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Roofevelts Pligt er flugs-: 
Ha- er Partieto enefte Reduingss 
sind, figer David E. Thorax-few 

New York, 15. Juli. — Els- 

Prcgsident Theodore Roofevelt vil 
tole om ,,Confervation« ved Appa- 
lcichian Udstilling i Koxville, Term- 
den T. Oktober. En Uge feiiere vil 
Prassident Taft tale ved iamnie llds 
fiilliiig. Roofeuelt modtog i Dag 
Jndbydelseu gemiem en dioiiiitc as 
Teiiiieisseeanere, sont bei-date haml 
paa hans siontor. De fremholdt, at- 
Rdfiillingen var planlangt for at 

begunfiige ,,Eonscroation«, og en 

Title of ham oilde fremhjælpe Sa- 
gen lsetydelig. Rooseoelt udtalte Timj 
fom yan var glad ved den Anled 
ning, der bedes heim I 

Umiddelbakt efter dette Bei-g« 
as Temiesseeanerne mødte »tredie- 
Tumin« Zpøkgscnaalet :)ioojevelt, 
pcm haan Kontor Det var David 
E. Thompfom tidligere Ambassadørs 
tii Brasilien og feiiere til Mexico 
under Pkcesident Noosevelt, der lag-s 
de det frem. I 

Thonmion er Millionær, bot if 
Liiroln, Nebr» og er meget inter-; 
ecsieret i de oeftlige Staters Fremss 
gang. Han var ikke i Audiens has 
Novievelt ret lustige-, men da han« 
koin nd, logde han: 

»Jeg iaa ind for at vise Toll 
Roosevelt min Agtelie og fortaslles 
hmn, hvor populær han er paa vore s 

Saite Jeg employer mellem 300 ogI 
400 Menneskerfi ekselutive StillinsH 
get i de vestliqe Stute-, oq i de fid-« 
ite 6 Uger har jeg korrespondeth 
med dem alle. Jeg har bebt dem 
om at faa Klarhed over, hvorledes 
Landet staat i For-hold til Rosse- 
velt. Te meddeler ensieinmigt, at 
næsten alle, fom de hat talt nich 
er indes for, at det republikansle 
Pakti ital nominere Roosevelt forj 
cn ttedie Tekmin fom Præsidents 
Under mine Reiser har jeg ilke trus- 
fet en eneer Republilaner, iom ikke’ 
var overbevisi om, at Roosevelt maa 

nomineres af -det kepublilanste Par- 
ti, med mindre Lande-i vil se en af- 
fejende demokratisk Sejr ved nieste 
almindelige Valg.« 

Da man spurgte Thompsom om 

han havde sagt alt dette til Nonse- 
ve1t, sagde han, at han ilke hade 
Tid til at tale om Enkelthederne i 
den-s Samtale. 

Is- 

Laud uuddtaset 

Under 15. ds. meldcg fra Wash- 
ington, at Prasfident Taft hat und- 
draget i alt 71,518,588 Acres Land. 

» 

Nylig« er der udftedt Ordre til Und- 
dragelse as ca. l(),()00,0()0 Acres 
kulholdigt Land. Omtrent Halvs 
delen as de 71, 518,588 Acres er 

nye Unddragclser, og den andeu« 
Halt-del er Stadfæstelse af tidligere 
Unddragelfer. As dette Land findes 
20,208,856 Akt-es i Montana, 17,- 
828182 i Noith Dakota, 1,13,099,-. 
718 Akt-es i Wyoming, 6,191,161 
i Eolorado, 5,811,287 i Utah. De 
Ivrige mindre Arealer i Arizonm 
New Mexico, South Dakota, Ore- 
gon og Washington 

Zuges leise-de Marter-. 
W-— 

Bevor-lex Mass» den 17. Juli —- 

Vokgmestrren her bar fokhudt Op- 
ftrellkn af Lycbilledek fra Jobnfou 
E Jeffries Kampen paa Byens 
Umirr. Wangen en Storlw i Ame- 
rika knude have godt af at huike 
bett- og faq fthe det qode IMM- 
pel, 

Hvad qir det, qm diffe, Tom spe- 
kuleker s fliae Tiiw stulde ist-Ende 
betet Finqte alvorliqt: bei hmde 
jo heade. at det blau get Mit-del til 
at ask-Ins Interessen for at dem 
med i Iris-Wahn 

Rusland og Finland. 
Czarcn stadfæfter Lovforflaget 

angascndk FinlaiiU 

Den 7. ds. indljb — gemiem R. 

B. —- Efterretuingen out, at Czaren 
har stadfcestet det Looforflag ungan- 
ende Finland, fotu Rigsdumaen og 
Rigsraadet hat vedtaget. 

Man havde i Finland indtil det 

sidste haabet paa, at Czaka stulde 
udsættc Stadfæstelsen af et Loofors 
flag, der saa afgjort trwder al Rot 
under Fad. 

Men dette Haab er oltsaa bleven 
sfuffet. 

Czar Nikolaj hat uillet fejre 200 

Aarsdagcn for Czar Petcrs Erob- 

ring af Wiborg med at indlemme 
hele Finland fin en ren og stmr 
Provinsi det russiske :)iige. 

JDen store Reformator Ezar Pe- 
ter,« strioek Hufmidstadsbladet«, 
«forføgte at styrkc sit Folks straft 
net-, omend mcd meget haard Haand, 
at indplante den Kultur i det, som 
han havde funddt i Vesterland. 

Meu man haode dengang endnu 
ikkc fundet paa at anvende de Jn- 
fcitutioner, fom Vestens Folk hat 
opkettet til at beskytte Folieret og 
Zolkefrihed, til at undertrykke andre 
Zolks Frihed og Ret.« 

kometens Undergang. 
Den fvenjke Astronom Noth hat 

til en stoctholmfk Journalift udtalt 
sig Paa følgende opsigtsvækkende 
Maade om Halley’s Komet. 

Selve Kometens Hoved er splittet 
i en starre og en lille Komet, fom 
farer of Sted ved Siden af hin- 
anden. 

Da huad angaar den tneget oms 

talte og meget frygtede Hase, saa 
var den not allerede omkring 20. 

Mai cnindft 2 Døgn feesintet —- 

hdorfok den i StillJed har passeret 
vor Jord paa et ienere Tidspunkt, 
da al Skrcek for den havde tagt fig. 

J Berlin hat man gjort en in- 
teressant Opdagelse, idet Fiksstjers 
nerne -—— i Modsastning til, hde der 
ellersts plejer at oasre Tilfasldet —- 

bleo helt nfnnlige gennem Komet- 
kasrnen, d. v. f. siærnen vor saa tyk, 
at den helt stjnlte de modsnt Horden 
vcerende Stimme Man stutter der- 

af, at iiærnen har indeholdt ftore 
uigennemsigtige Stofmængder. 

Nan, men Kærnen, altsaa Gove- 
det, er gaaet i Stykketz foreløbig i 
to, on dette anses for et ubedrages 
ligt Tegn paa, at Halley’5 Komet 
er i Qplssning. Og det er derfor 
ikke sandfynligt, at den flet ikke eis- 
isterer niere, naar den om 75 Aar 
attek fknlde passen- os. 

Jndfødsretten 
Reform i Udsigt. 

Flere agtvcerdiae Udlcendinge hat 
maattet døje ikke faa lidt, fsr desvar 
i Stand til at faa de sidfte Papirer. 
hvowed Jndfødsketten gives dem. 
Der ek nu imidlertid Hand um« at 

»der snart vil indttæffe en Fdrans 
dring paa dette eraade. En Ko- 
mite. sont er valqt as Konnt-essen- 

Larbejder for at koste Lys over For- 
»holdene naa dette specielle Gebet 

thlge Newport-n im denne Ko- 
mite meddeles det, at Sagt-km oer 
hat fortanqt ublu Priier for at 

hiælpe faadannr. foIn tnfkede at bli- 
ve Vom-m ia at endog For-entn- 
qer used Benannt for at tilvefebrins 
as de sidfte Icpiret her tulqt i de 
armsdic- scqiirekes Spor. 

Indvtdea meidet bit. at den 

preeielle set der her nnd disk sa- 
qee at site- knn can ofte nagte iqo 

Øjeblikke hoc-r Dag fvr denne deres 
Forretning. Medens over eet Hun- 
drcde gennenisnitlig udtager deres 
første Papirer hver Dag, saa er der 
kun 60 Anføgisre i Ugen for de fid- 
ste Doktimenth Det har ofte hæni 
det, at en Mond hat maattet vente 
fra 12—18 Maancder, efter at han 
har indscndt In Attsøgning, før han 
hat faaet den bevilget. 

Jmcllem dejoreslaaede Reformer 
er der ccn angaaende en føderal Na- 
turalisationskummission. Der spre- 
flaas en nemmcrc Ordning af Bor- 
gerpapirerne, liqcsom et stsrre An- 
tal af Ekspeditionskommisser i Na- 

turalisationsts threauerne. Cn Uds 
lcrndim, som viser sin gode Tro og 
Villie ved at vælge at blive Borger« 
og derved hjælpe til at bære Byri 
der-c, burde heller ikke have alle« 
inuligc Vanskeligheder at kæmpe 
med, naar han hor et saadaut For- 
maal. 

Jernbanesttejke afværget. 
Partei-ne i Stridcn encs, og begge 

money de bar windet 

Philaidelphia, 18. Juli. — Oder- 
beftyrcsr for Pennsylvania Jernbane’ 
W, H. Mners og Komiteer, som re- 

vrwfentcrede 1500 Konduktørrr og 
andre Togbetjente naa dennc Banc- 

jØst for Pittslmrg, cnedes i Daq 
Iom et Grundlag for Afgørelfe as 
deres Lsnsmellemvaskende Hver Si- 

de paaftaar, den har vnndet alt- 
hvad den ftred for. Der har næret 

splejct Underhnndlingek i helc 6 

JMaaneder, og disse kulminerede fid- 
jfte Uge i, at Arbejderne stemte for 
J Strejke. 
; Dct For-flag, som Bauen i Lag 
Fstilledcu on Mcrndene gik ind paa, 
Undbefatter en Mininnnnssan paa 
) 10 Timcn Spørgstnaocht om Oder- 
ftid onerlades til Medlemmcrne as 

de enkeltc Komiteer og Divisionss 
Snpcrintendentek naa hvor sin Li 
nie at afgøre. 

! Man enedes oidere om, at Arbei- lderne fknlde gamnteres 26 Tages 
Arbejde om Maanoden Medens Ar- 
bejderne betrantcr drite som en Jndi 
røictmclse fra Kompagniets Side, 
hwvder Kompagniets Embcsdsmænd 
at Arbejderne under de haarde Ti- 
der var bedre tjent med at arbejde; 
kort Tid end med helt at blive lagt 
af. — Jndtil i Konserencen i Dag, 
erflwrede Embedsmændone, havde de. 
været nndcr det Jndtmk. at Arbej·· 
deknc fordrede en 10 Tinters Das 
med 11 Timers Vetalikm. Men Kom- 
pagniet erklærede i Dan, at det cel-l tid haode tilbudt Standardløn vg. 
var tilfreds med ikke at nedfcettes 
noqens Lan, dersom Dommen i Newi 
York CentralSagen ikke sættek Lan-i 
nen on one-r, hvad der nn er Stan- 
dakd 

Bibeleu i Ein-leih 
1 

l 

Vefoltningen i Highland Parl- 
en Forftad til Byen Den-oft Mich» 
hat befluttet at indfske Bibelen i 
Stola-ne Med stor Majoritet blen 
det heimat, at Undcwisningen i 
Byeng Stoler bereitet skal aabnrsz 
med Lcksning i Bibelen og med 
erntsigelsen of Judex-von Last-Erm- 
nma imidlertid ikke stre Anmerk- 
ninger til det lasste. 

—-.-.- 

Roofevelt til Qnmha Damen for 
Eksprwiideut Rooievelts Yes-a i 
Omaha er nu besmnt, nemtig Z. 
September. Hatt vil kkke blive atmet 

Eos-fis euer nagen Organisations- 
smen Bysns Gasit Don oil Mk 
tol- Pplltib cum nahe-It til Dis-m- 
liahedm Ihm-me Arrangement vil4 
teuer- dlive oMiqgjm. 

MWW 

Blandede Mcddclelpen 
ÆWW 

Lørdag var Sommerens vartnefle 
Tag poa disse Cum-. Her i ,,Dsk.«s 
Unntor steg Termometeret om Eiter- 
middagen til 99. J Omaba registres 
risdc NegorinnensVarmemaaler 97.2 
i Zkimgen Kl. 4,15 om Eiter-mid- 
daueii Det er to Grader vom-, hoad 
der rogistrercdes den 2(). Juni, der 
bit-til var Zommercns varmefte 
Dag. 

. 

Lizmume Tag talte Joe G. Can- 
non til en Ehautmmna- Foresiilling 
i Winfield, Mast-. Hatt talte i lizxx 
Time, ug han haude more at fige, 
nusn han oneruældedes af Heden og 
nmuttc Hutte-, Lasgernc madede ham 
til at oszine sin Foredmgiztur i 
nansusk 

Ton Mund, sont med Rette tilkom 
Æren for at hanc gioet dct rcpus 
blifanike Parti Raun, Zephaniah B. 
Kaki-Um døde i Torsdogs i sidfte Uge 
i Onial)a. Da Partict i 1851 blev 
fsdt »under Egeiie" Ved Jackson, 
Mich» var Mr. sinight Redaktør af 
«Pontiac (Mich.) Gazette« og en af 
de 6 Avismænd, fom mødte sam- 
tnen og udkasiede Planer til det iiye 
Partis xannelse 

. 

Unge Vanderbilt, William K- 
Vauderbilt jr·, der hidtil væsentlig 
tun hat været Selfkabs- og Spottg- 
mand, er nylig bleven valgt som 
een af Direktøterne for New York 
Central Vaneit og venter snart til- 
lige at blive valgt til et Direktor-at 
for »Big Jour« og andre Jernbanes 
Linien Den unge Mund forfvarer 
Selskabsmanden, idet han mein-r- 
at han nok ogfaa kan være skikket 
for Forretning. 

N 

To nnge Prinser af Hufet Hohen- 
,3olleren fremstillede sia fornylig fon 
det profeissionelle Eksasninations— 
mnd i Berlin for at modtage dets 
Attest fom Haanderkssvende Prins 
Frederik Zinisnmnd bestod Prøven 
fom Møbelinedker, og Prins Fredes 
rik Charles ligeledes sont Klein- 
fmed Dynaftieks Regler fordrer, at 
enhver Prins fkal let-re et Haands 
vasrk, fom han i nødoendigt Tilfasli 
de kan falde tilbage paa· De to 
unge Prinsers Fader, Prins Rede- 
rik Leopold, er meget rig. 

Den forste Eenfkinnebane. Dei-mel- 
des fm New York under 16. ds» 
at 20 Mennesker sonnne Tag kom ti( 
Linde, dog knn een aloorliq, paa 
den forste kotnmercielle Tur med en 
.,ntonorail« Bane melletn City o-: 
lnnd on Var-todts, Forstasder tilBronx. 
Ten nye Baue stoler dog ikke paq 
Mnrofkopen for Balance. Den lob 
ma een Efinne, men to ,.guide 
rails" oven over holdt den i Ba- 
lance. Medens Vognen lob 30 YM i 
Timen, atbefdede en of disse ,,gnide 
mils« fig los. san Vognen kom til 
at heldc 40 Graden og Passages 
rot-ne foldt over i den ene Side. 

. 

Der berettes fro Washington at 
U. S. Konsul i Moman Nimm- 

nnn, den M. ds» fandt en Ameri- 
knnesy William Pittman. iotnK Ma- 
driz’ Zoll havdc taqet til Jenae. i 
et overfyldt Fckngiel i en niel Telle. 
da hou var nwk oed ot omkomme of 
Hunger-. Siden i. Juli oar der ikks 
iendt how Fide, ioo hon hovde ske- 

rct essenqu for Livets Ovbolsd ai- 
lrgod bamhiektige Wenn-stet- havde 
timgt imm. Koninlen mindede Ica- 
dkiz out Udentigimiuiitet Roots 
Ord, It baut Reqekina oil blive 
isoldt fuldt onst-artig for Macht« 
den ai Unterneka Lin on cieni 

dom. Iodkiz lob-de at the sitt- 
mon til as ordmsiq solle on ioeue 
iok W Zwist-M- 

Horden rundt. 
De i Kretaspørgsmaalet interesseres 
de Garantimagters Krigsfkibe var 

alle ankomne til Sudabugten dekJ 
1. Juli. ! 

Til de Zkadelidte oed Locrsvøm-. 
melserne i Rhinprooinsen har »Køln.l 
Zeit-« indsamket 11,()00 Mark. Anij 
dre tyske Blade fan afleoere lignenU 
de Ver-b. ! 

l 
l 

l 

Et Familiedrama Berlin, 1. Ju-; 
li. Til »Was-»t. Zeit.« meldes fras: 
Paris-: En skanalarbejder i PagmH 

Ived Floden Maass, der i forrige Uge 
blen forladt af fin diene, dræbte i- 
Tag sine S Børn og derefter fig- 
sein-· 

Den franike Stats Krudtfabrik 
i Zeuron i Departement Seine et 
Loire er sprunget i Luften. Den in- 
deholdt 2000 Kilogram Krndt Da 
Eksplosionen fandt Sted, befandtk 
der sig i Fabrikken kun een Arbejder, 
der bleo haardt faaret. 

Tødsfald Hektugen af Alencon, 
der tilbørte en Sidelinie af Hufet 
Orleans, er død i Wunpleton i Eng- 
land i en Alder af 64 Aar. Han 
var gift med en bajerfk Priniesse, 
der omfom ved den ftoreVasarbrandi 
Paris. » 

— i 

De spanfke Miniftre.-Kongen af 
Spanien har underskrevet et Dekret, 
hvorved Justitsministeren bemyndi- 
ges til at forelægge Cottes et Los-( 
forslag, iflg. shvikket Ministrene frem- 
tidig ikke skal aflcegge Ed til Kon- 
gen men blot afgive Løfte om at 
ville over-holde Forfatningen. 

- i 
Rigsdumaen St. Petersborg, 30. 

Juni Rigsdurnacn bar udsat sine 
Mødcr til den 28. Oktober- Præfis 
deuten for Rigsdnmaen er derefter 
traadt tilbage fra iin Stilling som 
Præsident for at tiltræde en Straf, 
han skal afsone i Anledning of fin 
Dnel med Grev Uwarow. 

C 

»Pluviose« rcpnreres. Paris, 2s 

Juli. Da Jngeniørerne mener, at 
det er muligt at reparere »Pluvio- 
sc«, den Undewandsisbaad, der; 
for en Tid fiden forulykkede hvorij 
oed mange Mennefker umkom, vilk 
den i en nær Fremtid blioe bragt 
til Cherbourg. Eiter MarinesMinisj 
steriets Ordke vil Reparationsarsi 
bejdet blive fremfkyndet, for at 
,,Pluuiofc« iqen kan tiltrasde sin 
Timeer i December. 

I 

Zeppelins Nordpolsfart Ziel, 2. 

Juli. Deltagerne i den forderedens 
de arktiske Zeppelin-Ekspedition af- 
gik i Formiddags herfra om Bord» 
paa Damperen «Maiz«. Blandt Delii 
tagerne var Prins Heinrich, Grev 
Zonen-tin oq Professor Herqu rll 
Tainpercn oil paa Beim til Spitz- 
bergen tun anltbeBergeu »Oui«-. 
Ekspeditionen vender tilbage i Be 
gyndcslsen af September 

i 

! 

En .srwnwe-Mannmct J et Vin- 
bieer ned sphofen i Tyikland ;s.--:" 

man fundet et fuldstwndigt og ziodt 
bevaret Zielet af en Monnnnt 

Lin-etc Lckngde er inntreist fein 
Meter, Ovidcn knazn m Usccck L 
to Stsdthider hat« en Lasngde of 
2,10 og Um Mein-. 

Stelettet vil blive apitiliet i Na- 
mkaliekabinettet i München 

Seien-sinnen i St. Petersbokkp 
Berlin W. Juni. th St. Beten- 
horq nimmer-. at Baron Ungern 
Sternbemi chtniime hat glatt 
siq stock Uns-Masse for at km 
Mslaiicdt mod W; nun del 

er ikke lykkedes. Anklagen mod ham 
lyder paa Højforræderi. og det til 
vejebragte Materiale ladet imqu 
Tvivl tilbage om hans Skyld. 

Koreas Skæbue London, 30. Ju- 
ni. Til Reuters Bureau telegrafereö 
fra Tokio ifl. en for kort Tid siden 
mellem Japan og Korea truffet 
Overenskomft har Kejseren af Ko- 
rea udstedt et Dekret, huorved Po- 
litifowaltningen i Korea onerdrai 

ges til Japanerne Dette anses fov 
at være Vegyndelsen til Annettionen 
af Korea. Denue nentes fuldbyrdet, 
saa snart de japanske Garnifoner i 
Korea er tilstraekkelig stwrke 

Hurtig Retsforfølgning. Betliy 
Z. Juli. J en første Was-fes Kupe 
i et Tog til Forstcederne forspgte en 

Mandsperson i Aftes at overfalde en 

ung Dame for at røve hendes Smyk- 
ker. Da hun raubte om Hjoelp, trak 
Passagerer i Nabokupeen i NO- 
bremsen. Forbryderen sprang strakö 
ud af Toget og ind paa et Side- 
spor; her blev han imidlertid kørt 
over af et Tug, der kom for-ende- 
og fuldstcendig knust. 

Vulkan-Krisen. Berlin, 30. Juni. 
Til ,,Berlin Tageblatt« telegraferes 
fra Kanecu Den til i Dag fastsatte 
Aabning af Nationforlamlingien hat 
pludselig mødt store Vanskeligheder, 
og Situationen er alvoklig. Der 
finder stadig Forhandlinger Sted 
mellem Partiførerne Venizelog, fom 
er Præsident for Eksekutivkomiteen, 
vil ikke indkalde Nationalforsami 
lingen til Møde, fsr der er en paa- 
lidelig Majoritet for, at der gives 
Muhamedanerne Adgang til Natio- 
nalforfamlingen, uden at de aflægs 
ger Trofkabsed til Kong Georg af 
«Grækenlgnd. Muhamedanerne hat 
erklæret, at de ikke vil indfinde sig 
til Møderne, medmindre de bliver 
opfordret del-til Venizelos vil nu 

forføge at danne et Koalitionsminis 
sterium: Der ligger nu i alt 9 frem- 
medc sirigsskibe i Sud-than Befolks 
ningen er rolig. 

Til »Voss. Zeit« telegraferes fra 
Athen: Forskellige Generaler og 
IKorpskommandører hat nu offentlig 
forlangt, at Zorbas skal forblive 
sont Krigsminister. Dette har frem- 
kaldt en Del Misstemning i Garnis 
sonen i Larissa, hvor Officererne 
hat forlangt, at alle Officerer, der 
hat givet deres Æresord paa ikke 
mere at beskceftige fig med Politik 
og alligevel nu bar manifefteret for 
Zorbas. jkal forflyttes til Provin- 
ierne General Smolenski er i den- 
ne Anledning reist til Larissa 

steifer Wilhelm-s Tilftund. J en 

Epocielkorrespondance fra Berlin til 
»O1nalia Bee« fortaslle8. at der liar 
merkt sagt meinst oni Krisen-nir- cPel- 
brcdstilftand, men Korresponden- 
ten mein-r at unsre i Beiiddelse af 
Fakto, iom willst-. at Ueisercnii fnii 
itc Tilstand ei· more lsetasiikelig, end 
man i klimmt instance Lg lwad lmn 

« 

san nidens fortastler er. at Ileijercn 
hat- tirnft non im Faunlied Forli-t- 
xielie ou i fna Henieende sagt at op- 
naa en Lieeassumnke cum Ach-MU- 
WU Ter Wes iendt mestIEfe An- 
toritetek til Postdam Slot for at 
anders-ne Gleise-rette Zustand-· ag ei- 
ter at de liavdc kommt-met blen 
steifen-us Anfmninq afilaart M 
tilbsd faa at give kömmt-u ans 
starrt i Pisa-mit Inen det dissp MI. 
Videke tecta-list at der her W 
qiokt Oenoendelie til alle de sim 
LiMsliskancelossimniec hatte i 
England des ins-im- Euroisa est-I- 
rika men innen oil Hin-m III- 
ftr III-A Liv. 


