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Pacifickystcus Forfvatx 

Zslcrc miiHWeddelclfen 
Ilnder 22. d:. ineldeis felgende fra 

Washington: 
Ton Rendisgerniiig, at Præsident 

Rooseuelt nylig sendte nengressen 
en Jndoeretning frn Generalstcwen 
hour-i Befæstninger for Sau Pedro 
Hanni, California, anbefaless, gav 
Anledning til den Antngelse, at 
Mungheden af Udehageligheder 
nnd Japan hade foranlediget For- 
slagetsz anscndelse netop nu. 

Tette lienægtesz iniidlertid i 
serigsdepartementet 8 Tianen at 

fest-bedu- San Pedro chn har vie- 
ret under Lvervejelse i 2 a 3 Aar, 
altij før der var Tale oni nogen 
Strid metlem Te Forenede Stater 
og Japan. Befceftningen af San 
Pedro har vieret drøftet akkurat 
sont Befcestningen nf andre Hat-ne 
paa Ztilleliavistyfien eller paa th- 
Ianterlnwgikithen nilde lslive drøf—- 
tet. 

Konqressen qav den 27 Mai i 

Fjor fern-et Bemyndigelse til Un- 
dersøkielse og Jndberetning ined 
Hensyn til Nødvendigbeden af Kost- 
l:efæstninger til Besknttelse af Jan 
Pedro Hann. 

J Overensftemmelse he2·med over- 

gav Prcesident Roosevelt General- 
stabens Jndberetning til Kongressen 
ledsaget af Overslag over Udgifter- 
t-e, i alt 83,655,269. 

Jndberetningen viser, at Gene- 
ralstaben hur gjort hele Spørgss 
maulet til Genstand for et særdes 
les omfattende StudiunI, særliq 
melder dette Mulighederne af, at 
en Fjende kunde benytte Ztedet sont 
Flaadeftntion on landsætte en Hirn-. 

Generalstaben mener, at Snn Pe- 
ro sum rer og slet Operationslm- 

tie- bvder en Fiende betydelige For- 
dcle, idet man derfra knnde operere 
nind Andre Pnnkter eller Panaxnas— 
kmmlen 

(«He«-!e1-nlsmben forndiastter i denn-.- 
Jcrlsindelfe at en Fjende kommer 
fra L!«ienten, on ndtaler, at blind 
Belignenheden -Iimacir, oilde Jan 
Bindi-o viere et fordelngtiqt Ildi 
siniik1s-;11111ft for fjendtlme qlnqreb 
Im Etilleliaoskmten Med Oenswi 
til Los Auge-les Territoriet ndtaler 
Generalstaben bl. a.: 

»Warte man tcenker pan dette Ter- 
ritoriums store Udftrcekning, dets 
nmaadelige Rigdom, det Klima, fom 
gør det til et af de meft tiltrcekken- 
de Beboelsessteder i Ver-den bebe- 
ner man ikke at tnge Jndbildningen 
til Hicelp for at drinne siq et Begreb 
Lin de Fristelser, det vfl have for 
disfe orientalske Lande, hvis Befolk- 
Isina ikke bar nogen Lverflod af 
Cksiftensncidler.« 

llnder Overskriften »Ei: let Ero- 
lsrinn« hedder det i Jndfseretningem 
at nulig foretagne Studier italien- 
barer den Keiidsgeming, at »der- 
som der ikke var nogeu virkningss 
fuld Flimdeopposition, knnde en vis 
orientalsk Magt inden en Maaned 
sra den Tid, da der indtraadte ftærk 
Mistnnke om dens fiendtlige Hen- 
Efigter (en formel Krigserklæring 
vilde utvivlsom komme en god Del 
«"senere) landfætte paa Stillehavs- 
kyften en Ekspedition paa ca. 100,- 
000 Mand, en Stvrke, sont efter 
txderligere Maaneders Forløb musi« 
Einen vilde’blive for-get til 300,- 
(i00. Den Letbed, bvormed den 
nbefasstede Sen Pedro Havn og der- 
inennem bele Los Angeles Territo- 
riet knnde blive besat, er indlyfende.« 
Tet bedder i Jndberetninaen endvi- 
derer 

Num- en Ffende feist lmvde sat 
im i Vesiddelse af Los Anaeles Lan- 
det, vilde Lande Z Natur forene sin« 
om at nøre bans Stillinci san godt 
sein nindtngelig. 

d 

ijcncrulsmven hcuviser til en Rap- 
pkrt sru det suakaldte ,,T.aft Coast 
Lcscusc Buurd« i 1896 og sigcr i 
dumc Furvindclsez 

Te Forandringer, sont Forhol- 
den-: sidcu den Tid yar undcrgaaen 
Vg sum got Vesæsminchn as Sau 

Pcdro Dann absolut nødvssndig, kan 
kpsnnnnorciis sum folgt-IT 

l: lldviflingcn of Zcm Pedrn 
Hann. 

2· Den stan Jtyrkcx som en visZ 

cricntalsk Magt nylig hat udviklct. 
Den Zlntning synes bei-Mich 

at Landctsz Vclchrd krasnrr en sum-- 
Iig Befæsming of Jan Pedru Dann. 

Washington, T. E. den 2. Jau. 
Entht dmftcde i Gan-: Spørg:—- 
maulet om at foer Krcdsdounnw 
Hosi- Lon fra 87,000 til 89,00(I. 
Forøgclscu var oprindelia sat tis 
81(),()(,)(), meu den blcv reducerct. 
Tistriftisdonnncrucs Løn bleo for- 
lect fru stLOOO til 9581100 

Washington, T. C» dvsI 22. d—:. 
lldonriasminister Elibu Rout, Ze- 
huwr smka of Pennsylvania og assi- 
stcrendc Justitsministcr Russcll op- 
12"(1(1dte i Tag soin Vidner for den 
sødcralc Grc111dj1n·y, soni behand- 
ler Jnfnricsngcrne i Forbindelse 
n:c-d Panamakanalkøbet. 

Washington, D. C» 22. Jan. —- 

Scnatets Retskomite Vil ikke faa no- 

gen Hjælp fra Dct hvide Hus ellcr 
fm Justitsdepartementet i sin Un- 
dtrsøgclse med Henfyn til Staaltru- 
stens stertaqelse nf Tennessee anl 
T Jron Company. Komiteen modtoq 
i Gaar et Brev fra Juftitsminifter 
Vom-parte som qfslaar Komiteens 
Jndbvdelse til ham otn at optræde 
fnm Vidne. Som Grund angiver 
han, at han havde Forretninger at 
varetagc i Højesteret 

Frækt Roderi. 
5 Personcr drirbt og 20 saarcdc. 

London den 2:3. Jan. Fern Per- 
scucr dissdc og tune andre pack Inspi- 

talct i Titaltlsaniftow er Resultatet 
af et nalnkinchliat fraskt Nøvcri, 
sont to Italieners har gjort sig stol- 
diao i lic!«ftcds. 

Jtalicncme var blevcn afskedigct 
fra dcrcs Arbcjdo paa cn Gumtni: 
fabrik, lmdrfor de bavde besluttcst 
at bar-mic- sia. Da Vudct kom med 
alle Fabrikkcns Arbojderes Løn i en 

Sirt-, over-samt Jtalicnerne ham fra 
den-s Skjnl oa frarøvedc Budet 
Pcngesækken, lworpaa de i fnldt 
Løb fortsatte ned ad Gaden. 

Politin blev imidlertid burtia til- 
kaldt oa forfulate Røvtsrne i en 

Motorvoan. Da de kom nær til 
Jtalienernc, aabnede Resverne Jl- 
dcn paa dcrcs Forfølacre med auto- 
matiske Pistolen Et Antal af Ind- 
gængerne blev derde fkndt ned, fett-- 
end de kimde faa Tid til at skfnle 
sta. 

Røvcrnc var stadiat foran Motor- 
vcsancn, til sidft naaedc de en Spor- 
vnan, i lwilkcn de steck op oq tvann 
Voqnstvreren til at kein-, alt lwad 
ban kunde ben ad Spottet, fkarpt 
fxsrfulqt af Motorvoqnen· 

Vcd Tnttcsnbam befnledc Italiener- 
nr Vognstvreren at køre langtsomt, 
bvorpaa de sprang af for at frem- 
pe til det fidste. Politiet var imid- 
lertid bleven forstcerket med flerc 
Hundrede Arbeit-etc og da Røverne 
fan, at alt Saab var ude, satte de 
Pistolen for Brustet oa trvkkede af. 
og faa Minutter efter havde de op- 
børt med at leve. 

Skibssammenstød. 
New York den 25. Jan. To Pas- 

saaerer blev dræbt oa to blev saaret 
i cst Zammcsnftød mellem dct italien- 
fkc Skib ,.Flm«ida« og ,,Repul11ic,« 
on af Wliitc Ztar Linien-Z Damp- 
ssibc Cftcr Zainmcsnstødct skal fire 
Pasfaacsrvr Paa ,,Florida« værc af- 
aaact Ved Dødcn 

=- 

»Fslorida« ruucte ,,Republic« 
midtskiuszs oq da dette hnvde naan 

»Ni) Man-: Lu11d«, en lille Mass- 
Jnclmsetris L, qik ,,:)kenublic« ti. 
Wka 

Alte «Ii1-:-sageres1«11e ma »Der 
ssxihlie« nur du fmnmen om Vor-? 
um .,Florida«, sein san senere, di· 
.,d)iepnblie«s Jostersfib »Vullic»« he 
Dis lauer Pnsjnxiere1«11e tilL1uge, fort- 
iurte Tut-en med start Besvær til 
New Werth 

,,d)iev11blic« forlod New York der 
22 di- pia Vej til Vkiddelhavskt 
Efibet lmnde 220 «x-«is11stekla—37 es Pas- 
saaerer om Bord 

IVil Republikanere 
stjæle fra DemokratevF 

Lincoln, Nebr :.)5.Jm.1 —- Re- 
i"«uleit«unerue i Huset og Senakei 
Vii Inuliguiis fulsøge at sljæle Plan 
ker uf Demnkruternes Platformdedi 
hegge Huse at introdncere Forslaoe- 
ne- BaIIk-Gc1ratiti oq Buidering aj 
Jerunauer etc. Te agter at gøre Sei 
i en saa kradss Form, at de radikciie 
TenIokmter vil forerraskke at stem- 
11ie med dem fremfor at ftemme for 
de Rompromisser med Korporatio- 
nerne, som Jederne arbejder paa F fua i Stand. 

J deune Session er der flöke 
fremragende Mcend i begge Haf, 
tilhørende begge Partier, som h 
ufgjort med Korporationertie, og 
lægger slet ikke Skjul derpaa. 

Det er ikke Senatorerne Vompf 
V,artos Ransom og et Par txtt 
Senatorers og flere Reproepeuicxik 
ters Hensigt at lade Flertallet as 
Temokraterne blive enjge om en 

Garantilov, som Folket ønsker eller 
venter. Nu mener Republikanerne 
at knnne foreleegge begge Huse et 
Garantiforslag, der vil bkive faa 
aud, at de radikale Demokrater en- 

ten man stemme for det cller ogsaa 
efter Sessionens Zlutmng qaa til- 
bage til deres Vælqete ng indrøm- 
me, at de stemte inmd Loven, sink- 
peltben fordi den var republikanfk· 

Stimme Fremgangsmaade agter 
man at benytte over for Vurdering 
af Korporationernes Elendomme 
Her Vil Nepublikanernes Forslag 
lsline nffnttet fauledes, at det Vil 
umfatte Korporationerne Im de of- 
fentliae Bruqsmidlee saafom Jeru- 
lsmieknntpngnieix «Teleqraf- oq Tele- 
fonkonimmiier, Ekdsspreskompagnier 
nd 

Universitet i Omaha. 
J Aste-Es vilde flere protestantiske 

Prasster i Qualm holde Møde for at 
droftc Plane-n om Oprcttelscn af 
oi Univisrsitet der 

Tr. .6. K :Vkai)11rd,som fore- 
smar Jndf amlingcn af Finantsc1,- 
fmde i Zondags i Presbyterianer- 
kirken pkm Lowe Ave» at Trinken er 

at indfmnlc 8200000 i Dmaba og 
san at fcm 8300,000 andei Steds. 

Vi bu« ikke erfarct andest om dette 
Forctagcndes Kamkter, end hvad der 
kon slnttcss nd fra dette, at det er 

protestantiske Præfter, der gcmr i 
Spidscsn for det. 

Petition imod forskellige 
Lovudkast 

J Søndags cirkulcre des der i 
protcstantiske Kirker i Omaha (0g 
sagte-us i de flefte Byeri Staten) 
Petitioncr Ined Protest imod vor 
nuvwrcnch Legislaturs Widrige-kal- 
dvlfe af den nuqældende saakaldtc 
»Hm Law«, blandt midct Paalæg 
Un Saloonerncs Lnkning om Son- 
daxmi Man kirknlcror disse Peti- 
tioner omkrina i Staren og spukt 
at famlv sm: Inmiqe Underfkriftvk 
under dem sont mnlth, oa foa skAI 
de nennt-m Nisvrwsisntmtter fort-Iwa- 
gcsis Legislnturem 

; California imod 

is Udlændinger. 

s 3ac1·amento, Cal» ZU. Jan. — 

j Tet Lduforslag, fosn er forelagt »The- 
«A5seml11y« for at forbydc lldseudiuge 
Tat holde fast Ejendom i (z««.11jfor11ien4 
! fis et fis-un Fremsmd i Tag, da tid- 
hmerc Burgmefter Pyelan af Sau 
Ezraneicsco telegraferede fra Wash- 

tktn til Statgsenator Zanfurd, at 

Prassideut Roosevelt iffe Vilde mod- 
sasrte sia saadan Lav, dcrfom den af- 
fattedeis scmleded, at den intet Hen- 
fix-n tog til noaen scerskilt Nationa- 
Met. 

Man antager, at et i den Ret- 
Iiug ændret Furslaa strart Dil blive 
vedtaget i begge Hufe. 

Sanford, som er en demokratisk 
Leder i Senatet, vil fureslaa, at 
Forslaget cendres faulechy at der 
kommer til at samstennue Ined Ok- 
lahomas Ldv um den Sag. Lonen vil 
saaledes behandle Japanere, Kinefei 
re, Jtalieuere, Englændere etc. lige- 
dan. 

J Huset vil der blive forelagt et 
tilsvarende cendret Forslag. 

Guvernør Gillette, der har styret 
en Middelkursz under den lkele Strid 
angaaende antijapansk Lovgivniug, 
og fom anses for at være en meget 
konservativ Mand, hat nu Tøjlerne 
i sin Haand Med sin Vetoret kan 
han let sætte en Stopper for en- 

T htser Forholdsregel» som han mener 

lHer for radikal» 
Af den Grimd anser mandet ikke 

Idfis-? rimeligt, at den lovgwende For- 
samling vil sætte et Lovforslag igen- 
item, sotn ikke har Guvernørens Bil- 
Iigelse paa Forhaand. 

Gillette er enig med de mode-rate 
i Legitzlaturen onl, at man helft al- 

delesz maa opgive al antijapanssk Lod- 
giv11inq, dersom den ikke kan have 
den føderale Reaerinas 3amtnkke. 
Frau paaviser for Assamblvmændene 
at, naar alt er sagt, saa Er det den 
fcsderale Reaerinq, der maa bcere An- 
svaret for enhver antijapansk Lod- 
givning, og Følaerne af radikale 
Forholdsregler vil falde paa Mcends 
Sknldre, som ikkei mindste Maade 
aavnes af dem. 

Regeringens 
Flaadeprogram 

Husct ftcntmcr for Bygning af to 

stcrmpcskibc 

Mcd 160 niod 80 Zteuuucw Lied- 
tog Repræscntantmkfct i Frcdagsji 
Flaadeprogramuiet for Vudgctaarcst 
1910. Dette Program medfører en 

Bevilgning iif,dF1s3-'),()00,000, bl. a. 

til Byguing af to af Beiden-J stør- 
sti« Zluqsfibu 

Med Beoilgningskdmitccus For- 
11mnd, Tawncy, i Epidscu angreb 
Tbkodstandcrue af Platten um de to 

Zlnasfibc skrassideut Roofcuelt ug 
crklirrcdc ret og sieh at den paa- 
kzaaende japanka Agitation var sat 
i Gang i Dct Hvide Hns i den Hen- 
sigt at pciavirke Kotigresscn« til at 
stemme for Flaadeforøgelsen. »Jeg 
er træt af disfe Krige med Japan- 
fom altid findet Stcd samtidig med 
Flaadebevilgningsforflagets Behand- 
ling i Kongressen,« erklcvrede Tom- 
non. 

Col. Heburn af Iowa latterlig- 
qjorde Tawney som en, der udgav 
sig for at vide more end nagen an- 

dcn om Spørgsmaal Vedrørende 
Kria oa Fred Mr. Hepbnrn heule- 
dede Opmærkfombeden vaa den 
Kendsqcsrninq, nt De Forenede Sta- 
ter i mindre end Hund-rede- Aar bad- 
de bnft 4 Kriqe. Sch« Generation 

klinde baft sin Kriq, oa kmn san 
Linnen Grund til, ni ikkis bver Go- 
numthn knnde fnn fin Krka i From- 
kichn ogfaa 

— 

Ougen Tansk er umkommen i stua 
f Jorden rundt. 

I»F 
I IA 

I s « r matst iet c Uutya er der i 
Ujud furetager 564 Li Igbrændinger. 

J 

Oseneralkunsul Hostier i Paris 
gau Nmaarcsasten sin sædvanlige Ju- 
le- og Nytaarszfestk Omkring 300 
Gæster Var til Etede, mest danske 
Haantherkere ug deress Familien 
Menuen havde bl. mange gode Ting 
cgsaa Gaasesteg og NadkaaL Ved 
Miduat hilfres det ny Aar med at 
der store Juletræ tasndtes og Børn 
ea Ungdmn sit· Gauen 

s 

Urolighederne i Indien J Umg- 
l,-uc, Indien har der fundet et al- 
norljgt Zammenstød Sted mellem 
Muhamedanere og Hinduer, som an- 

greb en Muste; denne ødelagdes del- 
vigs, og slere Muhmndanere drcebtes. 
Militasret genoprettede Ordenen. 

sc 

Udemigsismiuister szolsky er 

traadt tilbage og vil rimeligvis der- 
efter hlive Gesandt i Berlin. Han 
er altsaa alligevel — trods sin store 
Tumatalc — bleven ,,mat« i Bal- 
kanspillet (Men selvfølgelig ikke 
nfficielt). ’« 

,- 

Jordskælv i Russland? St. Pe- 
tersbora den 24. Jan. — Skønt al- 
le Rapporter fra de forskellige Ob- 
servatorier i Rusland tilkendegiver, 
at et Jordskælv har fundet Sted 
paa den rnssiske Side af Pamirs, 
Turkestan, saa bar man dog ikke 
ncodtaaet noan direkte Nyhed, son: 
tun anqive et bestemt Steh. 

:)iussisk-Turt«estan er kun tyndt be- 
selket paa det angivne Sted, saa 
Tetaillerne anaaaende et Jordskaslv 
tilde kun lanasomt naa md til St. 
Peter-Libera. Ten føtste EV eddelelse 
ein Jordskaslveti Kmataab i rus- 

sisk Turkestan i Oktober 1907 blev 
ikke modtaget i St. Petersborg, før 
tre Uger efter. J dette Jordskælv 
i.uel:tes 15,000 Personer 

Ljekaterinborg Russland de1124. 
Jan. —( Det meteorlogåste Objek- 
tatorium hersteds hat« bemærket paa 
Apparaterne, at en Voldsom Jord- 
1«1,;stelse maa baue fundet Sted Tags 
Morgen Klokken 7. 

Summa den 24. Jan. — Et let- 
tcre Jordskkelu meerkedes her DagZ 
Niveaan 

Det forknstoriske Menneske. For 
neaen Tid siden frenwiste Direktøren 
for det naturhistoriske Museum i 
Paris, Perrier, for Videnskabernes 
Atademi en Honedskal oq nogle 
Knogler, der var fundnei Cbapelle 
Uns-Samts- i Departementet Corre- 
ze san antog smoqlerne for at hid- 
Iøte fla en Mellemtina mellem en 

Abe ng et Menneske og at stamme 
fra de wldste Tider. Fundet er nu 

blevet undersøgt af Videnskabs- 
mir-nd, der er kendte med det farbi- 
storiske Dyre- og Planteliv, og dis- 
se bar enstemmig udtalt, at de fund- 
ne Nester utvivlsomt hidrører fra 
et Menneske i dettes oprindelige Til- 
ftand, paa en visZ Maade mellem Abe 
og Menneske ! ! ! Fundet er gjorti 
en Grotte, som tndelig nok var en 

Gravplads, bvilket fremaik af de em- 

krina fundne Genstande. 
Af en senere Meddelelse synes det 

at fremaaa, at man kun bar fundet 
en no Form for den saakaldte »Ne- 
anderthnlstnpe«, som er forefunden 
man-we Manne tidliaere, fornden i 
Neunderdalen ved Diisseldorf flere 
Steder i Frankria Velqien osv. Ho- 
vedfkallerne paa denne vidt udbred- 
te Rate har mange Ligheder med 

l- .. 

Nutidisntennesler, Benbygningen ligi 
ver C«jt«i111k)e1·11eås. 

O 

Bande i Wien, London, Berlin 
og Wajljington yar Objeruatoriers 
neis Heisncografer den Es. ds. rap- 
porterel oni Hordjlælv 

Llooed Chryjostomus fra Klosrret 
Zaum paa Bierget Athos er vles 

Jro uk noch uvekendte Personen 
. 

Der amerikanjte Folt har fkæns 
tet HSUZYWLZ til Rede-Kors- 
Fondet til de nødlidende i Italien. 
Sidsre Uge vlev Fondet korøget med 
HJZFYWU 

Ziollision Damperen »Blaukene- 
je« er forleden i net Taage paa El- 
lsen lødet ind i Dmnperen »Elbe«, 
der blev revet op til Vandlinien. 
Passagerne reddede5· Datnperen blev 

»sa: paa Grund. 
I 

Greven af Leicester død. Lon- 
dcn den 24. Jan. —- Greven af 
Leicejter døde i Dag paa sit Slot 

ldsdolkhatn Hall, Wells, Norfolk. Han 
Hejede DU,00(,- Acres Land. Den 
.a-ldste Eøn Vicomte Coke arver nu 

z bacde Titel og de udstrakte Ejendoms 
Inn-. 
T - 

Prins Henry iet Luftskib. Berlin 
Jden 23. Jan. Prinss Henry, Kejfer 
lWilbelms Bruder, foretochk Dag 

)Tegel. Ballonen kommanderedes nf 
Major Gross. Prinsen var indfvøbt 
i en tyk Pels, da Vejret var koldt. 
Luftsfibet tog Kur-sen over Charlot- 
tenburg og Tiergarten, langs Ined 
Unter den Linden, rnndt det gamle 
Palads, hvor Kejser Wilhelm sendte 
en Hiler fra en Balkon til fin ,,fly- 
vende« Bruder. 

Troning Alexandm er 1«ask. San- 
drinahmn, England, den 23. Jan. 
Nyheden publiseret i De For. Sta- 
ter oa andre Lande om, sat Dion- 
ning Alexandra skulde have voeret 
meqet syg, og at hun har maattet 
holde Sengen for over en Uge, vi- 
ser fig at viere en Avisand 

Dronningen bar haft en let For- 
kølelse, men har dng ikke været nied- 
saget til at holde fig til Sengen. Hun 
er rask iqen og haaber at være sam- 
tnen med Kongen paa Wind-for Slot 
i næfte Uge. 

I 

siejser Wilhelm og Publicitet —- 

Verlin, 23. Jan. — siejser Wil- 
helm, der efter den Folkebevcegels«e,"s- 
jom vakteI ved hanS berømte Jn- 
terview i London Daily Telegraph, 
ordrede en afgjort Jndskrcenkning af 
Meddelelser fra Hoffet, har be- 
sinttet at udmærke sin 50 Aars 
zndselsjidag ved fuldstændig at afskaf-—- 
se de duglige Meddelelser fra Hoffet. 

Denne Efterretning er givet til et- 
lzawofficilt Pressebureau for Omdes 
ling til de offentlige Aviser. Herefs 
let oil der imidlertid i Stedet for det 
tidligere Hofcirknlære blive givet en 

kort Summering af Kejserens Ak- 
tioitet, og den vil blive offentliggjort 
i ,,Reichsanzeiger«, der udgives hver 
H. Dag. 

Hans Majestæts Handling er en 

Følge af, at Pressen kritiferede ham 
for, at han den 2. Jan. oplæste en 

Magasinartikel for de kommande- 
rende Gent-reden Denne Kritik for- 
bitrede Kejseren, oa han fattede dn 
Beflntning, at det vilde være bedft for 

? lmm at holde sig ude af Aviserne faa 
Jtsidt sont muliat. lSan Udtaler det 
Haalx at Nedaktørerne vil respektere 
bans Øiiske i saa Henseende og ind- 
skrwnke fia til knn at meddele »Reich- 
sanzeiger«s3 Uddrag. 

ven myrdet paa de 40 Phantas- 

en lykkelig Opstigning iLUftfkib fra« 


