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»l)ansltes·en" 
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i Amerika, der udgaar 
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Prøve-N1«nre sendes 
frit pan Forlangendh 

Blum chr» Tiksvag dsti·26.9)kaj 1908. HTZ »Am-Eis- 

LY jagnh n Eftern 

»2Uaska-Hveden.« 
En ny chdeart opdagct af. cn fid- 

ligcrc Minncsotnnmnd. 

Ei Vidundcr. 

»Tecoral)-Posten« er Vor Hieni- 
meksmand sor sølgende vidunderlige 
men tilsynelndende trovasrdige Be- 
retning: 

En Mund ved Naon Allen Adams-, 
der for flere Aar siden boede i Min- 
neapoli8, nien som i de senere Aar 
har drevet Farncing i Jdaho, hatt 
paa sin Form der frembragt en ny 

Slagsjs Hvede der, isølge Mr. 
Adams eget Udsagn skal kunne give 
cr. Asfastning as ikke Inindreend 
275 anhelsji pr. Acke. 

Jene llnder i Planteverdenen er 

bit-net dyrket i de sidste sire Aar, og 
Jesnnaterne er netop for første 
Gang Vleven ossentliggjort as 
Oldk11115’ Zuigersøn O. R. Hohe af 
Hohe anber Conipany, i Minne- 
c:1,)-::1i—is. Nun Grund as sin Hain-d- 
fdrlpcd og kraftige Vækst er den znje 
Hvede bleer kaldt ,,Alaska«. Mr. 
Adam-i- syneszs dog ikte otn at indlade 

sig paa de nærtnere Tetaitler vcd 
Opdagelsen elier Frembringelsen aE 
dcnne unerkelige Planke, der seetter 
Dann Zide om Eide med Luther 
Bin-dank som lNdefszemester i at frem- 
strlle nne Ting i Planteuerdenen- 
men ljan har »Varerne«, og de ta- 
Ier for sig selo, siger han. 

J 1orthed bestrivesz den nye 
Hvede sont feiger: Den kan saas 

t som ern For- 
s-? Essai-et new-pp efth-8— Udkilierens Zor- 

godtldefjndende; den hat et frastigt 
eg sriot Stran, der vil modsraa de 

Sternle, der liegger anden Hoede 
til seitdem og den-:- Top vil sma. 
lige rel efter en nlniindelig Hale- 
stornI: nIen det mesr stornrtede nIed 

Hensun til denne nnerkeliae Hut-de 
ei den-J store Afkaslnjng af bit-ode, 
der luder aanste 11trolia, da Adams 

nentlizi bar Unsrer i Stand til at 

freut-dringe LZLH Fold 
Objekten 19114 lnwde Mr· Adam-J 

frenibraat den sørste Avling af 
denne -83oede; det Var dog ifke Ineget 
— der var et eneste Ich-, Inen Ved» 
at san disse Hdedekorn fik lJan nieste 
Aar inv Pnnd Fre. Dis-se syn» 
Pund sanede hnn san om Foraaret 
1sn,«;, og om Høsten indhøstede han 
J.,54.J Pund Hvede — en Forøgelse 
af nieset nin ska FUde En meget 
licftig Haglstorm haode i Juli Maa- 
ned zodelagt .vaeden i dette StrøkL 
og cif alinindelig Hvede bleu nieste-n 
innen s1aae11de. As denne sin AU- 
1fng snaede Mr. Adamis heuinxod 
Sohns-kirren sidsle Efteraar, en nn- 

dcn Dei saaede lmn nn i dette For- 
am·, da lidt hnr hnn i Reserve i 
Tilfoelde af, at Aarets Avling to- 
talt sfnlde 111is11Jkke.-S. Hnn har nn 

nccsten 900 Acres indsaaet med 
denne Hut-de, og der vil Innliguis 
1:ces:e Aar bline Anledning til at 

forsnge den nye Hoedeart i videns 

Kredfe 
Funnerne sigesJ at saa omtrent en 

anhel og en Peck Hoede pr. Acre 

af Hin-de, og under smrlig heldige 
Qnsnendigheder kan de hersra ind- 

lfsøste DZ anhels Pr. Akte, eller en 

Forøgelse af 44 Fold Adam-ZU 

Hvede bar givet saa meget sum 
22213 Fold, hvilfet ndgør 277 Vu- 

sbelszi pr· Ach eller (5.23 Gange saa 
meaet sont den bedste Askastniug af 
cslniindelig Hvede man hidtil har 
opnnnet. For at vise, hvad ,,Alaska« 
Hvede vilde ndrette for Verdens 

Former-e, behøver man snaledes knn 
at xnnltiplicere Verdens antaaeliqe 
Hvedenrodnktion i Aar med R eller 

(51,4, sog Resultatet af Regnestnkket 
tilde da vise, bvor stor Hvedeanlen 

sk") Dette Tal maa været et Ieis- 
tryk. »Dsk.«s Red- 

oilde have været, hvizs alle Farmere 
lnwde dyrket denne forhavsende 
Hvedesort Det vilde alene for 
Amerika-I Qedkommende betyde en 

Zorøgelse i de kontante Jndtægter 
af Millionen Dollars, ved Siden af, 
al alt hvededyrkende Land vilde 

snge i Vierdiz thi saadan Hvede 
eilde jo blive den meft lønnende 
Slvling i Verden. 

Der er taget Fotografier af det 

nye Hvedekorn ved Siden af almins 
delig Hvede Side om-Side viser 
Akset paa »Alaska« sig at være dab- 
lIelt saa stort sont de største Toppe 
paa den almindelige »Ber Stem«· 

Den 4. Maj blev der i Laborato- 
riet ved Jdaho College foretaget en 

igennemgaaende Prøve af den nye 
deoede og Resultaterne siges at 
bar-e viel-et Ineget tilfredisstillende 
siornene viste sig at vcere fulde og 

Faste, og man ndtalte, at Mel as; 
,,:’llas·r"n« Vilde laue bedre Brød, end 

snian fik fra »Blue Stein«. Den nye 

lHvede Viste sig ogsaa at indeholde 
llangt Inere Protein (Æggehvide- 
Hstof), og den skulde allsna viere mere 

"l·særdifnld som Nieringsmiddel Col- 
leaeg Kemifer har anniodet om 

saa snart sont muligt at faa en 

starre Prøve, sum han da vilde lade 

male, men Mr. Adam-s er meget 
Wjeregnende ined sit Frø, idet han 
tun har slnppet et enefte Pund af 
dette nd af sine Hænder, nemlig til 

Leegonsts Forsøgsjistatiom der ved 

streuen Kontrakt har forpligtet sig 
til ikfe at sælge noget af denne 
Hoedez for dette ene Pund Hvede 
ers-Wien esjch HERR ·«"" 

Mr. Adams bar fra et af Øftens 
sinke Frei-Zimmer modtaget Tilbnd 

un, at de vil forhandle hans »Ma- 
sfa« Hvede og betale lJaIn 60 Pro- 
cent af den hele Jndtægt derived. 
Pan Spørgksmaal om, lwor meaet 
de aatede nt saslge den for, svaxedeizs 
der 82500 prj anl)el, houran 
Mr. Adam-:- afbrød Forl)andlin- 
gerne Ved at lade de gode Hei-rei- 
lside, at detOHIr for Inange Benge- 
— han var 1elv Farmer da befin- 
tede sig itke med Augen 

Mer O. K. Habe i Minneapolis 
aater Ined det førfte at rejse nd til 

sin Faders Faun. Hnn er megetH 
nitereskiseret i den nye Gren i Plan- 
teverdenen, sem Faderen har frem- 
lnstt, og bun aater at oplwlde sig 
dernde, indtil Hveden bliver indhø- 
stel i Juli Maaned 

Konventionen i Chicago. 
Enflennnjg oedtog den repnbli- 

fnnjke Naticnulkomite forleden fol- 
gende Resolution: »Zum-n Entwi- 
tnosn man freiges, serveresz eller 

bringe-J ind- i Ronventionshallen, 
lwerfen under himnitentøderne el- 
ler i sw11ve11tionsngm1«. 

Komiteen har ligeledes forbndt 
Isnvendelsen af Potræter ved Bem- 
gedefomtionen Der vil sankedes 
tnn blioe brngt Fing og Flagtøj 
til Ildfnmkninq uf .S·i01111e11ti011sl)al- 
long-s Baum-. 

Serbiens Kronprin5. 
Til »Vofs5 Zig.« telegrlaferedesji 

for fort Tid siden, ifølne R. B. frn 
Belgrad: Blndene her bringer Med- 
dclelse onl, nt Sironprinizi Georg 
lmr dmsbt en Soldat Liget nf 
dcnne fortes til Ritschennh bvor hnn 
l·;ørte l)jennne, on den dræbte Sol- 
dntszi Inder lud her Kisten aabne og 
konfmterede, at der forelau en For- 
l-r:)delse. 

Bladet »Nnrndni List« Ineddeler 
nderliqere, at Kronprinsen bar Inn- 

rct sin med at sfyde en Cigaret nd 
nf Munden pcm en Soldat, men 

traf i Stedet Monden i Underkæ- 
ben og saarede ham haardt. 

Bryan taler til Chicagos 
Bankntænd. 

— 

sittrucr strengere Love. 

Zolkct vil fan, hvad dct vil have. 

Jfølge ,,St·and.« fortalte Williant 
J. Bryan i Fredagsji Ehieagos 
Bankmaend sin Mening otn Band- 
uingen as en strengereBantlou 
Der var it·t"e en af disse almindelige 
Banketmler, hotdt for at høste s 

sald. Der var en klar Fremstilling 
as en W and-Z Mening ont en as de 
oigtigste Lager, sont for Tiden be- 
st·æstiger Landets Folk· O Mr. 
Broan var fuldt oidende ont, at 
mange, kanske de steste, as de til- 
sredeoærende var langt sra enig Ined 
hant i hatt-J Ansknelser. Hans- Tale 

lrsar ingen Gentagelse as den gamle 
Hddistorie ont Ratten og det Varnte 

IOSrodsad Hatt gik lige paa Sagen, 
streuttont med sine Pastande nden 
Lntsoob, og Folgen Var, at hatt oste 
tout til at triede Byens ledende Fi- 
nanstsmtend paa L gtornene. Men 
elle ntaatte indrøtnme, at det var 
en niesterlig Tale, sont blev lyttet 
til tned Opmgeksksotnlted; as og til 
blev hatt asbrudt as Visald sra en- 

telte lHold, og til lSlutning høstede 
Taler-en en santstentmig Ovation. 

Jantess B. Forgan, Præsident for 
First National Bank, gjorde ved en 

:Ilnledning Forsøg paa at vise, at 
Mr. Bryan var neintelig, nten ester 
lidt Ordoetisling tned Neben-· amit-· deHIBOL i ssg W ud as 
pen. 

Mr. Bryans Tale blev af alle 

ertlæret for at viere meget bett)d- 
ningiisuld Han fortalte Bantmæn- 
dene, at de maa byde Landetsz Jud- 
stydere storre Sitteryed for deres 

Penge, euere vilde de se tit, at der 
Te Forettede Ztater bleo oprettet 

Bauten sont stillede tilstrtekkelig 
Garanti. Hatt erklærede, at sit-inn- 
nallooen hnrde ltlioe ltragt i Anden- 
delse ooersor saadanne Bantntænd,» 
sont ooertraadte den LovbestemH 
ntelse, sont sorbyder Vanterne at 
lsertlaane niere end 10 Procent af 
deres Kapital til een Laantager. 
Hatt oilde gerne oide, hvorfor no- 

nen tnnde have noget at indvende 
intod, at der blev bragt i Anden- 

delse lige saa strenge Love oversor 
Banketne sont ooersor de fattige 
borgt-te i Handet 

,,Hvi2i Jeg var Bantmand,« sagde 
Taleren, »saa oilde jeg stumme mig 
oder at liave ntin Bank sont Rival, 

»og oste en ulteldig Rioal, til en 

»,,Fi11ert)e«. Tlti ieg sorstaar, at 

lntange anoringer hellere deres 
Wenige under en Fillerye end at 

bringe dem til en Bank.« 

Fornden Banknttrndene oar der i 
Galleriet 200 foindelige Gæster. 
Mr. Benan resererede forntodentlig 
til dem, naar hatt sagde, at han 
lxaabede, at den Tid vilde komme, 
du »Tilstanden over hele Landet 
tsilde blioe sont i Oklahoma under 
den nye Bantlov der, og Ztrømper 
tun oilde ltlive brnat i den »Gen- 
sigt, hvortil de oprindelig blev til- 
1-·i1«ket, og itke sotn Sparebmtker.« 

J al Fiorthed indel)oldt Mr 
Woan: Tale, sont oar ltaloanden 
Tinte lang, folgende Oooedkratn 

Absolut Sitterlted sknlde stilles- 
santtlige Jndskydere. 

OtlaltotnaSnstetnet sknlde brin- 
AOs i Anoendelse, on Vankerne 
i et Tisttikt sknlde oasre ansinn- 
11810 for lmermtdre aensidig 
Tette knnde note-Z ved en Zkat 
paa en Fierdedel ai en Procent 
as Jndskndskapitalen 

Der burde Viere Tttntltusstraf 
for den Banktnand, sont over- 

tradte den nnttærende Lov, sont 
bestemmer, at man kun kan nd- 

laune 10 Procent- af Kapitalen til 
ee:1 Laantuger. 

»Einem-cum Currency« skulde 
i Tilfælde ndstedesis af Regerin- 
gen og ikke af Baukerue 

Tisse Rrisepenge skulde tilste- 
des Bankerne paa liberale Petiti- 

·p,elser, og Bund-:- burde ifke være 

Onødvendig som Garanti derfor. 
Jtttet fremmed Banksystem 

lsurde iudføresz. Tet amerifanske 
System burde forbedresss og gøres 
sikkert for alle Partei-. 
Til Slutning fagde Mr. Bryatu 

,,T«et amerikanske Folk vil fau, hoad 
det vil have. Hvis det ikke bliver 
gib-et til dem, vil de selv Vide at 
anskasse sig det. 

Syndens Sold er Tøden. Det er 

en Lov, som Kongressen ikke kan 

oplzæve Hvis ikke Bankerne tager 
tilbørligt Hensyn til Jndsk1)derne,; 
Vil disse Vide at sknffe sig deres’ 
egtfe Pauker-, og da skal man se» 
lmorledes det gaar med dem, vi mH 
but-. Jeg for min Pakt Vil hellere 
Ziele fællcs Zkæbne med 15,000,- 
(.s(")(·) Judsfydere end med de 20,000 
Banker.« 

Der var qanske mange fremrckl 
sqe11de Bnnfmænd, som børte denne 
l 
Tale. 

i Francois Coppee død. 
i .- 

Ten fmnske Poet og Tramatiker, 
»Frau-unis- Coppee, er død i LørdagT 

dfo Aar gnnnneL 

l«.«U’dievertn(·7,5krak«fai med 
N Portugal. 

.-;« —- 

Jåienutet i Wakhington ratificerede 
i z redags IIdleoeringetraktaten med 
PostngaL J den eksjsefntioe Fess- 

sioni oar der 1negen Teoat demn- 

gncriende fordi Traktaten bestenmier, 
nt Borbrydere, sotn ndleoeresz as 
Ueijtugnh ifke sknl lide Tødsstrnf. 
Senator Teller ledede Oppositionen 
idetj hun argmnenterede, at sandunt 
Gmmnti betød, at en Etat sknlde 
frajige sig Retten til at straffe For- 
lkrydere efter deniJ egne Looe. J 
Mitificeringen nf Trnktnten oedtog 
Senat-et derfor følgende Erkla-1·i1n1: 
,-1lnited Stute-is gian ind pun, at 

ingen Person, sont lmr beqcmet en 

Forbrodelse, for hoilken der i den 

Jnrisdiktiom hoor Forbrydelsen er 

begnaet, kuron Tødsstmi. ffnl 
snnne ndleoerssjs fra Portugal.« 
Tenne Bestemntelse vil got-e Portu- 
gal til Tilflnqtsfted for Fo1·brodere, 
sont begaer Mord i Stater hois 
Looe fordrer Tod-Eistrqu for fandan 
Forbrydelse 

S(0,000 for Roosevelt.. 
Et Teftnntente er fnndet efter 

Benjmnin Ondleih en exeentrisk Ene- 

lsoer, jotn forleden bleo fnndet død 
i sit Hjem i ZoInnIeroille, Mass» 

December- 

Hadleo efterlod sig en Fortune nf 
SLI500,0()(), on i det fnndne Testa- 
mente hnr han tilføjet en Condicil. 
ltoori han bestennne1«, nt 810,0(10 
skal give-S til Priesident Rouseoelt 

Hadley haode aldrig kørt paa et 

Jernbnneton on hnode aldriq besøgt 
en Fiirke eller et Theatern 

Iordskælv i Ulontana 

! Im Helena IIIeddeleO, nt flere pnn 

jlnnnnden folgende Jordrnstelser fel- 
tegs der oIn Aftenen den 17. Maj. 
Lignende Rustelser indtmf onn for- 

,sfeltige nndrs Steder i Fluten, der- 
Iiblnndt i Marosoille,«boor de var 

suakstcerka at Vægqenore standfedes 
m» Kopper on Tnllerkener slnngedesks 
nedH fra Hylderne Saaoidt oides 

Innrettedes ellers innen Skade af 
nætmeværdig Betydning. l 

En Massemordee s 
anholdt. ; — 

t James Veinnningstath 41 Aars 
gunnnel, sidder i en Eetle i CassoJ 
poliI, Mich» Inistænkt for at haveT 
vegaaet setz-ten Mord. Seks af( 
disk-se Forbrydelser lsar Jungen til-I 
staaet, og Myndighederne venter atI 
knnne bevise hans Skyld i de mi- 
rige. Vrinnningstall blev angivet 
til Pulitiet af sin Huftru, der sagde, 
hnn fryygtede for sit Liv. Hun er- 

stiasrede, hnn bavde set hani myrde 
David Hqu en gammel Mand, soni 
lioede i deres Hjein og havde over- 

draget sin Ejeudom til LEgteparret 
pna Betingelse af, at de skulde un- 

derholde l)am, san længe han levede. 

Briinmingftall benægter dette 
Mord og siger, Monden blev knalt 
under et epileptisk Anfald 

Han bar for Statsadvokaten til- 
staaet at baue drwbt seks Mennesker 
nde i Besten. Da ban var 17 Aar 
Hammel, sigler han, at han drtebte 
Ic- Brødre ved Mann O’Brien. Da 
lnin var 19 Anr, skød han en Mand 
ned as en Heit, men kendte ikke hans 
Name J Tyveaarsalderen drcebte 
han en Kondnktør paa et Missouri 
Sogitnern .Je1-1ibinietog, og i 1889 
dræbte ban en Mand i et SMAL- 
Inaal i Arizona lPan Vedgik dg- 
saa, at lian i 1900 nden Foranled—- 
ning bavde skndt ind i en Folkehob 
i en By i Missouri og hapde der 
drasbt en Mand. 

Vrinnniinistnlls sørste Kone var 

Jndianerinde En Morgen fand- 
tes bnn og hendiäs Barn inyrdet. 
san benægter at have dræbt disse. 
Med sin anden Kone bavde ban tr-: 
Verwi. De boede i Missouri En 
Taa dnde Kosten on Vornene plut- 
scslin. Briniiningstall fixier, de døde 
as at drikke Alkalivand 

Vlandt dem, sum Vrimniinqstnll 
Inistasnkes for at have 1nyrdet, er 

Smitb HotrnnL bvis Lin blev fun- 
det i en Flod ned Tonniaiac for to 
Maaneder siden· Brinimingstall 
fixier, at .Sotr1nn snnblede og faldt 
i Floden sra Vroen; inen det er be- 

vist, at Sotrnm ikke knnde Viere 

drnknet, ins et Meerke i Govedet an- 

tndede, at Monden var blevet slaaet 
Incd et eller andet Vaaben 

Tiltale mod Lamphem 
Lu Worte Connty Grandjuryeu 

oodroq i Fredugjs Tiltale mod MrLL 
mclla Gunnescs for Mordet paa An- 
drclo Hclgeliem :1lka111field, Syd 
Dakota, og ocdtog fqutidig fyv Til- 

mlcbeflutninger mod Ray Lam- 
phere. Jngru Arreftordre bleo nd- 
ftcdt mod Bella Gunnef5, da hun 
us Coroncr Mark er erklæth død; 
mcn for at kunne vedtage Tiltale 
mod Jsunuheie fom kllkedhjælper ved 
.coxdet paa Heigeliem Var det mad- 
ocsndigt at tiltule Mrs. Gunness 
sont dsooedpcrfonmh 

Lumpljerc ftaur nu officiclt Undcr 
Tiltale fot ils ordbrand fein V ord, 
og Tclagtigkwd i .Oclgkllc11—9.)o1det. 

Hatt er under Tiltulc for ut have 
fut Jld pcm Mrskx Giittnes5’ Husx 
dcrnæft for Mord i forstc Grd 
Mrå Volla Gunuefs og hendes tre 

Born; cndclig for Mordet af An- 
drew Hcleeliem og fasrskilt Tiltalc 

for Telnqtighod i Mordct af An- 
drcw chlgeliun 

Zum-me Iuod Lample oil ika 
kommt- op for Rettcn før i Juni. 

Dampfkibsnotitfer. 

»L-:scm· ll« bar forladt Christi- 
aanme mco JJU Pasfaqcrcr oq 
Deuton til New York den 2. Juni. 
Bil nttcr feile fra New York den 
11. Juni og heute-Z- da til Christi- 
ansfand den LI. s. Md. 

Ærbødigst 
A. E JohnsoanCa 

Jorden rundt. 
Englands Regeriitg vil træffe 

Zoryuldgsrcglcr mod Misbrug af 
Lpiuui i Hongkong og paa Eeylon. 

I 

Oktobristerne fordereder en Fore- 
spørgsel til Russland-Z Regering ang. 
Politik-to Misbrug og Bestikkeligyed 
i Rief og St. Petersborg. 

O 

Belgiens Deputeretkammer har 
vcdtaget Belgiens Tilslutning til 
dct internationale Forbud mod 
Minder-I Natarbejde i industrielle 
Erhoerlr 

s 

Officielt meddeles, at det sveni 
sfc Kotigepar i Slutning uf Maj 
og og Begyndelsen af Juni vil 
aflceggc Besøg ved Hofferne i Køi 
benhiwu og Berlin. 

II 

J Fængslet i Odesse har en 

Koindky der var fængslet for poli- 
tiske Forbrydelser, brcendt sig selv. 
Te øvrige Fanger hat proklameret 
,,3ultestrikc«. 

. 

Ruslands Duma har i Modstrid 
mcd Finansministerens Ønske wed- 
tuget Nedsættelse af en Kommission 
til llndersøgelse af Jernbanedriften 
ng af Jcrnbanebudgettet. 

. 

London »Tin1css« er bleer idønn 
75000 Pd. Sterl· i Bøde for at 
hanc fkrevet om Furlæggerfirmaet 
Murray, at dets Pris for Tron- 
iking Viktoria-s Breve var ublu. 

c 

sdong Gustaf har, niedeus han 
um« i Russland i Anledning af 
Sonne-us Bryllup, aflagt et Besøg 
i Nigssdumacih hvor han wein- 

nsde en Dcl af Finanslovbehandlins 
gen- 

Il- 

Borgmesteren i Et. Petersborg 
Oleo, da han efter russisk Skik for- 
ledeu sfulde overwekke Kdngl Gustaf 
Salt og Brød, kamt af et Slagtils 
saslde Han meuess ifke at kutme 
leve 

s 

Rang Manuel holdt furleden i 
Purlamentet en Tale, huori han nd- 
tnlte sin Beslutning oniaf alle 
skriefter at urbejde paa Landets 
Vel og om nt holde Fdrfatningen og 
Loven. 

I 

Jernbaueulykken i Belgien. An- 
taliet of drcebte i den Jernbaneulyk- 
ke, Vi berettede om i Fredags, op- 
gives i de jenere Meldinger til 
42 og de tilskadekomnes til 150, 
deraf 70 ulvorlig saurede. 

I 

Fra Melbdurne, Australien, mel- 
de«."·-, at den lokale Regering gør 
kxssorberedeiser til at give Vor Krig—:- 
flide en ftorartet Modtagelse Gu- 

vernører, Ministre og andre Em- 
lsedssmcend fru flei·e Stater er ind- 
budt til at deltnge i Festlighederne. 

:- 

Fra Kherson, Rustland berettes, 
at man i Fredags bar hængt 20 
Bendeu fordi de havde prøuet at 

drive Landlorderne Vcek ved at 

brasnde dem nd. Før hat man 

Vrnqlet da fasngsiet Bønderne for 
sijge Forbr1)delfer- Nu skal Døds- 
straf forføges. 

. 

Für-definitiv i Siedet. «’«01«t1igals 
fertige Finansminister, Ellkartinez 
Cnrmlhky ndfordrede forledeu den 
i Fredugs mutalte republikanske 
Leder Alfonsd Costa til Duel, fordi 
lmn bavde udtalt fiq cerekrasnkende 
um det fdrriqe Ministerium Duel- 
len bis der intet af, men da de i 

Fredags«"ss·1nødtes i Deputereifam- 
merets Forhal, gik de løs pcm bin- 
miden med Næverne, saa andre,-De- 
puterede maatte skille dem ad. 

s 


