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Amerika 
M 

Frimtelig Staun. 

En Sturm, meke lig en Gyclon 
rasede Spring Morgen fra Hatten, 
N. Dok., til Hilaire, Minne» en 

Stmtning paa 100 Mil. Alt under- 

vejs Idelagdes. Bygningetne knuftes 
vg hvivledeö i Luft-n, Kreatukerne 

dichtes, og 2 Mennester, muligvts 
mange fleu, drabtes« samt en Masse 
lautet-eg. Telefonfotbindelsen er na- 

tukligvis atbrudt, saa man kan endnu 
ttke med Bestemthcd sitze-, hvormauge 
Mennesteliv der er gaaet last. 

Al. 7 om Morgenen begyndte Stoc- 
men at case i Hatton og hat rafet med 

uspækket Stykke 100 Mtl i nokdoestlig 
Retning, op til Hiloim Al Avling, 
fom itke var htstet, er fuldstændtg Ode- 

lagt, og Jotden vlfek end tkke Spok as 
uogensmde at have baaret Sah; sca 
suldstckndigck alt feist bott. J Thomp· 
lon, nat ved Hatte-n, blev hvett eneste 
has slaaet i Styls-t, og Hast las :- 

Tommet hsjt ovemlt, og Regnea gjotde 
sit ttl at Ibelktqge. lfn Stald mev 8 

Hesie sauft-s aldeletL En Former, 
iom bot nogkt vest for Thompion, tom 

korenbe l sin Arbeidsoogn og blev pistet 
afHaglem, indttl han faldt bevistlss 
ned i Vogneth hvok man senkte fand- 
ham, meke dsd end let-ende- 

I Hilaike, Minn» blev en Rotte 

fItt en Mit bott im sit ern1, heut-es 
Ltg fandtes sen-re- 

Fleke Mtl fra, hour Stormen rasch-, 
var du lau markt, at man muckte have 
Lys til lange eftet Midas- 

Hof-s- 

Pengc øg Ulytte. 

J finnnsicl Penseenvc hnt Salter- 

kongen The o doke H avemeyerg 
Familie studig haft Lytken med sig; 
men i andre Hettieenve hat Utykten 
fulgt Familten fom en out-Antw. Mrs. 

Naths l te May-ess, Theodoke 
Havetneyers Dattecs plubselige Tod for 
nogte Dage siden var tun et Leb i en 

lang Rede of tragtste Begivenhebek, 
iocn hat iunpet Steh i Familien i de 

sidfte 30 Aar. Mks· Meyer bade fom 
Islge af et Pistolskud, kg nagtet Urg- 
Iynsjuryen etktætede det for at vme 

en tilfældig lllykke, er der god Gtund 
til at tro, at det var ovetlogt Selt- 
mord. 

Undet lignende Omstctndigheder btev 

Charles anemeyet, en Brodes 
ai Mit-. Meyer, iundet osd i Bibliptes 
ket i sit Hjeint Jtoslyn, N.J., for ca. 2 

Aar sit-en- 
Fok Zu Aar sitzen blev Geor g e 

H a o e m ey e r knutt tildsdet sin Fo- 
decs Suctekfnbrik i Btooktym Gamle 

Havemeyet var thne ttl Utytken. 
El endet ungt Mehle-n af Familien, 

Heut-z pqoemey ec, fette for lU 

Aar fiveu Pamä i Bevcegelie ved sine 
Etstmoagnncer. Hatt dsde pludielig, 
og det viite sig ba, at der itte var en 

Cent Igen If hans Millionen III ol- 

mtndeltge Mentng vor, at han hat-de be- 

gaoet Geldwert-. 
J. H a v e me y er, fom aylig bede, 

git for at væce Ungkakl. J sit Testa- 
mente eiterlod has tmtdlektiv siae Penge 
til stn Zone, med hvem han havve vieret 

gtit i 15 Ank, men sont hoekken han« 
Singt-singe ellet Vennek has-de kendt el- 
let iet. 

Det satte-sto- Opstgt, des h e n k y I 
O. Daoemeyer iok Its Aar siden 
feste og sit Stils-wisse fta sin haften- 
Mts. Vaoemeyer var en Dattet ai sin 
Svtgeriadets Jortetningskompsgnom 
Dun var Iendt for sin Stsnhev og sine 
Anat-sieben Eiter Stil-missen tqu 

hun sig futdsmndiq ttlbqge ice Set- 
stqbstivet og tevede t Eniomhed instit 
Hin Dis for nagte Aar fide-t. Jmtds 

Jam- hasde heade- frciktue Mond giftet 
, 

sig need heut-es Nutz fm yuecu han se- 
uere et bleven stilt. 

En Many vræbt as Teg- 
kovckco 

Fuss-n Ihn-im- Toaet, iom quik.fra 
Dem-er Soccdag Affen, bletfs nisten Mit 
oft for Dem-er, ftandset as 2 masserede 
Nonen De kom op paa Taget ved 
Luna-i, og efter at Togct var konnt-et I 

Gang, gjokde de Fotssg paa at aabne 
Osten. Konduktoten, der antog dem 

soc traust-s, aadncde Daten foc at same 
oem of; men schuf NIverne rettede en 

Revolver mod Marthens Hoved og be- 
falede ham at fstge dem gennem Vog- 
nene og packe Pasiagetetne, en eftet en. 

Efterhaanden fom de verstehe Passa- 
gereme, befakeve de dem at for-holde sig 
tolige, how de unstet-e ot beholde Laie-, 
hvilset alle mev een Undtagelfe format 
Lenne var en Sammet Mand, Mr. Tay, 
im Dem-eh han sit en Kugte gennem 
Hovedet og en I Brysten 

Nsoetne fik ca. 8100 og en Masse 
Gulvure og andre Iuoelen Kondui- 
tskeu, how Ur Revenue ligeledeg sog, 
anmodede om at faa det tilboge, da han 
elleks ikke kunde passe Tit-eri, og Ro- 
oerne gav det veloilltgst tilbage. J 
Narheden ai Hugo sprang Reveme af, 
— eftek at have givet Konduktsren 
Ocdke tcl at kste hurtig videre, uden at 

gske goes-g paa at invhmte dem. Si- 
den hat man hvekken hsrc euer set noget 
til dem. 

--« CO-—-s —- -7— 

zagt paa Voll-dumm« 

Tke Rompagntek Milits et kejst fta 
Duiuth ined et tskstratog paa Marthens 
Pectfic Bauen for at faa fat i Beschre- 
ken for et Citkugfelskab og andre Ledere 
for en Bande lovløse Folk,som hat um«- 

steret, sont de vitde, i isafg Lake, Grund 
sttapids og andre Byer i bet notdlige 
Atinnesota i de sidfie Dage. 

Bank-end Ufcked gik saa vidt, at da 

Shetiiien horte, at den var paa Vejen 
til tsailtokh som et mer ved Wisse-using 
Glaubst-, telegrafette han til Gus. 
Lind og hab oni,atStatgniilitfctt moatte 
kaldeg ad. 

Hvor Banden koni, gav den Politi- 
autotiteteene en god Dag og indfsrte 
et fandt Nafelsregiment. Naak Poli- 
ttet fokssgte at opketholde Orden, blev 
det ooekfaldet af Banden, og der siges,at 
i en af Smaabyeene blev en Mund 
skudt· Shektff N au m b a u gh og 
Deputy Shensi H. A l exa n der i 

Hubbakd County bteo mishandtet af 
dem. 

Tisfe toin til Tulnth, da de hatte, 
at tsitkugfolkene var paa Veer til Du- 
luth, og hast«-de at genkende dem, fom 
havde Inishaudlet dem. tsonstable Chrig 
E n g en fra Guts Lake var ogsaa med 
de to Shetifser, og alle tte futgte med 
Soldaterne. 

Cyelou i Illinois. 

En Tornado gik fotleden over Buches 
og Qmegn i Washington Co. Den 
kam atdeles pludielig og eftek et Ofe- 
btiks Fort-b var Lasten text at siyvende 
Halmitcaa. Landtneendene hat-de stem- 

lig det nieste Hacke i Stat, og eftek 
Uveitet fandtes itke et Halmstkaa paa 
Matten. En Mund fau, athans Hat-. ; 
ketrybbe bteo leitet op i Lasten og haa- 
tet en halv Mit bon- 

JWilliam Muth iaiens Das 
bleo en Vandtsnde lsftet op fea Guloet, 
haaret ad af Deren og igennetn Lasten 
og seneke fundet ca 200 Fod fka Hu. 
iet. 

Hoor Teleiantraadene ikke var faldne 
neb, iaa man dem teet behangte ined 

Dacenftkam 
Jngen kam til Stabe under erjtet. 

staates-est ins M Ghin-gen 

Ost-ernst Napf-nett nieddelee, at 

hans iskste pssenttige take i de nieste tte 
Mann-der vtl bltve ea, sont han paa 

Liebsten-V den sidxe September-, vit 

holde i Chtcagm Der fra uil Gutm- 
nmsen gaa vestpaa og viere borle til de 
15de Limber, da han vender tilbage til 
New York. 

———-.-..———- 

Briternc faar mere Land. 

O. A. Titmon, de Forenede Statets 
Kommissioncer ved Gmnfebestemmelsen 
mellemAlaska og 6anava, et kommet 

tilbage km de nordlige Egne. Mk. 
Titman og F. W. Ring, den britiskeJ 
Kommissionch har fusssat GranserneJ 
hookved en mindre Stmkning er kommek 
inv under Brunne. 

mStats Nyhedet 
Wisconsin. 

» Den toaarige Laufs V o un g, 
xboende ved Vanion blev bidt as en 

siok Klopnekslange. Hans ælvste Bro- 
der var has ham og fugede Giften ud. 

Siden sik Dtengen Lagehjælp, og man 

hunder, at han vil komme sig. 
—- Lkn Værtshusholder i West SU- 

peeiot, George Lakfon, blev en 

Aften I innige Uge studt as en Norm-. 
Denne com ind i Soloonen og forlnngte 
Penge. Lotsen fotssgtc at angube 
ham, og Roveten gao sltnks sit-. Lar- 

ion fik et Skud sHovedet og et i Benet 
og kan ikke leve. Noveren undkom ef- 
Ier at have inget alle de Penge han kun- 
de sinde, omtkent Its-. 

— En merk Haglsthn tasede i sidste 
Uge j den veitlige Dei af Bussalo 
County. Den nnrettebe en Del Ddelcgs 
gelie, og Farmene lider et starre Tal-. 

Svd Dakota. 
For faa Tage siden stete et beklage- 

ligt Uhcld t Stout Falle-, hooc en 

Mond var beskæftiget med at male den 

katolste Ritte, mrn pludseltg mtstede han 
Fobfæste og ftyrtede ttl Juden. Hatt 
blev lemlæftet paa det fotfckkdeligfte og 
sahe uden at viere kommet til sin Veoibst 
heb. 

Man er envnu ledende om hans 
Raun- 

-— En Siout Jndianek Minder-, 
svm fah fangflet iSiour Falls, hist-than 
hat ttlbrogt Tit-en siben April sidste Aar, 
er afgaaet oed Dsden efter fort SM- 
dom. 

Don siizlde have veret hcemt sidste 
Juni; men blev bennadct nnd ltvsvarigt 
klangfeh Han havde like mindre end 
5 Menneskeliv paa Samvittgheden. 

hans Abild i Wakonda fodkede 
til Mattedet i Vintek og Vaak « Ari- 

Zona Kreatuaek, men tammede dem iste- 
Oa han skulde iorisge at faa dem pau 
Taget, spredtes he til alle Kautek og 
odelagdeAger og Eng, hvor de kom. 

Neste Dag fik hqn fat pas U af dem; 
men 9slllanv kunde tkte holde dem 

Hammeky og de sprevtes tgen· Heu 
jblev mlsnsodig over beste og folgtej 
lDyrene for, hvad han tunde faa lokl 
dem· Siden hat den numerende Eier 
heftet haatdt Arbejde med at faa fat i 
dem. 

Nord Dakota. 

Aarets varmeste Dsg i Blömark var 

den 2. August, da Thekmometret stod 
pag 105,2 Graden Pan Panier-ne er 

det fast-U, at Solens Straaler, som 
tllfaldig falder grauem Glas, skql have 
tot Jld paa Gmgfet paa flere Steder. 
Der meldes om slemme Prceeiebtande 
im Emmens County. 

—————— i 
Jener-. 

Politikerne er allekede begynbt at 

stumme lud til Des Molnee for at gere 
tiefern-due Forberedelser for den ke- 

publtkanste Statskoaventlon d. 12. Au- 
gast. 

—- Jtegere i Skovene ved Montt 
faadt tokleden et Ltg hangende i et 

Tut ped en Staunens-. Der fand-es 
intet pe- quet, svm tuude spre til 

Jndennfikativty og der favnes ingen i 
Egid-n, saa Anthoriteterne tan ikke finde 
ud af hoetn Monden er. 

—- (9n Kilde er opdaget paa en Form 
nær L:’h(atland, som gioer 5000 Tan- 
der Band daglig. Vandet hat ikke den 
bitte Smag, som Vandet i artesiste 
Brande i Almindelighed hak- Der er 

saa tnegel Gng i Brindety at det et nok 
tel Brandsel og Las. 

Illinois. 
Un Jernbanenlykke handle neer ved 

Bemon i forrige Uge paa et Was-Tagn- 
tvg as Chieagn Cr- Euslcm Illinois 
Baum- Otto Ne i nal blev dtæbt 
og : andre Pagsageter sanken 

Michigan. 
Jahn Morevedt, Charles 

Eriktson og Selma Tellefson 
satte alle Livet til Sandag Aften paa 
Lake istnskegan Tte andre som var i 

Baaden, blev teddet. Banden kenn-ede- 
en Mil fra Land. Mortvedt, en af de 

dknknede, sit Baaden paa ret Kjas igen 
og fit reddet to af Roindernh 

J mindre end feks Uger er 9 Mennes 

sitt drnknet l Mustegon Spen. 

Wyoming. 
En Magie dristige Tyverier er i den 

forlsbne llge bleven for-net i South 
Pass I hmnont County. En Nat der 
Tyvene ind i Diana Mollen og stjal en 

Del kostbare Talletkener og andre Bar- 

disager. Tyveriet blev straks opdaget, 
og Ebenser falle of Sled eftek Get- 

magenickndene. Eiter et ·Par Timers 

Zagt dlev de anholdte ag Tyoekofterne 
fundne i en Bagn. 

De tnsinde Ting. 
Gift for anden Gottg. George 

H. C u t l e r i Plattesmouth, Nebk., 
og Miss- :)l n no- Han sen blco for 
ltt Aar siden gtst. Kort ester bit-v dct 

imtdlettid nsdvendtgt for dem at punc- 
scktte Fattnen. J MOH sttabrde Cutler 
alt hvad hakt tunde fna as Penge, sum- 
men og begao sig paa Bei ttl Montana, 
i det Hand der, at tjene Guid og grønne 
Stolze, medenI hand teone skulde blwe 

hjetnme og passe Fanneck 
llndct Vejs modte han innblertid en 

gannnel Kommen-t, der var paa th til 
Alaska-Es Guldtnatter. Hatt ovettctlte 
tsutlcr ttl at gaa med, og de flog Folge. 

Jntidlectid git det nedad Balle for 
hang Kone og det saa netsten ud, som 
hun sknlde mitte sitHjen1« Hun ind- 

gov Vlnsøgntng ont Sktlgnttsse, samt til 
at bcholde Formen sont aaklig Rente, 
hvtltet blcu hende bevilliget. Men 

nogte san Doge ettek fik hun Brev sra 
sin Mand, hnoti hatt meddeler hende nt 

hin tommek hjem, med samt 858,000, 
som hatt hat spat-et samtnen. Hun 
maotte so nu til at sont-Ue ham alt, 
hvad hon tintdlirtid ikke tog sig tneke 

nttr end, ot han mente, at de kunde bltoe 

gtst not en Gang til, hoad de ogsaa blev 
sidste erdag. 

Millionen ded. W illi n m K o- 

ntc1, en as de mest bekendte Tysteke i 

New York et asgaaet ved Dodem zot- 
uden at out-e Milliontek var han Wen-- 
dontsbestdder, Grundlægger as Atlas-tit- s 
Gut-Mit Mit-it- llall, samt Eier as 
Thalia Thestret. Hatt var 6t5 Aar 

ganttnel. 
Jver holens Stald nat ved Bel- 

vie«· Nenn» er btændL Sekg Hesie 
beandte inde samt en Bogen slere Selt- 

tsjer og en Mængde He. 

Andreas Peterson eTwin Ballen-, 
Mira-» restte sokleden ske- Ada i en om 

tat-get Tilstandz hanc Deste lob lsbsk, 
og han slk san sakltge chstelser, at hatt 
seneke dsde· 

En Fqcmkk t Clay Connty, Ja. 
ejer en hine, der hat stosset ham en Ge- 
vinst paa ca. 8400. Det gis til paa 
sslgendeMaqde: J sit Kommt-gasti- 

havde han 800 Bushels Hvede, som han 
befluttede at sælge ikForsommetem Da 
han skulde lasse den paa Vognen, 
fandt han, al en Høne haode lavet sig 
en Rede i Hvededyngen og tugede af al 

Magd Den stikkelige Former befluts liebe san at lade Hauen vcere i Fred og 
fuldende sin Rugning, og da Tidens 
Fylde lom, mødte Hauen med et sinnst lKuld Kyllingen Men iden Wellent- 
tid var Hvedeptifen gaaet op foa meget, 
at han sit 8100 merk, end han ellets 
mlde faaet. Hvis han ikke udscetter en 

Liveente for den Høne, et han absolut 
ikle saa taknemmeltg, fom han bukde 
ocere. 

250 Hchlmcfkcliv er i Folge Med- 
delelfe im Seattle,Wash., bleven kkkevet 
den 17. Juli ved et vulkanst Udbtnd 
af Mont Amme paa Japan. Flere 
Hundkede kam til Stude. 

Tidlig om Morgenen den 17de hor- 
tes noget, iom lignede Kanontordem 
Ved 6sTiden begyndte Krateret at udspy 
Jld, Aste og Smaafte1s, saa at det var 

vanskelig at aande. En Familie paa 
tu Personer blev saa bange, at de ikke 
iankte paa at ilygte,men blev indestcengt 
af den slydende Lave og brandle ihjceL 
Saaledes blev Falk dkædte i Flotte ad 

Gange-h 

lsn forfærdelig Hcdc hjemføger stu- 
dig New York. Pan en Dog dsde Oj 

Mennelker af Parmen· 

M Zkybkud com fotleden over Sa- 
lamvn City, Kansas. J Von-sings- 
husene, fsm ligger mellem en Jetnbane 
og en Butte, staat Vandet ca. s Fad. 
J Fortetninggcostretet staat Baader 1 

zod heit. En Mtengde Ejendom er 

odelagt. 

Untvettitet et as Den tyfke steifer ad- 
næont til at fotcstaa Udgjvelsen as en 

ægypttsk Qrdbog, der stal bltve et fulkss 
kotnmet Bærk t sitt Stagsz. 

Prof. J. H. Bredstcd ved Chicago 

sit uhyggcligt Tilfældc. En ellevsp 

tuaug Dauer at Matt zowter i Beide- 

pott, Donn» laa bevtosttos fta Son- 

,dog Aftett til zredag Mtddag. 

f Munde-g Meigen, da Familien sum- 
tledeg ved Frokostbotdet kotn den ltlle 

jPige tkke neb. El as Bomene blev 

sfenvt op efter heade, men da hun ikte 

Hunde faa hende vaetket raubte hun neb, 
tat SIIteten var bot-. En nge bleo 

!hentet; hatt erklcerede bog, hun tkke var 

The-v citenluttvevtvutøg. Alle zorspg 
fpaa at vække heut-e vikte sig at vaste 

titugtegtose 
Freitag Morgen tnotroadte der platt-« 

selig en Forattdkutg. Hatt begynbte at 

aande og vtste Tegu paa Oto, og hentmod 
Mtdvag aabnede hun thtene. Man 

gav henve ltvt Matt og tott ester be- 

gyndte yun at tate. Hatt fortalte out de 

ltstætkettge Synet hutt hat-de haft og 
;meute heut mautte hanc været thun- 
: lett. 

» 
Neste Dag var hun san rast fom no- 

gensictoe ttvttgere. 

syst Dem for sattnhssacvey Im iudi- 
hotder schalem-, 

tfteksom Lolksplp sikkert otl sehe-we Smagefanlen 
oq futdmkadtg pdelcegge her etc system« must dtt 
soc-e tut-ge inb sie-mein Ztlmdtndekah Sau-dann- 
Pttttktee barst Ildt q beuge-. unt-tagen ettee Fokikttst 

ge dvgttge tm ekz tht den StadeJa vtlglsry er U 
enge vane eng be gebe Vtetntn ek, sum de mutig-its 

staune have. UJPI Ost-nd aka, Utbekedt at 
Cheney « co. Tale-m- D., ludehotdee latetcut 

sto, og bkust sont IndooeteIthetmoteker deadteekts 
au Moder es Stimhtadenm Nan- Ve kipbei llslth Thus-n card, ins vcet Bitte paa at as deuc te. 

Des brach iomtndoones iedtcta og t tvtkkeU 
cho. O» m F. J. Uhu-te C Co. Phaer td Ittto Foaes has Apot ckske. Pkls 756 las EI· - Mb Mai-U- Ptus ec he bedin. 

Missiotts-Bibliotcket. 
Alle sotn have i Sinde at abonnere 

paa det af Ha ra ld Jen sen udgivne 
»Mis sto ns-Bibliotet« anma- 

des oenltgst om at indsende Bestillingss 
Sehlerne faa snatt som mucigt, for at 

dek, indea andet Heeer ganr i Tkykten, 
san dannes et nogenlunde paqlidetigt 
Sksn over Abonnentantalet. lste hefte 
omhandtek J oh n E l t o t, Indiana- 
nes Apostet, andet vit tegne den dunst- 
norste Grindlqndsmissionær D a n I 
E g edes Levned. 

El Anaklist-Komplot. 
Samtidig med, at man nu i Ita- 

lie n træfser zotbetedelser til den impe- 
dede Kot-g Umbetttfel Begravelse, fere- 
tages der daglig en Mangde Arrefias 
tionek as kendte eller tcenkte Anarkisier. 

Og bette gaar for siq over hele Eu- 
ropa; England alene undtagen. Scerlig 
iTUskland gør man sig store Anstren- 
geljek, med en vis Bereitigelse unægtelig. 
Thi Kongemorderen B resci hat for- 
leden anbent og hoverende erklceret: at 
næste Gang kommer Turen til Kejser 
Wilhelm. 

Disse B res cis Ord viser, om der 
ligger blot nagen Sandhed bog ved 
dem, — at der man et eller ande: Steh 
viere dannec en Sammensværgelse imod 
andre kronede Horn-den —- Samtidig 
synes det, at dstnme efter de Mel-dekl- 
ser om indvandrede Anorkifter, der nu 

hidskaffes ved det italienike og 
a m e r i k a n s t e Opdagelsespolitis 
Samarbejde, mere og meke givet, at 
Bresci hat haft Pia-weih Ja! der hat 
endog vækct en Tiel italietist-amerikanste 
Anatkisier med ham paa Mordstedeti 
M o n z a. 

Mens disse nu bliver satte under 
Laus og Slaai de berygtede italienste 
Ferngsler, og mens man i Italien foger 

Hat faa Bresri til at indrsmme, at de 
artestetede Anarkister (de1iblandt en 

Kvinde) ek hans medskylvige, er det 

jametikanste Opdagelfespoliti kommen 
paa Spok efter Sage-is fande Sam- 
menhæng. 

Politiet udpeger et besiemt Sted i 

.Pat t erson, N. J., fom det anat- 

kistiske Forsamlingssteb, hoor Planerne 
for sauvel Mordet paa Kong Umbekto 
som Attentatet paa den persiske Shah er 

udklcekkede. 

Og ved Fokhør paa Dampskibskom 
torerne hat man tilltge opdaget, at der 
i Labet af Fotsonuneren er afrejst en 

Mcengde italienske Anarkister her fra 
Landet til fotskellige europæiske Storbyer. 

Jdet man da lagger diese Omstaem 
digheder samtnen, paastaar man, at der 

nylig i Patterson er dannei et vidtforx 
lgrenei anatkistisk Komplot med detszFow 
Inaal, at stille alle Europas nede 
Hoveder af med Lin-et Der gælder 
forneinlig den tyske Kejfer, Rus- 
lands Cka og Englands gamle 
Dronning. 

Skønt der ganste vist kan være Tegn, 
der hentyder til et sltgt Kotnplot, maa 

;det dog enndres, at dette slet ikke ligger 
! i Anatktsmens Ide. Anarkismen be- 

"tyder netop en Ophckvelse af al Sam- 
sundsbevidsthed, ogsaa en saadan indem 
for Anarkisterne selv. Den enkelte 
Llnatkisc betragter fig sclo sum Enkelts 
Jndioid i sue-Weste zornanlz og Ingen 
lydet en given Parole· Ellers er han 
jkte tangere Anartm. Dem regte anat- 

kististe Standpunkt cndtager for Ets. 
den bekendte italienste Anarkist, Gm- 
EnricoMalatesta,derpaa Grund 
af sinc state-: og Iamfundsfiendtlige 
Idecr kun kan npholde sig i England 
og i Amerika. Han par-staat da ogsaa 
nu, at der et slet ikke Tale om ct 
Kann-lot 

B r e s ci hat handlet paa eget Ini- 
tiatio, ocn end tilskyndet as sin Martin- 
iske Ooerbevtsning. Og mutige Atten- 
tater iFremtiden vtl sie nd fm famkne 
uafhcengige Dkivkcaft. 

Kan end M a l ates t a H Eckckering 
innes ooetensstemmende med Anakkiss 
men, er det itnidlettid aabenbart, at de 
enkelke handlende Anartifter have haft 
Medhjælpere og i visfe Tilfælde i hvert 
Eald madtaget Okdrer fta Hasel-knacke- 
ket. 

Paljtiet hat fanledes oidst, at en Jtas 
liener S per r a n d o, der nys begik et 
Mord, var udkaam til at mykde Kong 
Umbetto. Han vendte sig andet Steds 
heu, musing af Fkygt for Udaaden, 
men Bresci tog hanc keedielsfulde Arn 
op. 

Hekaf fremgaak da, at der maa være 
tagt Planet, og da muligois i Pastet- 
ion, hvot begge disse Anatkister haode 
hie-time 

Vetden maa dekfor belade fis paa, at 
nye Illientater dil fslge Brescil, tg 
alle civilifetede Stateks Peciti holder et 
oaaqeat Die need misuenkelige Indivi- 
der. 


