, Bis-, 11. Juli. —- Aatetg 
Meiste Stotm git i Afles ever denne 

Can. Lnnet flog ned i L. Johnionss 
Hug, og flere Ladek bit-esse ned red 

Osceola Laie. J. All Miso-L P. Il. 

Christi-Wen W. Tewtssbum ca Char- 
leis Pictel fit alle dereg Lader kre- 

laate, Da Sarden desladiqekez 
Laterlciy «IL’i-.. 11. Juli Uiti 

der et Voididmt iivejr ri elf: Jii oai km 

ne Gan blev Ten trenincaaria Minn- sc 
Stieitndorf drasln ei Unnnetilaa mn 

da bang Quirin Dir use i Hase-en 
Okm Eulen Wozu-: mexi loin atter tål 
Bevidfebetn 

chlstrup —- Ncw York. 
lfn Meist-up Fixiririte si lrnitimiieti 

i Jieng ijth for Anat :-::!:er:t as eng 
Fielftnwfoteitillinq eiter ten tinfie I 
Ztiteipillersz Tillssjctomft fra fin 
Reise tncd Best. Den beitaar af Pra- 
fidenter Da Ectretatek for weiten alle 
Gr. New Worts danste Foreninaen 
Tat-Den for Hr nielitrups Optrwden 
er iat til l25 Juli Fort-den Hr. Fiel- 
ftrups eget Program, befiaaende af: 
Eventnr as Agbjoknfm Sange ai 

,,Lytlebarnet«, »Sie-me Galaibea« ci, 

»Kejfetens niJe Klæder«, befluttedes 
,det at opføre »En Pottets Tos« med 

He. Fielftrup som »Durochet«. 

Fra fleee Sider. 

Washington, D. C» 12. Juli. —- 

Staiisdepattementet hat neiop faaei 
Undenetning um« at fleke States nu 

ftpttek det as de forenedeStater forst 
stemfatte Rest-, at »den aabne Dpr'« 

ne Havnr. Kan er saaledes nu udsat 
for Preg fka flete Sidet, iscet fra 
England og Japan. 

Unsderhansdlingerne mellem de for- 
enede Stater og Kina om Handels-s 
traltaten staat fremdeles stille, siden 
de linesiste Kommisscem underrettede 
detes amerikanste Kollegaek am. at den 

russisle Negerinsg protesterede mod 

Aabninqen af Havne i Manchuriet. 
Hertil svatede de ainekitanfte Kom- 

missceter eftek Jnstruts fta Washing- 
ton, at de forenede Staiek vilde ille 

indgaa nvgen Handeisiraiiai. fom itie 

indeholdt Bestemmese om Aabningen 
as tre nætmete betegnete Havne i 

Manchutiiet. 

Overspsmmelsr. 
La Crosse, Wis» 12. Juli. —- En 

ftor Strætning Farmlan»d, flere 
Kvadmtmih er overspømmet som Fol: 
ge af, at alle Bandlpb i Egnen er gaaet 
over deres Bredder. Mississippi er 

steget en Fod i Lobet af de sioste 24 

Timer. 

Foredragökejfr. 
En Del danfte Kredfe i Califomia, 

Oregon og Washington sendte sidste 
Binter Jndbydelse til Professor Ve- 

siergaard ellet Canilx theol. Norden- 

toft, Grund Vier College, Des MoiH 
nei, Jam, til at foketage en Fort-l 

ldragsrejfe paa Kyften i denne Som- 
mer. Sand. Nordenioft bar nu lovetT 
at komme Han hat Jndbydelse til 
at gceste fslgentse Kredse i California: 
Fresno, Fern-vole, Wakfonsville, Soli- 
nas, Cihualat, San Luis Obispo og 
San Francigm 

Pofivæsenets Jndtcegter stigcr. 
Washington, D. C., 12. Juli. —- 

Bruitoindtægterne ved de 50 ftorste 
Postkontoter i Landet for Juni 1903 
sammenlignet mev Juni 1902 stiller 
sig faul-des, ai den famlebe Jnsdicegi 
et 1422 kix smre Aar end i Fior. 

New Yorks Postindtscegtet var 81,- 
095,710, en Opgang af 16 «,,; og Chi- 
cagos 8785,516, en Opg-ang af HAN- 

25-Aars Fest. 
25 Aats Jubilæum fciredes den 

28. Juni of Den hauste lutbersie Me- 
nighed i Luvingtom Mich. J Hirten 
hold-fes Gubstjenesie og Akterganq oin 

Formiokagen oq ligeletskg om Afte: 
n n, ca 400 Geifer deltog i Middak 
gen i ten Unsre Hall, lwor der var 

Mist-c nteo Fokedrcq ca Sang om Ef- 
iertridezsxm ca irr-or der spiftes til 
Akten 

Ficke frecnkktere Ums-er m Wenig- 
1«eD-:sme:sle!::n:er im andre er Tcltoj 
« 1.-.«- « 
i HALBER- 

Rovck bekundet-. 

L«1Ls«tc5fe,2ki5., 13. Juli. Eitel- 
le cg Elari, scim for nogsle Uhaueder 
sit-en bist Irkcsieret fet- Røretiet uf ct 

But-Unsinn Ich i Muth-ji« er for Ret 1 

ten i «.«.siotint cattoll fund-et stritt-ists 
Eftelle aflaade denkku folgende Beken- 
Delfe: »Brmonie, en af Moderne, som 
undfom, oq som sit-en blev drckbt i et 
Bantrøoeri i Galvestvmsfød nochm- 
merat Gotdom idet han Log feil af 
ham og en af Togfolkenr. Saatet var 

iitc livsfarkigt, cg Gott«-on fagde til 
os, at vi stulke koste heim op i Lokomo- 
tioets Tendey hvis vi blev nappede. 
Jeg vildse ikke got-e det, og faa siod 
wanie Gotvon en Gang til og 
dræbte hom. Jeg trot, at han der- 

efter kastede ham i Floden.« 

Stærkt Tokdeuvejr. 
Washington, M. Juli. —- Under set 

heftigt Torhenvcjr, der i Gaar git hen 
over Byen, flog Lynet ned i et Baade- 
hus ved Potomac Niver, hvori om- 

tresnt et Dusin Menneftek havde sagt 
TilflugL En Mund blev øjeblikteliq 
dræbt, og en armen saa medtaget, at 

hart itte kan leve, medens en tredie 
bstev bragt til Hospitalet i meget li- 
dende Tilstand. 

Alle de vorige blev bedøvede, men 

visd Læqemegzhjaslp blev de i forholdkg 
Dis tort Tid braqt over Futen. 

Den drcebte er Robert B. Smith, 
Its-. Aar, oq den døbelig faarede er 

Jkeqeren Charch Staugbter, 20 Aar-. 

J en anoen Del af Byen blev en 

femten Aars Negerpige, der fad i et 

Vindue, Irre-get startt heb-ver 
Hele Eftermiodagen tafede et faa 

beftigt Torvenvejr, som ingen lau 
erindre Mage til· 

Mord og Seit-mord. 

St. Joseph, Mo» 153. Juli — 

Mö. John Matten dir-de i Dag af et 

Pistolsiud, som bun modtog tidlig i 

Morges 209 Main Street, hvothen 
hun var bleven lolket af William A. 

Mahinger. J omtrenst et Aar hat 
hun veret fotlovet med Matzinget, og 
da hun hesvede Forlovelfens for en an- 

dens Skle, truede han den-de paa Li- 
vet. J Morge§ lyttedes det ham itke 

desto mindre at lokke hende til Stren- 
nemsde paa ovennævnte Stsed, hvor 
han Ijebkikketlig stsd hewde neid. 

Maßinger assyresde derpaa tre Sind 
iwd i sit eget Legeme. Man verriet, at 

Ihcm vil ds. 

Askladt. 
Marquette, Mich» 12. Juli. For 

nogle Astener siden blev Jndbyggerne 
i Grund Marais, Alger County, insg- 
tig sttætnt, oa en Manto lom spaseren- 
de splittek nøgen gennetn Bnens Gas- 
det. Hatt saa vild ud, og stinder og 
Born flygtede oeb Synet as hom. 

Den seemmeoe blev grebet og over- 

niandet, sit Meer-er og Mad og sor- 
talte da om sine Opleoelset. 

Han var vis paa, at han itte havde 
spist noget i sets Dage, og lige saa 
lange hat-de han været uden Klar-den 
Han totn til GrandMarais sra Shell- 
orate, Ehippewa Countn, soe tre Uger 
siden for at søge Arbejbe, og da han 
intet Arbejbe sit dek, gik han til Tom- 
merlejrene sot at se, otn der itke var 

Arbejdr. Han git til Gerntsast, 40 
Mil sra Grano Mantis-, og da hon 
ilte var heloiaeke ter, begav han stg 
Vaa Tilbagevejen til Gran-D MnraiT 
Jtte lxtnnt sra Gerntfast git lkan itnidsz 
lertio Vildt. Den and-en Tag mer«-te 
lknn en Mann i Etoven, soin toangl 
lintn til nt nioe sig sine Klasker ozt 
ncrntede at lintte nteo bntt!. Lan bat-De 
snnledecs itte Klaber ma sei-Inven. 
Hatt forseate at folge Tut-cit, s-« at 

tinn innre tonttne pag Den rette VII 
inm; nten Inn-en iorssxindt tslnrsselia 
Eine Vnndrinzter fortintte ban, ioo 
If en til en lex-Irr as Bett .:—».1 Bund; 
ertrslin snt lntn pas-. en Jøtntner:«·sj, 
fern hnn fnlzite, til Inn tun-Te se Lake 
Etxxsrixn Emtledeii losr: t;-..:n til 
tslmno «.I.ILat.ii-3. 

.. 

»in Dis-seh tr! Fid Nr ket: Kutsch- 
L«. Monds i:.:tt:: »:i .I.’ »He 

«.-k« teile-r ertsscss 
.ti Wes-; 

Tet diene-H n: ten .U-I1::T,«·s-n: ksinti 
die-se les-n ist links- Sklezcer. er cti 

Tanne, sont tsnlizt er tsrttt fU Kle 
qnette FasnaseL 

chtsttnp i Lmaha. 
Blair, 14. Juli. —— Fielstrtw 

Forestillingen sorleden Aften i Wa- 
shington Hall i Otnaha var overor- 

oentlig oellyttet. 
He. Fielsirup er et »ntetnl)rnnt Pras- 

cipnnni« blanot Tanmatts scenistc 
Finnstnere, og saarel hans dramatiste 
Kunst som hans ægte banste Elsloerr- 
otglied « begge absolut sri for det 
manierede og tunstlede — vielede sotn 
en seist Duttert en Ssommerntsorgen 
i «Øtesundets rislende Smaabolger« 
og henrev os alle til Begejstking. 

Vi tendte selvsolgelig Asbjørnsens 
to smaa Æveniyr ,,Pkæsten og Klot- 
teren« eg »Go’ Da’, Mand! — Offe- 
stnft!«; tnen i Sondags Astes o ple- 
vede oi dem med Kunst og Natur 
san umitioelbart og vielgorende sam: 
ntenlsnteltede, at vi asldirig gletnnter 
dem. 

De tre estetsølgende Sange »Der 
oat en Tib, jeq ncegtet ·:j«, »Gantle 
Grogser Midas-« og ,,Bagester« sit 
en snldtnd tilsvatenoe lldserelse. 

Mnligvis var He. Fielstrup i de to 

stnaa norste Æventnr størst sont dra- 

tnatist Kunstnen men saa naaede han 
til Gengæld i Sangsarcen ,,Gslads: 
Ungdsont« saa meget oesto sitrete nt 

tage os alle med absolut Storm sont 
den ægte hauste routinereoe og elst: 
værdige Chatles, »sorste Klasses Kel: 
net« paa en tebenhasvnsk «sørste Klas- 
ses Restautant«. Charles et rent uo 
et Pragtetsemplar as en dansst Kelner. 
Bi set hant, ten-der ham, elster ham og 
folet en triblende Trang til at ,,stitte 
ltatn paa Næven« nied et Tolron·estnt: 
te, itte mindst sotsdt »6 »Ernst-unive« n 

40 Øte er 2 Kroner og s— —- — —- 

tte Kroner og tres — B’s-attig!«. 
Charles er Elstværtdigsheden selv i en 

tjenetwe Aantds Stittelse, og dog er 

han en fand Mester i at klare den 
nderst preteere Situation. 

He. Fielstrup, der sorstod samtnen 
med voee sltnke lotale Kreester at stosse 
oz en san ktg Akten, smäjener en 

varm og hierielig Tat sor Timetne t 

Washington Hall. (x--y). 

Skal nöje nndctfögcs. 
Fond du Lac, Wis» 12. Juli. Li- 

get af Gran-L Bmyton, som døde pack 
Northern Sinossygeasyl i thkosh 
den ID-. April, blev opgravet og under- 
spgt den 9. ds. for at tilfredsiille cide-- 
des Slægtninge og andre, fom fan·dt, 
at der hat-de vceret visfe O«mftoendig- 
heder forbundet med den unge Monds 
Ded, der burde opklares. Braryton 
havde tun været i Anstalten 22 Dag, 
da han dødr. Liget blev fendt til Fond 
du Lac; men intet Ligfyn blev den 
Gang holdt. 

Ligfnnet vifte, at Ligset hat-de væket 
aabnet for uden Familien-Z Tillasdelsr. 
Dei var gjort fauledes, at en ny Un- 
dersøgelse itte vilde føte til noget Re- 
sultat. Hiernen var bleven fjernet og 
chuld laat ind i Stedet. Bryftbe- 
net oa noqle as de indrse Dele var og 
san fjernet. U( ZU 

l 

Nun. La Tollejte hat forlangt,- 
Sagen unsers-ges paa Det nøj efte 

SvcndlsorgKasscrcrcn 

UTfee-Kinnelenwrinnen mer-Identi- 
bor·.1 sue-fernen on Fet. Moll-er an- 

tom forleken til Ean Franciszco fra 
Danxisnxt, ca Zagen tom atter on i 
Netrcn Web Unferføg lfcn nf Dein- 
met-Irr fonds-tsc- terje i.ni:sler:id at VTxe 

fejlnthfxt :1:sstek:, lworfor Enge-n blco 
unser sur H Time-. Ter bliper tckii 
list-Dek- no,:c! If Ert. Mollerk Unless 
links-« fcsr riet festste, da tntn om tort 
Tid renler fin Lscedto:is.ft, Inelsdeler 
»Bie::«. 

Flot Stationobygning. 

itlcct ngnno cg Lake Zliote dg- 
.«J1’is.l)igan EvutlJern Bancrneg nt«,—e, 
florarlede Stationctmgning pan Van; 
Bitten It. lexicaga bleo anlsnet for: 
Publikum i Lord-ans Aftes. 

Der var innen specielle Eeremonier 
for at fejrc Jndvielfen, men hver ene- 

fie Afdeling Var i fuld Gang, lderi- 
blandt Spifeværelser, Barberstuer, 
Billettontoret, Vaggagerum af Jem- 
bnnsetjenesten Jtte en eneste Detalje 
er bleven overfet, og Flytnsinsgen fra 
den midlertibige Station i Grund 
Central Depot ventes at foregaa uden 

nogen Vanstielighed. 
Et Beng paa den nye Stations5: 

bygning vil spart overbevise en om 

at Chicagio nu hat en af de fcnutteste 
on betvemmeft inrettede Stationsbyg- 
ninget i Werden Fagfolt siger, at der 
tun er en Bygning af denne Art i 

Amerika, som overgaar den, og cet er 

Stationsbygninqen i Philadelpl)in. 
Stsotartede Makmcrspiler, Mosaits 

crbejde, hvcelvede Tage og fint Træs 
Vcekt af Malkogny ng Eg meidet Zjet 
overali. 

Det er vansieligt at give noget tor- 
retl anttyt i en Bestrivelse af den 

uhnre overbyggede Betten Hele Acreg 
af Glas er anvendt til Tagel, cg Ver 
er Kontret not i Gulden-e til at bro- 

lckgge manqe Gab-en Anlwggct hat 
en Kapacitet af 1,500 Tag daglig. 

Ventevasrelfet mod Nord i Statis- 
nen er glimrende oplvst. J Stedset for 
at voere still fra Perronen ved en Væq 
er Glas anvenOL faa at man bar en 

ftadig Udsigt til Togene. Mod Ost 
er Damernes Rum, elegant og litte- 
lensde, med Mahagny Seiler on Ub- 
ftyk. (»Stand.«) 

Kun en Tæudftik. I 

Pontiac, Jll., 12. Juli. Hvor litt 
der tilfyneladende kan foroclrie et 

Mennestes Død viser folgsen:e: Miss 
Marie Murphy, fom var i Tenvek paa 
Besog, kom til at trædie paa en Tokan 
ftik paa Gaben. Denne fanget-e o«a’ 
antwndte hendes Klæder. Hun blen« 
saa fksygtelig forbrændt, at hun fort 

efter dsde af sine Saat, 4 

Havets Bund. 

London, 12. Juli. Jtalieneren 
Pinos føt omtalte Apparater, hoc-r- 
ved Havets Bund kan fes fuldstænbig 
tlart, er nu bragt til saadan Fuldtoni.- 
nienhed, at der i den-ne Maaned stal 
anstilles Prover u«d for Ssouthampton. 
Hans ene Apparat, Hydrsostopet, fakt- 
tet det menneslelige Øje i Stand til 
at se Hat-blinden l'ige faa tydeligt fom 
et Stuegutv, paastaas der. Hans an- 
det Apparat. sont han talder Elevator, 
er bestemst til at optage de Genistande, 
foin man ser, og det forsikres, at enten 
bet er en Mynt eller en ftor Pattasfe, 
kptager Elevatoren dem lige let. 

Apparaterne hat allerede vceret pri-- 
vet i Italien. Der stal nu foretages 
en Prøve ud for Southampton for 
Konsg Edwatd og en uds for Kiel i 
Ncrrværelse saf Kejfer Wilhelm Pres- 
ven i Italiens var for Landets nieft 
fremragende Fagtnaend Da ertlæredez 
fuldtoinmen tilfredsftillende. Diese 
Fannicend, hvoriblandt den italiensle 
Flaadeniinifter, understrev efter Pre- 
rerne et Dotument, hveri siae5i, n: 

re harrte set lwer encste Genitand paa 
Hand-innen inden for Hydrcsiopeth 
Wirtin-Eh U fxt Dekxi nch f::tds«cknd3;i 
Illarletk 

Eoni ct a, lsskad HI: 
Dropret tun »Die-se, aufkreis, at Diese 
Statuen smzi Mit for ZW klar siden 

« Ja De flntkc spare-:- fia 
To s-- YOU-! 

h- '. lstJIanex H. 

-.. ., » cl«l!.r::., 
net Fumic en Ist-m nii lisksier i 

Hunnen DPD Her-Linie er fotonrcierct 
ten Hicrlp as Olmroslopen Dei set- 
hiiletce ud, som Im Havet bliver nøDt 
til at give fra sig alle sine stjulte 
FOR 

Jcr Zetiizie Vil 

natukliarik Viere af utseregnelia Vær 
di, Da simnmandøren af et Krigöfkib 
reD tm Hjælp lan oppage alle Unden- 
Und-Hunnen 

Fisteribcdriften Dil itte lcengere bli- 
re noget, fom er afhcenaigt af Slums 
Petrcef. Med Hydroslopet tan Fisterne 
se akkurat, hvor Fistestimen staat eller 

aaar, oa kaste deres Garn saalebes, at 
der itte vil slippe en Fist farbi. Om 
Bord paa et Dampstib tan Passagie- 
rerne sidde Da se Havets Liv for fig, 
som i et ,,levende B«illeder«, thi ved 

Hydrsofkopets Hjælp tan Lisvet og Ro- 
relfen paa Havets Bund fast-es paa en 

Slærm og fes meb deres naturlige 
Farben 

Dasg og Nat er sdet sann-me for Hy- 
droslopet. Pino hat gsn-dtgjorst, at selv 
i den mørlsefte Nat og selv paa de five- 
ste Dybder, hvorhen der aldrig kom- 
mer en Lnsstraale, virker hans Ap- 
parat lige godt Om JnIbretningen af 
ijdrostcpet ved man for kØjeblilket it- 
le niere, send at det er et lanat Ret. 

Kong Pctcks Fodsclsdag. 
Belgrnd, 14. Juli. Kong Peters- 

Fødselsrsag fejredeg i istnar nied stor 
Højtideligbed, on Tatk-:gud5tjenefter 
blev aflwldt over hele Land-et. 

Kotigen aav Audiens paa Slottet 
on nmnesterede i Dagens Anledning 
man-ge Fang-er, detiblandt en stsor Del 
militcrre. Byen Var smukt detoreret 

oa illumin-eret. Det forlnsdetz at Kon- 

aen aater at being-e Ezaren i Septem- 
ber Mauned, men fortnden ventes der 
en Ministerlrise oa Relonstruttion of 
Kabinettet 

Tytkckne mobiliserkr. 

Paris-, 18. Juli. J Henhold til et 

Telegrasm fra Konstantinopel hat der 
caeret ny Kampe mellem tyrkiste og 
bulgarifte Troppet pasa Grænidsein 
b-vilken Tyrkerne bestykdet Bulgarerne 
fck at have kiverstrsedet, medenss But- 
garerne paastaar, at Tykkerne hat for- 
spgt at besscettse det neuttale Breite. 
Telegrammet ttlspjer, at et Minister- 
raav blev i største Hast sammenkaldt 
i Aftes i Yildiz Mosk, ogs at flere 

ITwpper er in«dtatdte. 

Hurrcstopet 
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Jntcresfante Udgtavningek. 
Karl den Tolvtes Hus i Bender — 

den betendte By ved Flor-en Dnjest·er, 
hvor Svenstekongen opholdst sig efter 
Slaget ved Pultava —- udgraves for 
Tit-en af en russisk viwienskabelig 
Komite. 

Man hat blotiet heke Grundmuren 
af det msurstærke, enetages Hus og 
gjort en Mængdie Fund af Knarder, 
Ringe, Koeder og Monter. Meni Ba- 
rakkerne uden om Bygninsgen laa der 
da cgfaa i Aaret 1713 næsten 50 
Soldatet. 

Patisekne dgr af Vatme. 

Paris, 18. Juli. Den voldsomste 
Hesde insdhyllfr Seinestaden og hat 
holdt sig lige til bette Teieblih da en 

heftig Storm synes at skulle afbrste 
den ogi reducere Temperaturen. Seks 
Mennesier er i Formiddags døde af 
Siolstik. 

En ny Profct. 
T- ZionftantincreL 12. Juki. Rngter, 

der snncLJ at skulle bekrcefte fig, ganr 
nd rau, at Der i Prrvfnsen seinen i 
Vlrabicn er ndbrndr Use Urelinbeder 
scm Folge .1f, at Te-. er tax-tust en ny 
Prof-It 

Fnrligt Væsgermödr. 
V11D«:-«;Te«t, Uns-aer 1I’-. Juli. DJt 

kom i TJI til Hznndgrihclikxlfxder pnn 
et kalqermøde i Rand-wand Den-ed- 
ftaden i Provinfen Bibar. Halvfjerd- 
sinrztyve Person-Dr ljsks sue-kreise, cg 
Miljhrret nmmte :i!kc.chs.·- for at gen- 
xrstsettc Orden. Manne bfev artenr- 
rede. 

vaigt Dogn for Pacht. 

Rom,1 155 Juli, Fil. fis-»- Ilion-: n 

Parencs Tilftand lnr sidste Nat var-et 

tilfredzstillende. Han fcv male Ti- 
mer, men ikle meaet rcliat. 

Kl. ils-« Fonniddag følgende Tele- 
arann Padte tilbragte en rolig Nat 
med flere Timers Søvn, der øjensym 
ligt styrkede ham. Hans Helligheds 
Puls er noget lraftigere med 82 Slag 
i Minsuttet. Hans Aandedræt er 30 i 
hvert Minut, og Ternperaturen er 

336 Gr. Celfius. 

Konccntrcret Ol. 

London, 12. Juli. — »Concentra- 
ted Beet Companv« kalder et Firma 
i London fig, som fælae r ,,Tablets«, 
der reptæsenterer indldgl Il. Alt, 
bvad man bar Brna for, naar man 

hat en saadan Tabch er at taae et 
Glas Band oa apløse den deri. Man 

fsaar da et Glas engelft Ol, sdm paa- 
flaaes at Ida-re liae saa addt fdm det 

beste Øl paa Maske 

Sidstc Bullctiu fra Rom. 

Rom, 14. Juli, Hil. 4,45 Morgen. 
Pavens Død er nn nteget n-cer, idet han 
tun holdes i Live ved rigselia Brug af 
Stimulanser. Hort før chi«dnal ben- 
faldt han i en letlmgisl Tilstand, og 
del var Hart, at han ilke tunde leve 
lange. Hele hans Familie, der for 
Tiden er samlet i Rom, blev hurtig 
tillaldt og gjort belendt med hans 
Tilstand. 

Kl. 1,15 gendandt han bog alter 

Bevidftheden, men var meget svag. 
Dr. Lapponi gav lzam strals et sti- 

mnlerende Mir-del «og lin fenere nsogen 
Fede. Aansdedrættscst bliver bestandig 
vanfkeligere vg fvagere. 

— Ensdnu op til Kl. 9,13 Dags 
Form-io-dag haves Effektetning fra- 
Rom, der meldet, at den gIamle Pape 
frismdeles et i Lwa 

»Dansleren« udgaar to Gange om 

Ugen og kostet aarlig 81..50 PW 
numre krit. »J- 


