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z ..l)ansl(eI-en" 
et det eneste hauste Blat- 
i Amerika, der ndqaak 

to Sange 
om Ugen 

udgives af 
ALLE-l ARE-. Als· ARIEL 

tut-, Nun-usin- 

Iksusfkusm sendet 
ftit pas thlsngendr. 

-·-·.» 

» 19. »u- 

Don Jaime p,««’-.,er 
Tronen «’:,. 

stitkea hat ingen Lyst til at tage 
Del i Opstanden. 

Reseringcn er vaaseu og paa lia 
Post. 

Rom, U. Aug. — Det var ester 
Prcktendenten Don Jaimes ind- 
ftændige Forlangende. at den ftore 
katolske Demonstration, fom stulde 
have fnndet Sted i San Sebastian 
i Morgen, blev opgivet. Dette er- 

tlasredesd i Tag af en af de ind- 

flydelsesrigeste af den spanste Pecc- 
tendents Tilhoengcre, sont er iRom 
for at bevcege Vatikanet til at aner- 

kende og støtte den carliftiske Op- 
stand. 

Det er blevet de carlistifke Lede- 
re tlart, at paa Grund af de over- 

ordentlige Zorsigtighedsregler. som 
Regel-innen iagttager, at Deman- 
strationen maatte lede til blodigt 
Sammenstød og en umoden Elsploi 
fion, som i stort Maal vilde ftstte 
Regeringens Stilling. 

Ton Jainie er bestemt paa at« 

gøre et Forssg paa at naa Treuen, 
on hans Haandgængere overalt i 
Spanien hat tmvlt med at faa hans 
Styrle i Orden. Han har imidlers 
tid stødt paa en Vanslelighed ved 
Paveboffet. Man forftaak, at hans 
Besttæbelser for at sikre lig aktiv 
Samakbejde med Kirken i et Forfsg 
paa at ftykte Alionfo hat været for- 
aceves. Det er bleven afgjort, at 
i det mindste for Nætvækende vilde 
det væke ullogt at identificete Kir- 
len med en dynastisk Opstand 

Don Jaime for-staat klart, at han 
timeligvis aldrig mere vil faa en 

iaadan Lejlighed til at stille sin 
Fordrinq paa Prsve Hans Naads 
gioerr bar sokeftillet hasti, at det 
gælder nu eller aldkiq, at derfom 
det ikte lykkes for ham at hejse Op- 
rorssanen nu, faa vil ban blive be- 

tragtet som en Nar, saa vidt hans 
Fordring paa Tronen angaar. 

Det figes, at de hastier Provin- 
cer, der altisd hat vasret Carlisters 
neö Fceftning, er rede til næften 
alle iom een at gsce Vpstanty men 

Forholdene i andre Dele af Spa- 
nien er ilke modne derfor. Derfor 
djmteg det at viere visere at opglve 
Demvnstrationen i San Sebastian. 

J det Stytke arbejdede Earlifters 
ne og Vatikanet samtnen- Vatikanet 
tniler ikke at fe Blodöudgydelle i 
Spanien, i det mindfte ilke medens 
Sttiden med Canalejas er paa sit 
mkrveerende Stade. 

Madrid, S. Aug. —- En afgjort 
mindre fpcendt Fslelse herfkek iDag 
i officielle Kredse paa Grund af 
den Runda-tells at den foreslaaes 
de tatolske Demonstration et op- 
givet. Autoriteterne hak taget til- 
sttcekkelige Zorholdsikegler til Fre- 
dens Bevor-elfe. Fuldt ud 25,()00 
Soldater vilde vasret til Tjeneste i 
San Sebastian, hois Nsdvendighes 
den haode krcevet det. General Wen- 
ler, fom hak Overkommandoen, sag- 
de, ftk han forlod San Sebastian, 
at Regetingen limde afvcrme en- 

hvek Uokden, oq han mente det. 
Vremiek Eanaleiag ek fuldt vi- 

dende om Eakliiternes Planet og 
Qual-. Enhver tendt Carlistledet 
over bete Spanien bevogtes ask-, 
ca der wage- laa llakpt over alle 
Pratendenteno Beut-selten at det 
sit met umuliat for bam upaaags 
M at komme ind i san Sebastian 
Der er taael laadanne unt-linker 
Iorlwldskealer. at man trak. Reak- 
ttnaen vil viere i Stand til minnt 
ta Mstliat at koste W 
Hort-e m Dom-d 

Und-r 7, flug. titles ble 
katadtkllltisie Reis-ins fra Satt st- 

bastinat Regeringens kraftige For-i 
holdsregler og den klerilale Junius- 
formelle Aflysning af den truede 
Teinosimtiun her i Vyen sikrede for- 
hnmciviss Nu her i Tag og en tol- 
rig besøgt Tyrekamp var Dagensi 

»betydeligste Begivenhed. Fra Dag- 
’zxn) imlwnilleredes Naderne af Ka- 
Jvaleri. Jnfanteri og Gewimmer- 
lHierin-is stim- Lrwinsnfdclingcr hold- 

teiJ rede til Tjenesie i Vamklerne 
’ved Miramar Palads, hvor Kome- 
moderen og de kongelige Vørn re- 

fide-ten 
Den alvorligste Hwndelse indtraf» 

i Aftes, da en Gruppe af Klerikale« 
forfamledes og raubte: »Død over. 

JSpnnieiy lasnge leve Pavenl« i 
Tit-findet af indignekede Mennes 

lsler trængte sig samtnen om Urostif- 
»terne. og kun Guvernørens person- 
Jlige Mellemkoinst i Fronten af eni 
Politistyrke afværgede et Angrelxi 
»-Sesiwer 150 Mcnnefker kirrefteredesH 

En underlig Tcrdenlyds 
) Mange Mennefler i Conncil; 

lBlnffs og Omaha mente i Sondags,! 
;at de var Vidne til Birkeliaaørelij 
Jen af dct gamle Ord: »Et Todten-; 
;fkrald fra klar Himmel«, og mangei 
Tved ikke bedre endnn, itriver »Dum- 
ilm Vee«. 
i Kl. 2,12 Efm. htrtes en lang 
irnntlendcs Und, nagtet Solon skins 
nebe, og Himlen var faa klar fomi 
zimiml J Conncil Vlnfss ryitedeI 
Bygninger, og det iyntes, iom Luf- 
ten vibrerede fra forte, kvikke Stil-, 
sum gradvis døde hen i en rumlende; 
Lyd lig Tot-den. Men da det vari 
umuligt at antage Torden uden 
Skyer paa Himlem er man standfet 
ved den Antagelse, at det hat vceret 
en kasncpemæssig Meteor-sten, der ers 
falsden Lyden hortes i mange äf» 
Jsotvas Byer. i det hele taget i en 

Strækning af 60 Mil lang og 50 
Mil bred. 

En ung Pige fom 
Mestetsvømmer. 

Boston, 7. Aug. — En 15 Aar 

gannncd Doreftrr Piav, Rose Pits 
noff, lvømmede i Tag fra Char. 
lestown Bro til Bofton For, en 

Dank-, som ofte bar vasrist forsøgt af 
Østens bedste Længdesvømmm men 

hidtil ikke er lykkedes for mere end 
eet Menneike, Alvis Aderle af New 
York. Syv Mernd kappedes i Dag 
mod Miis Pitnosff, men Mulden ou 
Etrømninger, fom bar giort denne 
12 Mils Svømmetur til noget af 
det fort-reite, Svømmere i dette Land 
bar for-spat wann dem til at sma 
op af Vandet. 

Pigen var i Vandet « Time-r ogl 
501X2 Minutter. l 

Mk 

Blaudede Mkddelelfet 
WW 

l Tampfkibet Prinsesle May, som· 
forlod Jst-away Alaska, Kl. 9 

Iorsdag Aften med 80 Passe-geret- 
om Bord og en Besastning of 65 
Mand, stødte pna m Klippe »den- 
iot Senttnelsøen Kl. 4 Fsrcdaa 
Morgen i Mit-set To Timcr ei- 
ter sank Stil-et Alle Passaaekeknel 
tilligomed der-es Posaune blcv red- 
det oq bmqt til Former-set Paa 
Den. Ille blev reist-et innen com 
til Stadt 

Mk· John Mit-heil tidliaekckFors 
tut-nd for United Mitte Winters 
of America. omtales i on Meldinq 
im New Dort at s. ds. lom mu- 

tig revwdltlsnik Kandidat lot Ou- 
Mllbmen l New Dort Man 
ins-In se fu« Wie m « ais-l 

state liq cu- demte Tauf-. Don er- 

kloerede fig ulzetinget for en di- 
rekte Nominationsbestcmmelse iStas 
tens Valgprogram, men ungaan- 
de Mitchells Kandidatnr nøjedes 
han med at sige, at han agtede 
Monden meget højt. 

Den blinde Senator Gore fra 
Oklahoma gentog i sidftc Uge sin 
Paastand om, at der var tilbudt 
ham 825,000 og fiden 850,000 for 
at koste jin Jndflydelse i Kongress 
sen for de faakaldte McMurray 
Kontrakter. huorved iflq. Scnator 
Gute PR,()()0,()()U ellcr 10 pCL qf 
PHUJIUCLOUO kundc realiseres iSags 
førersalcrr ved Salg af Jndianers 
land til et New York Syndikat. 
Saa hojtstaaende Personer fom Vi- 
cepræfident Sherman var interes- 
sercde i Soindlm Tidligere For- 
mand for Oklahoma republikanske 
Rats-konnte J. L. Hanwn, fom 
skyldcss for Beftikkcslfesforsøaet, nægs 
ter imidlcsrtid baade det cne og 
det anbet. Vi faar være paa Uds 
kig for Undersøaclfens Resultat 

At der er noqct i Jenator Go- 
res Bcskyldning, fes klakt af Berets 
ningernc sra Forhøret i Oklahoma 
i Dag. Mr. Hamon befkylder ncmlig 
Konnrcsmand C. E. Creager of 
Oklahoma Z. Distrikt for, at han 
»solicited« Sagt at fau) Stikpenge. 
Liaesaa fremgaar det af Joch-yet 
at Mr. McMurrcw hat forstaaet at 
interesfere Jndianerne i Landsalgetz 
saa de gladelig gav 10 pCt til ham 
on hans Agonter for at paafkynde 
Landets Sala. De var efter at fao 
Pengene saa hurtig fom muliqt, og 
de fyntes, det gik for langsomt med 
Regeringcns Salg af deres Land. 
Ja, saa interesserede var de blevet. 
at de gerne havde givct 25 pEt for 
at faa del-es Land folgt i en Fort. 
Oa Mr. McMurran havde saa faaet 
Jndianerne til at underskrioe Kon- 
troktor oa betalt dem sl for hner 
«llndesrfkkrift, oq dct var lobet op 
til 810,000. Det kunde jo nok lønne 

»sic( at ndbetale noale Tusinder, naar 

Iderved kunde vindes 83,000,000. 
HAlt dotte henviser jo klart, at Se- 
nator Gores Paastand maa vckre 

vasfentlig korrekt 

Reddede Æblerne C. E. Min- 
cer, Hamburg, Jowa, er den eneer 
Mund i denne Del asf Missouridai 
len, som redde e fin Frugtavl, da 

Vintervejret i April og Mai ellers 
drcebte Fruqten i vide Strwknins 
ger. 

Mr. Mincer havde over 1000 

IJldgryder i Gang Nat og Dag 
den Tit-, det fres, og vedligeholdt 
fanledes en taalelig Temperatur i 
fin Æblehave, niedens andres frøsrx 
Jan havde forsynet sig med 16, 
000 Gallonek »crude oil«, depone 4 
ret den i en Beholder paa Siden af» 
en Balke, og san lagde han Pibcr 
umkrinq i Haben, faa ban let tun-i 
de aenforfnne Jldgryderne med 
Olie Refultatet er, at han reddeu 
90 pCt. of jin Æbleavl og tneneH 
nu at tunne beste Æbler for sitt i 
000. Stotens Hortikulturister tu 

get ftor Interesse i dcnne Hain-, 
. ( 

Vas paa BIknene Der fortaIlleHY 
fra Fest-mich Nein-» at Mr. Geer-I 
ge Bædbukg, som bot en Ei Min 
Nord-it der-fak, sidste erdaq tom 
til at ttke over sin lille tre Aar 

qamle Ssn med en ..Vise«-leH 
Moos sovdt meet ude i Markt-us 
hvs Faderem osq hqn davde hat« 
M W at han Jkulde qaa birm s 
sen i OW davde Sinnen cis-Its 
fis til at fove i Futen. FadekenL 
fo- W ist fsr hon var for tut-?l 
ved han- til at sandte Den lills 
fikdetmsmskqaketafoghlev 
M WILL M ice-Ist Mkedt It drt 

f 
I 
1 

tog Doktoren fTimer at forbinde 
hanö Saat. Der er kun ringe Haab 
om, at ban kan komme fig- 

Præiidenten miser Pilgremsfæs 
drein-. llndcr Oz. ds. mclch fra Be- 
verly. Massi. om Afslokingen af et 
Monat-tout for Pilarimsfasdkene 
i Provincetoww Mass» ved hvils 
sen Leiliqlnsd Prassidcnt Taft 
væsentligt gao Pilgrimsfaedrene 
Brich for, at United States er 

bkevet til. hvad det ek. »Den Rand, 
fom qav dem Mod til at trodsc 
Stett ou lande pqa den forhudte 
Mist midt paa Wintereis og boiastte 
fiq der, hat qiort Landets Historie 
M, hvad den er«. faqde Pwiidenn 
ten. »Den biolv til at Mka 
Ucfhænqighedskriqm ten Malp- 
sqfaq til at tide Bemerkt-ist 
oq den dar bfdmaet til de Messe 
Idee-set In vel i Invqu st Tom 
I vor Politik Novum-um hat 
kostet QIMMMT 

FWWWWUW«WW«W« DansksAmerikansk. 

En Dausk som fremmed Gesandt. 
En Søn af den tidligere, nu afdødes 
danste Generalkonsul C. Micheler 
i Bogota, Dr. jur. Gustav Michel-! seu, er nylig ankommen til Tysts 
land fom overordentlig Gesandt og 

besnldmægtiget Minister for Repus 
bliftcn Columbia J Anledning af 
Hundredaarsdagcn for Proklamas 
tionen af Columbiass llafhængighed 
qav Dr. Michelsen den 20. Juli en 

Vaniet i Hamburg, i hvilfen en 

Rcetke sremragende Mænx Repræs 
fvntanter for Tysklands Negering, 
Handel un Skibsdsart deltog. Fra 
Tanmark deltoq Konful W. Hans- 
ien i Festen 

Dct 3. dansksamcrikanskc Sttrvnc 
aflioldes pan Olleruv Højskole ils-— 
23 August 1910.Fnr Stævnet er 

der sagt folgende Program: 
Teltagerne ankommer den 19. 

August am Astenen. 
Lørdag d. 20. August holdes Fo- 

redrag am Dagmarviierne af Højs 
fkolesorstander Povl Isanscm Balle- 
kilde, om Hedesagen af Skovrider 
Chr. Daigas og om Pukitanerne as 
Pastor Blichseldt. Om Aftencn Kon- 
rcrt as »Fynske Musikantere» under 
Ledelse as Organist Thro. Aaqaard, 
sRyslinge. 

Sindag d. 21. August: Subs- 
tjeneste med Altergang i Ollekup 
Kitte. Præsterne F. Bruun og Otto 
Nosenstand, Falte-made med Taler 
af Guardejer P Grau fra Als., 
Forsiander Jcns Limd fra Vefstrup 
oa cand. theol. Auge Moller sra 
Amerika oa om Aftenen Sang af 
Besterikerninaeissundstrnv Sangsors 
man 

Mandag den 22. August Statss 
kirke eilt-r Frikirte. Fortsqu as 
Pastor Jak. Halm tned vaasølaesnsde 
-Ordfkifte. Udflugt til Bregninge 
stikkc uaa Taasiime, lwor Valqmes 
ninqbedspmsst A. Helweg, Disson- 
taler om Joakim Skovgaardss bibcb 
ske Billeder i Vibora Domkirke. 
Om Aftenen taler Fru Andrea 
Franks fra Cakcutta 

Tirsdag den 23. August. Vilh. 
BirkedaL Foredrag os Forstander 
IKristenseiiiNanders. »Er-i danka 
Falk i Amerika«, e’5orel’1rag as Pa- 
sstor L. Henningsen fra Hutchinsom 
Minn. Forequ as Vibliothekar i 
Cbicaqo J. Ebr. Van. Selskabelig 
Asilutning cui-d mutig Oplæsnina. 

Deltaaorne i Stcwnrt bedes ind- 
melch siq bös Forstander Kristens 
settsNanders, Ollencp Hisiikole ved 
Svendborg. 

--— -- —- 

Horden kundi- 
,,Kieler-Zeitusg«s Redaktør A- 

lexander Niepa er afgaaet ved DI- 
den, 68 1X2 Aar gl. 

f 

Norges Storting hat med 90 St. 
mod 30 bevilget -1 Mill. Kr. til 
ekstraordinære Forsvarsforanstalts 
ninger. 

Eildcfifkeriet oed Island er be- 
gyndt under gode lldsigter. Der er 

hidtil fifket et Par Tnfinde Tønder 
Storiild. 

I 

wroninnen i England London- 
21. Jnli Tot meddeles i Dag of- 
ficielt, at Kongens og Dronningens 
Kroning vil finde Sted i 1911. 

Et hidtil nkendt Maleri af Ma- 
leren van Dyck, et Dobbeltportrwt af 
Kunftneren samtnen med Rnbens, 
er fundet i en privat Samlina i 

Paris-. 
. 

J St. Petersborg forefaldt der 
i Døgnet fra Torsdag til Fredag 
(21. og 22· Juli) 45 nye Tilfælde 
og 12 Dødsfald af Kolera. Antals 
let af Patienter er un 151. 

J Berlin overraskedes forleden 
en Del MormonMissionærsUdsew 
dnqcy mens de holdt Mede. De ar- 

refteredes alle og vil nu blive uds 

viste. 
. 

En Mund i Beile sit forleden et 
Brev fra sin Nabo. Brevet havde væs 

ret 10 Aar undervejs. Det havde 
ligget i en Revne i Postvognen og 
blev førft fundet, da Vognen nu 

kom tilReparation. 

Japan opfiger i denne Tid alle 
sine Handelstraktater med europæi- 
ske Stater. Meningen er, at der skal 
bygges en noget hejere Toldmur 
omkring Morgenrødens Riae 

. 

Uvejr over Fvankrig. Paris-, 24· 

Juli. Bladene bringer en Række 
Meddelelfer om Skade og Ulykkestili 
tilfwlde under et llnejr i Fredags. 
Saaledes flog Lynet nedsi Vancels 
losz- i en Jlok Skolebøru, sum kom 

fra Stole. En Dreng blev dræbt og 
flere saaret. 

O 

Den bundløse Kcktruptioa St. Pe- 
tersborg, 2:.. Juli. Revisionen ved 
Retten i Kiew har haft til Resultat, 
at alle Retsbisidderne øjeblikkelig 
sbleu afskediget, fordi de i en Aar- 
række havde taget mod Bestikkelser. 
De undskylder sig med, at de ikke 

har faaet nagen Gage. Hvor de til 
deres Gage bestemte Penge er ble- 
ven af, har man endnu ikke kun- 
net konstatere 

De svenske Flyvninger. Stock- 
holm, 2:Z. Juli. En Rigmand ljar 
stillet flere Tufind Kr. til aeronaui 
tisc Selskabs Disposition ved Flys 
vcugcn i Stockholm Der behøves 
imidlertid 25,()0() zir, og Beschat- 
sens Medlemmer arbejder energisk 
for at famle denne Sum. Det er 

Meningen foruden Diftanccflyvnitp 
gen at arrangece iaa vel Heide-« sont 
Hurtidhedsflyvninger. Cz nieste Uge 
afrejfer Acronauten B. Hofsten til 

Kein-nimmt for at underlmndus xiusd 

de dankte zlyvem 

Ost Ichwiaaerdamwr form-e NR 

London, Zi, Juli. Tit Reuters 
Bureau meldes fka Tokim 

Taumel-en ,.Tetsureimaru», iom 
feilek mellem Mc oq Dolni, er 

iidste Nat gaaet under paa Heiden 
as lichindo i Korea Damperen 
havde 240 Paduaner om Bord. 
og af diese ck 40 redlich Der er 

asgaaet Kkigsikibe til Ulyckesstedet 
for at We estrr de svque Passa- 
sem. 

J en wruoe veo Joyannesourg 
(Transvaa0 har en Gasekpplosion 
dræbt 15 indfødte, medens 13 hvis 
de og 76 indfiidte maatte bringeö 
paa Hospitalet. 

Paa San Domingo er en Winde 
bleven arresteret, mistænkt for Men- 
neskeæderi. Hun har tilstaaet, at 

(hun har fpist Dele af fem forfkellige 
Personen 

Voldsom Orkan. Kiew, (Rusland), 
21. Juli. J Kredsen Tscherkassy er 

-under en af Skybrud ledfaget Or- 
kan 17 Bygninger bleven ødelagt 
oa 8 Møller beskadiqet 

En tysk Deserter fr«a den franske 
Fremmedlegion er ankommen til 
:U(’cslilla, Afrika. Han formellen at 
24 andre Tyskere, der flygtede sam- 
men med hom, er bleven dræbte af 
Maurerne. 

. 

Paris, 21. Juli. Zenator Bra- 
dau er i Nærhedcn af Vals arm-am- 
mne ved en Automobilulykke. Fire 
andre Personen der besandt sig i 
Automobilen, blev haardt saarede. 

I 

Om Kinas Stilling til den rus- 

sifk-japanesiske Overenskomst har der 
gaaet de mest modsigende Rygter. 
Nu hedder det, at Regeringen i Pe- 
king glæder sig over, at man fast- 
holder PortsmouthJForliget og sta- 
tus quo i Manschuriet. 

J Nærheden af Venedig, Ita- 
lien, blev en Aoiatiker, der var 

gaaets op med sin Flyvemaskine, 
lloverrccsket af et Tordenvejr. Lynet 
Islog ned i Mafkinen, der styrtede 

brændende til Jorden og knxtstes. 
Aviatikkeren slap uskadt. 

. 

H Schweizisk Ekyttestæm:c.» Vern, 

k21. Juli. Den ftore fehweiziskeSkyts 
jtefest begyndte i Dag officielt med 
Fet storit Optog gennem Vyen. J 

erstbanketten deltog hele Forbundss 
zraadet og Corps diplomatique. 

; Præsident Contesse holdt Talen 
for Fædrelandet og fremhævede, at 

iden voksende Deltagelse i Skyttes 
Efesten var Bevis for, at det schwei- 
TZifke Falk mere end nogen Sinde 
’før holdt fast ved sine militære 
IJnstitutioner fom Værn for fin 

: llafhæiigighed. 
I 

. Gjæring i Portugal. »Matin« 
bringet meget foruroligende Ville- 
der af Stemningen i Portugal. Der 
hersker en meget ophidset Stem- 
ning i Anledning af de foreftaaende 
Valg i Shitningen af August. De 
Revolutionccre udfolder aabenlys 
en ihasrdig Propaganda ucod Kotige- 
huset. Portrceterne af Rong Car- 
los’ Mordere scelges aabenlyft paa 

Fixsadcrnc i store Massen og Poli- 
tiet tør ikke skkide ind. 

Ztore Dele af Folket; deriblandt 
mange af de mest intelligente, dri- 
ver en fand Kultus af Konaeucorz 
derne ua af do Mit-nd af det re- 

publikanike Parti, der hat siddet i 
Famng paa Grund af deres poli- 
tiike Duel«lu-uis.-«iiiiiiq. Republikaners 
ne Oistorikeren Brann, Alfonso Co- 

sta uq Anton :’lliueida, der alle inu- 
vwret iæaniet, er Neustand for 
de most ooerdrenne Æresbevisnins 
get-, book de fes. 

Den revnblikaniic Veaeistring 
bar aiJef Ztødrt til Tannelien af 
talriqe hemmelige For-bund Bisse 
bar en hsist eiendommclig Organi- 
sation for derved at for-hindre Po- 
litirts swntkol Foreninaerne dan- 
ner Gmpper paa fire Mand· In 
af disfe danner atter en ny Gruppe. 
den inakaldte Chora, oa tun bam 
sendet- dennes Medic-miser s cho- 
ms dann-e en Tal-ana. Organisa- 
tionen tællek Tufinder af Hebt-n- 
um, fom er tadelt over bete san- 
det. 


