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Nr. 63. Blair, Nebr» Tirsdag d. H. August 19()3. 12ke AMI- 
Miles byder Hæren 

FarveL 
Generallöituantem fom tmkkek fm 
lilbage i Dag. byder Herren fokivate 

Landels Ærr. 

s- Washington i. Aug. Generalløjl- 
nant Nelfcn A. Mileg, Hærens kom- 
ntanderenke General, vil trælle sig 
tilbage fra attiv Tjenefte i Morgen 
Middaq, idet ban hat naaet Alters- 
grcenfen, 64 Aar. 

FelgendeOrdte udfcerdigebes i" Dag 
og vil blive udftedt i Morgen: 

Washington, 8. Aug. 1908. Gene- 
ral-Lejtnant Nelson A. Miles, U. S. 
AS Tilbagetrceven 8. Aug. 1908 fra 
altiv Tjenefte, ifslge Loven, en Alt af 
Kongtessen approberel 30.Juni 1882, 
belendtgeres herved af Prcksidenten. 

General-Lehmann vil tejfe til sil 
Hiern. Den dermed forbundne Reise 
er necvendig for den offentlige Time- 
ste. Jsplge Kkigsminiflekens Befaling. 

H. C. C o r b i n, 
General Adjudanl, General Major, 

U. S. A. 
A:«:·lillige andkeOtdrer er fom Fol- 

ge af General YJliles’S«3ratrcevelfe up- 

fledtr. En anscrtter General Lem- 
nanl ZJJIung som Heerens Kommun- 
der inttil 15. Aug» ved lwillen Tid 
han til overtage Stillingen som 
Stalwgelrei En anden anscetlek Gen-:- 
ral-J.Ikajsr Corbin som Prcesivenl for 
,,Solciekg Hmne bcard«. Alter en an- 

fxtxer Briqzde:(sleneral Gikegpie som 
Prasfixent for ,,tbe Ward of Orbnance 
and Fortificationsc End-M en an- 

sastter lflcneral Ell-onna foxn Medlcm as 
,,ll:e Elzchnan flatne ccnnnitlee.« 

jjiilei byder Fnrvel 
Iliijsszs bar ildstedt folgende Abteng 

ivlnletninzi If sin Tilbagetkasdelse sra 
attkv Tiettef.e: 

(5-«e::ere!::rdre Nr. 1153. Hsrcdtvat 
ten-: for Hirten Washinatcn, Auf-. 
15«--«1. —s-- Jst-Ue .totis,tre—:«s"cits Gestein- 
nxelfe as TM Juni 1883 vil nndertczt 
nc:e tragt-e tilbage fu activ Tierrestc 
ten sk. klug. limit- 

Jtet lstn aflmsnker Flommandoeti 

ever re fxireixede Etatercs Heer, hviltsn 
bettoedes batn af Pkceiidenten den 21. 

Ottoter 1k-..0.'-3, vil han udtrntte sitt 
Paaftonnelfe as den Troflat1, scitn Of- 
ficererne Da Soldaterne bar vift i De 

svundne, deaivenhedrsriae Aar. 

Tit tem, Der var hans Kammerater 
osg agiccleieke under en af de storfte of 
alle mitte, er det ham en Fornojelse 
at ndtmtte fin Takneinmelighed ozt 
Glocke tret-, at de bar overlevet Pro 
reliekne oa Fnreme i dkn lange Tje1 
neste oa tan vasre Vidner til Resulta- 
tct as dereZ tbellt, Helteticd on usel 
Viste Ffengioetfe for deres Land-J Vgl 

fcerd. Te bar opsaa paa en fton 
Manto fat Tom Etsemvel for den 

yngre Generation af Soldaten disse 
Disciplinensj og Patriotismeng Prin- 
einer, iorn got Hckken til Nationens cg 
dens Ftiheds Bestnttet og Forfoarerr. 
Tiden og Lejligheden maa anses som 
passende for til Heeren at udtale nogke 
Tanter angasaende dens Fortid og det, 

som oil have Betydntng for dens Bel- 

færd i Fremttden. Det et fra de bedfte 
Jndtryt og Jndflndelfer af Fortiden, 
at de onsteligste Resultatee tan op- 
naas i Fremttden. chegerlig Hengs- 
venhed til vor Negering og de Prin- 

·. eipper, hvorpaa den var optettet og er 

D fortsat, er en Nodvendighed for den 
J nationale Styrtes Virtedygtighed, og 

dette er satlig Ttlfceldet i et demokra- 

ttst Land, hvor Jndividet for at være 

en fuldtommen Soldat first maa være 

en tro Borsten Den Stolthed, at en- 

hver Soldat i en stsor Nation bar-rei- en 

Marschals Knap i sm Toknystee, er 

t Meee Forstand mere end opvejet t 

Betydntng i den Kendsgerntng, at en- 

hvee amersttanst Soldat persontftcerer 
T fuheteenBorgersiab og tan ved stn egen 

s-- Opfvetel etsemplisieere marttel Ret- 

"«fsedighed for den, som aldetg hat er- 

ifatet det, og Resultatet as den højeste 
Ftihed for dem, sont hat staaet frem- 
mede dersot, og han kan detved hjcelpe 
til at vinde for sit Land en knotalsl 
Jnrflvdelse, fmn ilte kan opnaas paa 
negen anden Maade. 

Gennein vor Histories møttefte Tid 
viste den fotste Kommandøt af den; 
ametilanste Hast sin Karatters Op-i 
højethed og sin cedle Hensigt ved ati 
betæmpe den Jndslndelfe, som da paa-! 
vitlede Haken. og ved at lægge for 
Dagen den stættesie Tillid og Tto til 
sin Regerings Retscerdighed og Due- 
lighed. Hans Visdomsotd, som han 
nttede for 120 Aar siden, hasvde den 

Vittning at indgsyde magelps Patriot- 
iscne og taalmodig Dyd, soin steg besi- 
ete end de mest lsomplicetede Lidel- 
sets Ttyk. 
Heeren fastholder de søtste 

P t i n c i P p e t. 

Dei et en as vott Lands Fotttin- 
lighedet, at dets Hirt hat sastholdt 
disse Princippet over et Aathundtede. 
Heerens Kommandøtet, som fulgte 
Washington, hat ved deres Etsempel, 
Jndslydelse og Otdtet indgydt og op- 
holdt den hojeste Grad as Dygtighed, 
Disciplin og Pattiotismr. 

Siden stn Organisation hat Heeren 
vertet paalaat manae Hvetv nndetotds 
nede Landets Forfvat og Bevatelscn 
af dets Botaeteö hie-je Stillina J Ud 
øvelfen ai sine manae Pliatet hat Hos- 
ken niødt manae ffjendet, teptasfente 
tente ijvett Stadium i niennestelia 
Ildvitlillzi fm Lsen its-liest oPnaaete Ci- 
tilifation til Hedenstab og Batbati. 
Dei hat altid vætet dens Pligt at 
absorbcre diese bnmane titrincippet, 
bvorxixed nundaaaelia Ulntle anleg- 
medeiig ved nitancielia Ferselaelie af 

ziria inmd tustede Ztntlet bar ten 

laat dene- Mad for Tagen. Al reklsat 
thtirsitet da Lin i Haken man holdes- 
indenfot litt-Jenseit as Patriotisssnie, 
Als-Wachen npartiiltlietsatt-indess, Ln 

Eint-ed nird rette fort-satte da uftand- 
selig sitt-J icnnd beoasbnede Fgenden 

Vlt der-are Sandlied, Listbatlxed ca 
Retsactdialied tret-der del lwiefte nn- 

ralfle Mad da et lige saa viatia sum 
Held- i Sittixn Speise, Tisciplin ezi Un- 

detvisninq er tun farbetedende for 
Haken-; Fuldendelse og Dtutiahed 

De seneke Aar-, Veaivenhedet lkar 
laat en ny Pliat paa Hirten og qivet 
den Vlnlednina til videte Udfoldelfe af 
sit Lands Principvet. Te sorenere 
Statetg Hast et nu braat i daalii 
Kominunikation ined Millidnet as de 

Foll, hvis enlelte Medlennnet as en- 

hvet Stand itndeter amerikanst Ciois 
lisalion. En aldotlig Pliat ca en her- 
lig Anleituan stilles nn enhoer foi 
ret og Zaldat, nemlia at vise dein, vi 
ldmmer i Betørina med, dort Lands 
Print-innen liae da etgalt Retseetdia 
hed, Aslyoldelfe sta Bald, Liaetet for 
vaene og ftedelia Besiddelse af vott 

eget. 
Matteliae Fotandtinaet bat til 

foritelligeTider fundet Sted i Hex-teils 
Stutte og Organisation, hidrørende 
fta fotstellige Jndflydelser, og fotsiels 
lige Forng hat vceeet giotte. Tiden 
hat vist Fejltagelser i Fottiden, oa 
den vil gøte det i Fremtidem Gene- 
tal Løjtnanten hat den Tro, at Has- 
ten under alle Omftcendighedet vil be- 
vare sin hpje Komm-, og at dens 

Fremtid vil blive lige saa cetbar og 
hetlig fom dens Fortid. Hans bedste 
Øntstet vil altid splge herren. 

Nelson A.Miles, 
Kommandetende General-Løjtnant. 

Joedfktelv i New York Stat. 

Leoty, N. Y» 9. Aug. Leoey havde 
t Fotmiddag Klokken 10.40 en let 
Jotdryltelfr. Den kunde meet-les ty- 
deligt i den vestre Del af Byen, og 
varede tun et Øjeblik. En Formen 
fom bot i Veftbyen, paaftaar, at flere 
Vinduet i hans Huv kncekkedes af 
Jvtdstcelvet, og der et flete Eisemptet 
paa, at Mutsten fakdt fta Sie-diens- 

Hpiber. Jngen tom til Stude. 

Guvernør IZateS om 

Wuchers 
Annwder »Shetlffs« i tte Countiet 

om Rappott qugqaende Pöbel- 
ovtiiietnk. 

Ovettmdete ital sttasses. 
Springfield, Jll» G. Aug. Gutm- 

nøt Yateg betegnede Lynching og Pe- 
beltegeting som Anarti og stattede 
Aabningslilen for en Undetsøgelse af 
nylig stedfundne Tilfoelde i denne 
Stat i et Bren, som han i Dag sendte 
til »Shetisserne« af Vetmillion, St. 
Claik og Alexander Countiet. Bre- 
det til Shetiss Wihitlocl af Verwillion 
Co. lydet fom folget: 

Foretomsten af »lynch Iow« og 
»mob tule« i fotsiellige Dele af United 
States et i den sidste Tid bleven al- 
lattnetende, men ikte føt nylig hat det 

vift sig i Staten Illinois. J de sidfte» 
6 Maanedet hat der i Cvuntietne 
Alexander, Vetmillion og St. Clait 
varet Udbtud af Lovlsshed af denne 
Kataltet og i sin vætste Form. Dennel 
Lovløshed hat fortjent og ftemtaldt 
en tetfætdig Jndignation og kraftig 
Fotdømmelse fta enhver Botget, sotn 
ejer den tingefte Sommelighedssans. 

Der et tun een Tinn for Lovens 
Hanndhwvere at note i denne Fotbins 
delse. Deres Medbotgete hat bettoet 
dem deteg Tillid, «3iltetl7ed, Gjendom 
og Liv, on de hat nflant højtidelig 
Ed paa, nt de vil udede on cptetltolre 
deted Lands on Ztatg linnstitution 
cq Lode. Fortslintelsem det hvilet 
paa dem, et bindende on bydende 
Pedeltenetinn et Anntti. Ihnen-Le- 
teng Renetinn vil tefultete i innen 
Fred, innen .Zilletl7ed, innen Ftiltetn 

Dersoin et Hundtete ellet et Tu- 
sinde Mcenry oprørt ellet optcendt afI 
Fardtnnrnenii Lidenssad ellet nf Dritt- 
teiist»:b eller of neqen mit-en Vl.1tf.:q. 
stnl tillndeiz at btnne Utanten on litte. 
Um jea eller Te eller neigen unten 

Vornet ftal leve ellet de, san et der on 
tan der ilte blide nonen (3ittetl)ed, 
Fted eller Ftilnd rn i det Tilfælde er 

alle dates Vesttasbelset fosnctve5, som 
tat tasnmet on et døde for Fril)eden. 

Videte statt Gunernorem at det et 

ljans Pliqt under Orden-«- Vlttilel I, 
Zec. si, at note nlt i sin Mast for et 

fothindte Gentagelfe as Marktweme 
chings on ubønhøtlin at fttnffe de fotei 
faldne· 

Flete af Ledetne er alletede atte- 

ftetede on noglc idømt Straf. 

PissttIitE Robbin. i 
Washington D. S» St. Plusi. Poss- 

:tiei:cr tiiobvin i titoctn Midimtaim N. 

ic» stunk i Fun- sor at miste sin Be 

stillinihh Zorn det Vil criiidrezz visit 
Titcbpiii fix i fastliq Nrad ,,snmrt« i 

tttctiiiiiii af at iwre fis sit lfsinbede ink- 

btitiqenoc. Forleden Tag sent-te 
sttoftdepartenxcnlei cttisirtiilaste til sur-: 
steltiqe Positokitorer lich Anniobriinsg 
til Vedtisinmeiioe Postmester om at an- 

befalc Pers-mer til Anfættclse i de 
underordnede Stillinger, sont var le- 

dige ved PosihuseL Som Svar Paa 
et faadant Brev aiibeialebe Postmefter 
Robbin til agsistcrcnde Poftmester sin· 
Hiisttu, til »Stampet« og assisterende 
Stamsper sin Dotter og Sen og til 
Clert en anden Son. Riobbin er an- 

modet om at aIfgive Fortlaring. 

Rainetet af Væddcmaai. 

Chicago, 10. Aug. Mrs. Hemy 
Glover, der hat boet i »Ah-.- Auvitori- 
um Annex«, siden hun i Fjor tom til 
Ghicago fka Nafhville, siød i Aftes 
sig selv i Btystet. To Skud assyredes, 
og begge mengte into i Nætheden af 
Hintei. Hun vil sandsynligvis ds- 
En ftor Sum Penge, Tom hun siges 
at have mistet ved Bæddemaal paa 
Væddeløbsbanem stal være Grunden 
til hendes fortvivlede Stridt. Mrs 

.Glover var, for hun blev gift en be- 
tendt Miss Marie Gordon, en fete- 
ret Stønhed i Montgomety, Ala. » 

Louise Halm en Piges 
slave, undslipper. 

Slæntninge höker om hendes Stilling 
og hjælpcr hende til at kommme 

til Chieago. 

Solgt for 825.0(), da hun Var 24 
Maaneder gamniel, af en hjerteløs Fa- 
der til en fremmed, opvotset i Trcel- 
dotn under del haardefte Arber paa 
en South Dakota ,,Ranch«, indtil 17- 
Aarg Alderen, vant til at tæmme He- 
ste, pas-se Kreaturer, pløje, forle H- 

»uden nogen Sinde at have været i en 

.Kirle eller Sønvagsstvle, uden nogen 
BImeleg ellek Glceder, ssom andre Pi- 
ger nydet, derpaa flygtet fra de frem-; 
mede, fom holst hende i Slaveki, ogT 
ankommen til heades Tantes Hjenhi 
6323, Normal Avenue, Chicago, — 

det er i Korthed en 17-aati·a Piges, 
Louife Habys Historie, som hun selv» 
fortalte den i Gaar (6· Aug.). Hun 
naaede Chicago Tirsdag Morgen fra 
Nee Heighis, S. D Hendes Tanle 
msdte hende og tog hende til sit Hiern. 

Flugten Planlagi i For- 
v e j e n. 

Pigenizi Antomst til Chicago er En- 
den paa cn Maaneds Planlæggelfe 
forFluziL Opdraget af hendeg Kaiser 
Charlek Lenita ca bang Kone i Nekr- 

heven as Highnim E. D» Var Louife 
Habt) indtil for faa llger sit-en uni- 
kende Din, at lntn ilte Var Lenilas 
Bam. Da fit hun at vioe, at hendez 
Faden Ante-irre Halm, lmvre folgt 
heilt-e som Bam, stritt-Z efter lJenkeS 
Moder-J Tod i ,,Vli;;arb"en i 15988 
i E. D. llaa snnnne Tid fil bun 

Mundslab Din, ni 'l)enlJc5 Moder hat-De 
en Bester i lFlJicagn 

Louise lmvdr Hart ncxiet i Elelez 
paa Laut-ei oa Var i Stand til atj 
stritt-e, na li. Juli sendie linn et Bxeo 
lil Illka Money Jolin Manch Ftp 
ne. Jolni ijalxer et Anent for New 

Port Life Vlgsurance Selil.il1. 
Brenet fortalie um bener siidsrnnnes 

Liv. Hirn nrbejdede fra Hil. I Mut 
gen til til. ll Vlftem mallede U« Fleec 

bat-klin, tærnebe li litallaner Flede for 
nsen te tusinde andre Titm. Tei sor- 
talte am hench Mangel paa Kinder, 
LUlnnael Van Fortisjelfe, intet chn 

mørli Slaveri, on Det endie tned a: 

lieninde til Slaa 

Breveudsendte. 
inrg. Mayer sit stratg sin LUtanD ts! 

at forlmre ltng i.UtasnD orntrinh «Llfto:s, 
Z. D» Posthufet i thmrheden of Lem- 
taiz ,,ranch«. Der sendteS Brette til 

Positur-steten th andre-. Breite, f:-m 
mer«-gez fra disse, sitmfæstedh hour-; 
«t;i-jscitln1:;:1e streckt Mrix Man to 
senrte da de nsdvendiqe Reise-enge til 

Lllftcsm Piqext luktke sine Planet-, ctjt ii 
Natteng Ztilljeo stjal lnm sjg bcrt i 
et Mem-arm- Størt oq øvrige Paa- 
tlaxsniug tilsoa1«c:1oe, fra Vet Eteo, 
lwor ltun havde tilbmgt fin elendigc« 
Vernimm- 

Louise hat aldtig hasft en Dritte og 
Ikmr tun ejet et Siltebaand i sit Liv. 
Wette havde Naboernc givet hende, og 
det detorerede i falmet Stønhed den 
Straahast, hun havde paa Hovedet, da 

hun naaebe Chicagv. 

Fortcelling osm haardt 
Atbejdr. 

Hun siger, at hun hat gjott næsten 
hvad sont helft i Retning af haardt 
Arbejde. At puntpe Band til 70 Krea- 
turer var blau-di hendes daglige Mig- 
tek. En Gang graVetIe hun 20 Fed; 
a«f en Brit-nd alene, og siden trat hun-l 
Vinden, mens Btønden gravedes 80 

Find dybeke. Hun havde fortet 4 Ton 
Ho om Dagen sved sSsiden af sit Nu- 
tine-Atbejde. Tvods alt hendes Ar-! 
beide forsilret hun, at thun aldrig fit 
Lov at vadste sit Haar, og at hun al- 
drig i sit Liv hat faaet et Bad. 

Mrs. Mayer siger, at Mr. Halm, 
jLouises Fader. bot i Argentina. Da 

lxan boede i South Dakota, Var han 
Forum-, og han folgte sin Datter for 
uhindret at komme bott. Han drog 
til Elsas, hoor han var fodt, og der- 
fra til Sydametila. Mts. Mayer 
siger, hun har hort, at Prisen, hatt 
virtelig fit for Louise, var 825.00, og 
at han forst havde forlangt 840.00. 

IMnyers agter at sende Pigen i Stole 
Jtil Efteraar. 

l 

Regetingeu plyndrct. 
Den-ver, Col., 9. Aug. Et officielt 

Ost-erflog over ,,Colorado Fuel F: 
Jrcn Compansy« og de dertil hørende 
Kotpotationers Landbesiddelser brin- 
ger for Lyset, hvorledes det forholder 
sig med de Z Million Acres Rege- 
ringsland, som blev erhvervet til for- 
stellige Tiber i de sidste ti Aar ved 
Homeftead--Støder eller ved Hjælp af 
,,Entties" i Heu-hold til Tømmer- og 
Sten-Lovene. Disse tillader Rege- 
ringen at overdkage Land til vedkom- 
mende ,,Entrt)«-Mand til en Pris af 
82.50 pr. Acres i Stedet for Blo, den 

regulcere Pris for Kul- og Mineral- 
Land· 

Noget af dette Land blev taget i 
god Tro, fis-r tets Vcerdifutde Bestaf- 
fenhed blev belenot; men S-tørstepar- 
ten af De cffentlige ,,Grcmts« er lum- 

ftelig blevet optaget af Kompagniets 
Agentek i Løbet of de sidste fern Aar. 

Det hedder, at de Beleb, Regerin- 
gen hat til gede, andrager til 
81(),s)(«)«,000. Unitrcetningen af Land- 
lekiragerierne i Colorado vil utvivl- 
somt bringe Kongregfen til at for- 
lmige en fulostasndig Undetsøgelse. 
Jndrekepartementet bar allerede sont-J 
let en hel Dei Qpltggninqer med Herz-« 
snn til Bedragerierne. Dei er bl. a. 

bedide at man hat »fileo« i døde 
Felix-« Raim, sorfalftet Navne og be- 
ralt snaa Belieb for Brug af FUL- 
Lskxxrsne 

tin Ztiegeringisembedgmand, som er 

arunrsiq kendt med Finlmarkeme out- 

triiig Trinidad, ertlærede, at fuldc Mit 
Prxkcent of det der erlwervede Kul-» 
lund bar Vwret Genstand for ulovlige; 
Tranzsaltionet I 

Tet bedrer fm Paalidelia Kilde, at 
«Uikion Goal Ec- Coot Company« i 
Denker ullerede ljar anei, kwad der» 
Uilte komme og der-for indbetalt enJ 
ster Zum Penge paa Land, det hat« 
ertyrereet fig ved Underfundigljxed 

Trift ,,Ball Game«. 

Philakelpbia, Pa» ID. Aug. Fixe 
Person« er rede oq minoft tolo døce:. 
lig two-sich met-end 150 er mere ellerA 
mindre saqu tscccfter unt-er en llmkk8,« 
xrm farzt-: Eies- i «siii".silnlseipl)iu EIN-Zir- 
nal Eis-ask Volk-Pakt LIqu A"f:cxk.3 
Ulytken fandt Ew, Weben-J 1«,W() 
Person« iaqttvq et Epil mellem Phi- 
ladelphia og antvn Zikational Lekaer 
Pan en eller enden chnade blev der« 
crI faadan Trasngch at Platformen, 
hoorspaa Tusinlser af Tilsknere ftod, 
ftyrteoe neb. 

Oder Halvparten af De saarede var 

paa chen til Hospitaleme, da Pa- 
trolvognene begyndte at jndfinde fig. 

Her l)e!«5ssede naturligvis i iØjebliks 
ket den største Panit Mænd og Kom- 
der søgte at komme vort, og under den 

forfærdelige Kasmp blesv mange enten« 
dræbi eller alvorlig kvæstei. 

Brand i Omaha. 

Osmaha, Nebr» 9. Aug. En Jtde-’ 
brand i Gaar Aftes anrettede Stake 
for et Beløb af ca. 200,000 Dollars. 
Blandt dem, som led meft Stude, er 

Midland Glafs ckc Paint Company 
og Mark-J Saddicry Compamx 

Missiousmöde. 
Om Gud vil, bliver der Missions- 

mode i Wsaham Nebr» 15. og 16. Au- 
»guft, hvoktil Bekendte indbydes i Je- 
Hu Navn. J.Risdall, 
» Menighedens Præst. 

Udlandef 
Attentat mod 

Frankrigs Prcmierminister. 
inarseille, 10· Aug. Premiermini- 

fter Combeå var i Aftes Genitand 
for et Mordattentah da han kørte til 
Prcefekturet fra en Banquet. To Sskud 
affyrereg Iva ham, men hverten han 
eller nogen af hang Folge blev kamt. 

Attentatet foraarfagede stor Op- 
hidfelfe, og Mcengten udpegte fom 
Gerningsmanden en Mand i Fifte:- 
tragt. Dennes Ledsager trat en 

Knivz men Politiet afvcebnede ham. 
Politiet hasvde ftor Vanstelighed med 
at beflytte Snigmorderen mod Meng- 
den. Han gjokde volosom Modft«and, 
men blev snart overmanbet, belagt 
med Haandjcern og fort til Prcefek- 
turet, hvorhen Ministeren allerere var 

kommen. Dei førfte Spørgsmaal til 
Fangen fandt Sted i Ministerens 
Paahsn 

Monden sagde, at hans Navn er 

Sanvire Picolo. Han taler daarligt 
Fraan med stærl italiensi Accent. Han 
Han ncegtede at have affyret Stud- 

»dene, men da han undersøgtes, fandt 
man en Revolver hos ham med to 

m)lig tømte Karme. 
Man mener, at Picolo og hans 

Kammerat er Anarkifter. Politiet stal 
være vikende om, ai der i Disse Dage 
ogsaa opholder sia andre Anarkister i 
«.U?arseille. 

Brudctog augtcbct. 
Wenig-, JU. Aug. Ei Brutma, soin 

efter frcnst Stil løxte i Elare gennem 
Bruldanefiovene nkek Bruden llcedt i 
-l,:ir-I Da nted Oranaeislemster i Haa- 
ret, bleo i Daa pludselia ovekfaldet cf 
eri Maria rg tre Koindny der rev 

L:an-,1eb1rmf’eri:e as Brudens Haar 
Da forfssaie at erslaike dem nsek gule 
Blo!:s.sker, idet de meaet hojrøstet for- 
sil1«e:e, at te vibfte meo BestemtlJed, 
at Brut-en liaode forbrth sin Ret til 
at harre Lranxkeblomsser, der er Ren- 
lsedz ra» ilslylrszi Symbol Briikacnp 
men Da Dei vorige Brudcfølge joa sein- 
følaelia Binden-:- Parti. Da ret kom 
til et almindeliat SlaazimaaL der 
endte med, at alle Mund landete paa 
ilkoliiiftatioueix Derfra biev de kort 
efter lasladte nteb en Advarsel, da 

Brudqommen havde erllcrret, at naar 

han var forrrøjet med Bruders» burde 

cgfaa alle andre viere det. 

Ret bctcgncndc. 
Berlin, 1l)· Flug Vlrlilekiem som 

her bygget den nne, pverordenilig 
limfinerisl ndførie on kostbare Dom- 
kirle her i Bi)en, lmr tilladi fiq ai 
lmlde en qanfke ejendonnnelin Parti- 
len for De overdaadini prangende on 
lkovmodikre Tiplotnaier Ved dei tyfke 
Hof. Tel Iulpiiur, Der er anvist 
diese iil Plad-, er nernliq anbragi 
liqe unter Den Del of det kostbare 
)«Iiosaikarlsejde, der bester Jndsi:-Iften: 
,,Salige ere de fatiiae i Aandm « 

Ri—isfisk Agitåtivn 
St. Peiersborq, JO. Aug. Dei 

hemmelige Politi i St. Peicrsburg 
hat optaget famme Politik som Re- 
volutionspariiei. Dei spreder gennem 
sine Agenier hemmelige Pamfletter« 
blandt Arbejderne og giver dem ud fcr 
at komme fra en Gruppe «91rbejdere, 
som er laldt »Tænkensde Arbejdere«. 
J en af disfe Pamfletter fortlares 
rei, at en lonsjiiutionel Stais.forfat- 
ning er en daarlig Ting, og i Rus- 
liand vilde bei føre til, at Botgerklasi 
sen eller Middelstanden kom til at 
fiyre og underlue Arbejderne, som 
vilde faa det megei vcerre end under 

Czarens nuvcerende »faderlige«Siyte. 
»Se paa Franlrig,« siger Pamfletien, 
,,de franlsle Arbejdere gennemførte Re 
volutienen, lod deres Liv for « 

gjorde deres Born faderløfr. O- 
er Folgen. Magien gil noti« 
over til Middelftanden« o 


