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Svære Flyveulykker. 

To Flyvere but-des ihiel, en Laufe-, 
to andre sann-ess. 

Flyvespsrtea en fatlig Aderbe 

Paris, 18. Juni. — Tre Mennes 
skek dtckbt og to kommet til Stude, 
den enc- alwrligt, — det er fskste 
Tag-I Tribut blandt de 50 Flyvere, 
sum tidliq i Morges steg op fra 
Flyvevladsen ved Vincennes for at 
begynde en Rundflyvnina til Lon- 
don og tilbage med forskellige 
Ztandsninapr vaa Tilbagevechk. 

De drehte er: 

Kaptajn Princetau, hoigs Motor 
eksvlodcsnsts i Luftcn og ovekspksjs 
tcde kmm mod Gassolim saa ban 
brckndtes ihjel. 

M. Les Martin — lmn fle intod 
et TM. on Motoren i hans Akko- 
plon knustc Saus Dom-d 

M. Lenkt-on hanszs Masfine 
etsvlodmdc Tod Chateauinierry og 
brckndtc ham ihjel. 

M. Gaubert, en tidligere szts 
nant i Heeren, som dettog i den ci- 
Jile Kapflyvning underNavnet»Dals 
ger.« Don fandtes ligaende bevidsts 
los i en Hvedemark fire Mil im 
VillersEoteretz Hans Kvæftälfer er 

alvorlige. 
M. Bille —- hans Aerovlan stsds 

te imod Jorden en Mil fra, hvor 
den stog op, og blev knuft. Hatt 
kom til Stabe, men ikke aloorligt. 

Tre andre af «Fuglemændene« 
faldt ned fokfkellige Sieben men in- 
gen of dile W slemt til Stabe 

Af de 50, fom deltog i Kapflyvs 
nimer var de 38 clvlle, og 12 var 

Ostia-rek, Tom var udlommanderet 
til at jage Del. Der var opftillet 
BILOOO som Pia-mie. 

Rede ved Vincennes var der ved 
Ekssercewladfen en Tilfkuekfkare, 
Tom bedømtes til 500,000 a 1,000,- 
000 Maine-steh for at se Stakten. 
smm Zoldqtek og .l,000 Politibes 
tjentcn as bvilke de flefte vor til 
Heft, par paa Stpdet for at holde 
Flymsvladsm klar. 

Et Wsrwrslud der affnrech sil- 
:'-).l.’- um- Ejzxrmlet for Flyucrms til 
It holde- jia Dukate. « MS 

J Lok·2st1.im Abbedi Um- nun ned 
Zlntntn.1c" n-· en »Als-esse iumn et 

it:1nro:11«"c-nst Alter i en uf Ali-ro- 
.·."am·rnss: «J«c1nnnri:-« sur du as Flo- 
oerne, sen-. HEROL- en unndelig Be« 
rede-Ue Zu Tageer Rom-. M. Le 
Martin, Un var Mende inden en 

Tinte par Hunn-, var en of dch 
der Inn-Kett fokan Alteret for atj 
cnodtanc Veisignelse ! 

Dei rinnt-: and affyredesz Fäl. Ci, 
« Mainne Tabntean, Vierte Ve- 

! 

deine on M· Vathiat, der allerede 
var i Entling, hoikolede af Zted 
med en Minuts Mellemrucn under 
de vildestc Bifaldöeaab. —- De svs 
rige Aviatotcr ftea op den ene ef- 
ter den enden med et Par Minut- 
ters Meliemrum Den sidfte, der 
lettede, var Emile Traja, hvis Ma- 
fkine dræbte Krigöministeken og sau- 
rede Fsksteminifter Monis fokleden. 
Blandt dem, der bevidnede Flyvers 
nes Opfnqning, var Premier Mo-» 
nis’ Sen Autoniry sont ogfaa Her-; sum-et, da Krigsministeken blen» 
droht, og den nye KrigsminickterY 

Binden reiste lig fra Begyndelfen, 
og Le IMartim som var en 

af de mest erfarne Flyvere i 
Frnnkrigpt vugqedeö af Binden, 
fotn hanc-s- qukine sorlod Jor- 
den og flstäf Sied. Gan var naaet 
en Martmil hort, da man fan, at 

« Von dalede. Hans ,.Bip1ane« sitzt-« 
tede imod et Egettæ og knustes: et 
Stykke as Motoren knufte hans »Hier- 
nefkalp og hans bitte Ben blev 
jrækket to Stedety saa der var mep- 
pe Lin i hom, da Leser af Rede 
ihrs samlede ham op oq fette ham 

» 

P Hospitah hour yan udaaudede 
om faa Akinutxer. 

ziaptajn Prbceteau var heller 
ikke kommen langt, for Ulytcen 
kamte imm. Man san, at han ar- 

bejde for at lssne et Belie, der holdt 
ham fast til Sædet, saa han kun- 
de springe nd. Men Motoren eis- 

ploderede, saa han blev overiprøis 
tet med Gasolin, og da han med 
Vraget naaede Jorder var han 
alle-rede dtd. —- Lendren naaede 
længere bokt, men forulykkede væs 

sentlig paa samme Moade som 
Princeteau· 

Ti af dem, der vilde deltage i 
Kapflyvningem naaede ikke ud over 

Flyvepladfens Grean 

Det nye Styre i Mexico 
Fm Chihuahua meldes under 

Isi. ds» at der straks vil blive fores 
taqet Fokandringcsr. som vil berøve 
flere Millioner Dollars Vcktdi af 
Ejendon1, sont tilhører Amerika- 
neke. Guvernør Gouzales erklærer. 
at under det nyc Etyre vil Koncess 

sinnen der er tilftaaet fremmede, 
og jom san betragtesz jom Monopos 
ler, ikke blioe fomyet. Der vil bli-’ 
ve gjokt Stridt i Retning af at be- 
qrænse udenlandske Monopoler, som 
nu findes i Chihuahua, en af de 
rigeste Stater paa Mineraler og 
Skov. Dis-je Rigdomskilder kontra- 
leres væfentlig of Amerika-tenan 
lcendere og Tyskete. 

»Alle de Amerika-keck som ist-! 
gede over Dies Fald, vil finde udu 
at deres Sorg var vel grundet,« 
fagde Gut-ernst Gomzaleö. «Vi ag- 
tek ikke at fratage nogen Udlckns 
ding de Rigdommc, han hat ng 
Ejendomsret til: men vi mener, at 

Dia,z’s System med at tilstaa Kon- 

cessioner og med lldbetalinger af 
store Pengesummer til inexicanfke 
Polititere i Virteligheden var det 
famme som at ,,sælge« Mexico. 

J Aarevis hat Mexico været nd- 

nyttet af Udlasndingen indtil den 
ftore Merkmde of Folkct nu ingen- 
ting har. Vi var uasr ins-d at blive et 
Land af Tiggere Nu ital alle Zerr- 
prjuilegier outiøm Tcm snart det la- 
der sig gere« 

Præsident-Randidater. 
Washington IT. Juni ——«-»3e- 

natur Robert M. Yo Follettc er 

smndidut for den kopublikanike Pras- 
iidem-Romicmtion.« Lotto Neu sagt 
i Tag med hatt-J Vidende og Bil- 

ligclse. Hans Venner siger, at han» 
or i Marien forderedt paa at from-i 
pc imod Tafts »forstandsede Hei-PS 
De paastaor. ot de er fitre poa en! 
Trediedel af Delegatcrne i den re-! 
publikanste Konvention og oil be- 

gynde med Feltraabet: ,,La Solln-. 
te og Haab om Seit eller Taktl 
og iikkekt Nederlogl« i 

,,Uden Penge, uden foadan Ori! 
goniiatiom som er tarateristist forj 
Mastinpolitiktem uden en Legion 
of Medsmænd eller Jnteresiernesi 
Jndflydelse,« siaer Lin FolcettcsVen-" 
nor, men pao en progressiv Plat-’ 
form, i Lyiet af hans Fortjeneftet 
i Wisconsin og hans syv Aars Re- 
kord i Kongresien vil shan appelles 
re til den oplyfte offentlige Mening. 

La Follette vil dog vente med den 
offentlige Runda-rufe indtil Kam- 

iipoqnen Uiver meke udviklet, og 
TFock beW fis merk med Ton- 
ken ons, hvem de nceste Gang fkol 
tildele den Ære at soette hatn i Det 
Qui-de Hut. 

Samtidig paastaad det, ogioa i 
Wofhinstom at Bryan flet ikke hat 

Iitnois ot blive nomineret 4· Gang 
som demokratiik Kandidat. 

Pkæsidentens 
Sølvbryllup 

Washington, l9. Juni. — Præsis 
dent og Mis. Tasts Sslvbryllup i 
Gaar var det andet Sslobryllup, der 
er fejret i Det Hoide Has. Der var 

ndsendt Jndbydelse til henved 12s 
Wo Mennester. og skent der ikle 
osficielt er givet noget Tal paa dem, 
der tryttede Præsidentens Haantz 
antages det, at mindst 5,()00 var til 
Stede 

i Aldrig i Nationens Historie, me- 

ner man, har der vceret sejket Ma- 
ge til Zei. De diplomatiskeKorps, De 

’Forenede Staters Hsjesteret, Sena- 
ltet og Repræsentanthuset, Regeringsi 
departementerne, hsjtstaaende Poli- 
tikere i Landet, Heeren og Flaaden 

»og for øokigt næsten enhver Livsstils 
ling var repræsenteret. Den klare- 
tølige Aften gjorde Receptionen un- 

der nahen Himmel ikke alene mutig, 
nien brillant, ualmindelig og be- 
hagelig i enhver Henseende. Gæstets 
ne vilde have overfyldt Dei Heide 
Hug, inen Plænerne omkring dette 
var ruminelige not, saa der blev 

hoerken Trængiel eller Zokvirring. 
De Mennesker, sont triengte sig 

samtnen uden am Jerngærdet for at 

se det prægtige elektrier Los, 
Springvandet og den lystige Forsams 
ling, anflaacs til 15,000. Det er 

sjcelden, Washington bliver oprømt 
over nogenting, nien i Asteö lagdt 
den sin Interesse for Præsidentens 
Lykke for Degen paa en umistendes 
lig Maade « 

Det var en hel -Overraskelse for 
Mrs. Tasts Bewies-, at hendes Hel- 
bredstilstand var bleven saa vidt for- 
bedret, at hun var i Stand til at 

sorblive ved sin Monds Side under« 
lnsie riieceptionen 

J :iiøuerl)astidct«. Saloniti, 21).M0j.« 
Ton tnitc Professor Eduard Richter-« 
er under et Ztndieouljold i de owns-; 
piite Bjcrgc i Niclsrheden af mithin-« 
plo bleuen overfnldet as giirjte Tit-isfl 
net-e un bortført liku for Ojnene ni 
to Mendarniety der ledsagede l)ani. 

Berlin, W. Maj. Tit ,,Tngel)latt««» 
telegraferes fra Jena: Jsølge insttil 
indløljne zllkeddelcslier hat« den tyitc 
Unsinn i Monostir fra den nf Jiøk 
vorne lmrtiørte Jngeniør Richter-· 
faaet et Vrm hvori Richter tin-Ode- 
ler, at l)nn ist« i god »Ur-hold Oan lie- 
deis Koninlen oin at skaffe wie-pen- 
ge til Befe. Tet Selitab, lwor Nie-OF 
ter var aniat, har anniodet Konnt-« 
len oni at gøre alt for at rcdde Jn-! 
sent-kein og det hat ertlcvrct sigH 
rede til alle Oste. 

Saloniti, ZU. Maj. Myndighedier 
ne hat nenne-n en Faarehyrde faact 
et paa Franit asffattet Brev fka den 

bortfskte Jngeniør Richter-, iom ind- 

stændigt beder Myndighederne stand- 
se Risvernes Forsplgelfe, da Bande-us s 

Gwding hat svoret at dræbe Weh-J 
ter, hvis Roverne omriiiges. Mynsi dighederne synes tilbsjelige til at- 

opfylde lhans Ønike og bar anmodet 
Valien af Salontti om Forholdss 
ordre. 

Senere: De græske Risvere for- 
ilangek 20,000 Livres i Ltfepenge 
lfor at lade den koste Jngenisr Mich-; 
ter flippe med Livet,-og Jngenis-" 
ten hat telegmferet til Guvernsss 
ten i Momente- om at affende den 
for-langte Sum. 

Gut-ernsten synes tmidlertid iste- 
at være tilbsjelig til at rytke ud med 
faa stok en Sum godvtlltg og har 
i Stedet for sendt en stætt Afdes 
ling Soldater ud efter Ast-erne- 
lktnt det tyste Konsul hat raadet til 
ihellere at sende Penqene ftraks for 
at redde Jngentjrens Liv. 

Ytaudede Weddelclsrn 
« 

En stor Sprogmand dsd. Cal- 
cutta, Indien, 17. Juni. — Syed 
Ali Belgrami, en af Indiens mest 
fremragende Lcerde, er død af Hier- 
teslag i Hardor, Ondh, Indien, 57 
Aar gammel. Han talede et Dufin 
Zvrog flydende og kunde læse, stri- 
ms og tænke i tyve. 

Der meldes om fra Washington, 
T. C., at alle Medlemmerne af den 
JllinoissLegislatur, fom valgte Lo- 
rimer, muliqvis oil blioe indkaldt 

««"om Vidner for Senatets nye Un- 
derstgelseskomite. J saa Falk-, denne 
Tanke blive til Virtelighed, vil Se- 
natetkomithen rimeligvis komme til 

;Cbicago eller Soringfield og holde 
chfion der et Var Tage-. 

Trcebt af Lynild. Melin, Jlls., 
« 17. Juni. ——— Lpnet flog i Eftermids 

dag ned i en Stald paa James Dixs 
san-Z Form og dkcebte tre Børn — 

Fern og Leah Dixon ogHarrySteins 
ke fra Chicago. Samtidig meldes om 

Ztorm flere Sie-der i Indiana og 
Illinois, sont hat bragt Regn og 
endt Tot-ken. Men Ued Murphysboi 
ro, Jll.s blev en Mand dræbt af 
Lynet, og ved Mount Vernon, Jud» 
blev en dræbt og en anden saaret, 
idet en Stald blæste ned. 

i Overmorgen (den 22. Juni) er 

»Dagen, der er bestemt for den store 
»Stådd (Kongekroningen) i London. 
Alt i lcengere Tid er der gjort stor- 
artede Forberedelfer, og i de sidfte 
Dage hat man haft traolt med at 
male og dekorere i Gaderne; men 

saa meldes det i Dag til Morgen, 
at en stadig Regn i Gaar Eftermids 
dag og i Aftes truek med helt at 

ødclægge Teioratiumsrne.»-—Tc stut- 
de date ladt denncs Nenn passere lidt 
lasngere Zyduch 

. 

Fra thlentinc, Nebr» lasse-J sol- 
qende sørgolige Muldinn til :!Iknmm: 
»Rordi han ltaode must med at dras- 
vc Mary Illkuwlnx der tnwde slaaet 
on med kunn, lsleo Eharlie Zellen-, 
en Ranclnnand, i Eøndags lynched 
af Piqenszs Bruder. wende-J Fasttur og 
to Brunett Liget sandte-L- i Gaar Ued 

IlIkiddagcitid ljasngende non en Tele- 

fonftolpe i Nasrhodcn af Jacfgisntcky 
Rauch 75 Mit Zydoeft l)e1·for· Lon- 
cherne gik til Cody og kneldtc sig 
se1v. De vcntede hole Tagen paa 
Zheriffensts Ojcnttotnst J Aste-:- ar- 

resteredcö de. Men Ztemningen intod 
dem gik san l)øjt, at Sheriffen fandt 
det fdrnnftjgt at dringe dem til 

Neozcsl pr. Ilntmnobih for at de der 

fra kunde sendes til Valentine. 

Tldspkoeent blandt uægte Birn. 

DIdeligheden blandt uægte fødte 
Born, der i Tyjkland ndgør en Tiens 
dedel af samtlige Born, er frygtei 
lig stor. 

J Projer er den i det førfte Le- 
—veaar dobbelt faa stor som blandt 
cegtefødte Vørn Af ægtefsdte Bsrn 
dsde i det førfte Leveaar 18 UCt., 
af uægtefødte over 34 pCt., altfaa 
mere end en TrediedeL 

J Berlin dtde i Gennemsint i 
Aarene 1898—1900 af ægtefsdte 

i19,4 «pCt-, af ucegteftdte derimod 
4162 pCt i det fsrste Lweaar. alt- 
faa omtrent Halvdelen J nogle For- 
stæder til Berlin dsde endogsaa 80 

Mi. af uægtefsdte -B-rn. 
ngaa i de folgende Leveaar er 

Dsdeligheden ualmindelig ftor 
iblandt de uægtefsdte Bern, og der 
er, efter hvad et tysk Tidsskrtft pas- 
ftaar, kun fan, der naar den værmes 

pliqtige Aldetn 

Yordeit rundt 
; 

W 

Fra Tokio, Japan, meldes, at 

vedholdende Regnskyl har slukket 
den ftore Skoobrand i den nordlige 
Del af Hokkaida 

Garibaldis Dsdsdag gao den 2. 
ds. Anledning til patriotifke Deman- 
strationer i det italienfke Deputeret- 
kommen 

Kongresfen i Paris for Luft- 
fkibsfart hat endt jine Arbejder og 
vedtaget et Forflag, der er et førfte 
Forspg til en Lov om Trafikken i 

»Luften. 
. 

Flyveulykke Hyeres, FrankrikL Z. 

Juni. Under en Flyvning her er 

Løftnanterne Lucca og Hennequin 
smrtet nos. Te fik hver et Ben 

jbræfket. 

j Text M. fvenske Ekspedition til 
Zpitzbergen afnaar i denne Maaned 
im Stockholm vaa Tamperen »Vi- 

;king«. Den bestaar af 35 Deltagere 
on lebe-Z af IKandidat B. Høgbom. 

» I 

Udfordring til Duel. Madrid, 3. 

Juni. Som Følge af et rent person- 
liqt Sammenstød i Senatet hat Mi- 
nisterpræiident Canalejas og Sena- 
tor Marauis Portage fendt hinan- 
den deres Sekundanten 

. 

J Stets-Berlin staar for Tiden 
(4. Juni) 65,000 Lejligsheder og 
industrielle Lokaler ledige, deraf 40s 
000 i selve Berlin. Man bar ingen 
Zinde før oplevet en faa stor Ledigs 
bed der i Vnen 

I 

chsjret i Sydtyfkland. Mergents 
heim, I. Juni. Efter hvad »Ton- 

berzeit.« erfarer, anflaas den ved 
Uueiret i det badensiike Zauber-Di- 
ftrikt anrettede Skade til 8 Mill- 
Mart 

. 

Quinderne for Zanmrbejde Stock- 
holm, 16. Juni. —- Den internatio- 
nale KvindeitemmcrestsForenings 
Kongrcss vedtog i Gam· Resolutio- 
ner om Zamaisbeide med iocinlistiske 
Winde-Lrganisationcsr san vol som 
med andre Kisindefnrbund 

Tummel- Iyncix Polta:1a, Rus- 
land, ti. Juni. J Landstgn Poles- 
huy overfoldt trcs Nønere Præftens 
Jus og sank-ede- flcre Banden Lands- 
bncns Vebocrcs blcszs Um onbidfcde 
l)erover, at de iamledeis og drev 
Romsrnc nd i en Muka Og flog 
dem ibfe1. 

. 

thuwatbsistriko. Filum-, 1. Juni. 
Nemæfentantcr for samtliqe Arbei- 
dcsrorganisationer har befluttet som 
Tegn paa Zolidaritet med de stri- 
kende Funktionen-er ved det nimm-sk- 
kroatiske Dampikibsielskab at pro- 
klamere almindelig Strike. Som 
Fslge heraf bar 20,000 Akbejdere i 
Gaar nedlagt Arbejdet. 

Frankrigs Luftflaade. Paris, 3. 

YJuni. Den nationale Liga for Luft- 
sfeflads hat« ansøgt Senatet om, at 
der maa blive bevilgcst 10 Mill. 
Francs til Oprettelfe af Flyoeftatios 
ner ved Grænfernet Senatets Uds 
valg for Flyveteknik har vedtaget at 

anbefale An«spgningen. 

Den franske Jernbanestrike. Paris, 
j. Juni. Tidligere Sesretær for 
Jernbanemændenes Fagforening, 
«Guerard, har i »Matin« offentligi 
gjort fokskckligk TM angaas 
endeme til dsn fidfte Jeru- 
banestrike. Han fkriver bl. a» at de 
egentlige Oppde til Striken 

sstod i Forbindelfe med klerikale og 
antirepublikanste Politikere, og at 

den af dem udsendte Strikebefaling, 
der var forfynet med Lokomotivf-· 
rerforeningens Formands Undeks 

skrift, var förfalfket 
. 

Jngen GrevetiteL Berlin, l. Ju- 
ni. — J Anledning of den elsassslos 
thringske Forfatningslovs Vedtagels 
se har Kejseren tilstillet Rigskanslek 
BethmannsHollweg sit Blllede, led- 
faget af en smigrende Skkivelfe. J 
famme Anledning hat Kejseren de- 
koreret Jndenrigsminisfter Delbrück 
med Storkorfet af den rjde Ørns 
Orden med Egelsv og Brillantec 

Søfolkene faar Lønspaalæg Lon- 
don, 16· Juni. —- White Star Li- 
nien, Canadian Pacific Bauen og 
Holt Linien og andre Linier i Li- 
verpool tilstod i Gaar alle deres 

Arbejdere en Lønsforhøjelfe af 8250 
om Maaneden. 

lldiigterne for nærvcerende er, 
at Striken snart vil oære endt, delg 
paa Grund af Strikernes Mangel 
paa Organisation og deres Ligegyls 
digl)ed, del-J fordi der er fuldt oo af 
lldlætidinger, fom er villige til at 
overtage Strikernes Pladser. 

Dei antagesj at Cnnard Linien 
ncefte llge vil gaa ind paa en lig· 
nende Lønsforhøjelse som den White 
Star og Canadian Pacific bar til- 
ftaaet. 

lloejr i England. London, l. Ju- 
ni. J Aftes rafede et voldsomt Uvejr 
over London og de sydlige sGrevfkas 
ber. Mange Bsygninger blev besta- 
diget. J to Kirker flog Lynet ned. 
7 Personer blev drwbt; deraf var 

5 paa Hiemoefen fra Vceddeløbene i 
Epsom. Uveiret brød los under de 
sidste Lob: Stornien fejede hen over 

Vceddelobspladiem og den nhyre Til- 
jktiermwngde ooerrafkedes paa Vejen 
til Vnen af en fkybrudlignendeRegn. 
De oældige Regnmasser hat anrets 
tet betndelig Skade i London og 
Omegn 

Valqretsh1inde1· i Kirme Chri- 
fijanin, LI. Juni. Et Bindi-Wende fra 

Lands-:nindenentntrrctisforcninnen-J 
Vonnnsch otn Tilladplsc for :!.Icis«s 
Anna Zlmw til at talc i Vor Frei- 
fcrs xiixsfu i Chrisrinnia nat us dir- 
kcmsmrtvntcntct i Ovnbold tii llIs 
xalulscr nf Lundrtsks Vifknpucr blechn 
assianvt Furcninqmii Rostnrclsp an- 

rundede bonum um, at Zwrgisnmaiet 
nuattc blixsc afnjnrt nf den fanilode 

klikszxisrinsp J et i Tag nstmldt Etat-J- 
1·kmd—:--:1Ikodks Or Kirkckicvartmnontets 
Jlfqørcslfe bloncn ouristlmldL idot 4 
Ztatsssraader flnttedc siq til sinke- 
nnnifterm, mvdcns Ztatsskninistcr 
säunum on L andre Ministrc ftksnkte 
for Tilladelfm Forsnarsminifteren 
var darin-ist 

Skandinavifkc 
Kirkefamfuud, 
fom maatte Inste at starte nye 
Kolonier, vil gøre veli at strive 
til Undertegnede. —--— Overors 
dentligt gode Betingelser tilbys 
des. — Extra gvdt og billigt 
Land, lette Betalingövilkaar, 
iri Opfmlfe nf Kitke oq Stole 
samt mange andre exikaotdisæke 
Tilbud gives af Real Estate 
Handlere langs Northern Pari- 
fic-Banen. 

For udfsrlig Underretning 
striv paa Dunst til 

L. J. BRlclcER. 
General lmmiskatioa Asctm 
124 —- N. P. III-. Dept s. 

st. Psal. Mino. 


