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er vet eneste hauste Bla- 
i Amerika, der udgaak 

to Sange 
om ugen iv Ol- 

ndgives qf 
ist-JU- ««"«. XII-· Ast-sc 

sum. Angst-ist«- 

PksvesNume sendet 
im pas Forli-agents 

» 18. Anruf- 
Stort Rør- Europa. 

Inuciseo Fett-ers Z-· rettelse mes- 
ket voldsom E« «est. 

Kan Alsonso truev med Ded. 

London, 14. Oktober. — Talrige 
Meldinger indløb hertil i Gaar om 

Optøjer i Paris og Rom og oni Me- 
der i andre franske oa italienske By- 
er, lwor Flong Alsonso og det Inwie- 
rende spanske Ztnre sordønsnie9, og 
alt tyder paa, at Reuelntionslederen 
Professor Fett-ers Henrettelse i Bar- 
celona hat braat Spanien op i en 

politisf Mrise af den aloorligste Art. 
Ten strenge Censnr, sum ndøoes i 

Madrid over alle Nylsedistelearanis 
nier, soni sendet-s sra enlsvee Tel as 
Riaet, gør det ninnliat at saaRede paa 
hoad der Virkelig soregaar i Spanien, 
men at der lsersker stor llro oa Op- 
lsidselse kan ifle viere kannsan 

Vatilanet oa den sininsfe Anwac- 
sadesz Byanina i Tliotn er nnder snerf 
Venoatnina as Tropper, niedens Folk 
inarclserer aennein Gaderne og ma- 

berz »Ah-d nied Reaktionen!« »die-d 
med Jesuiten-ri« ,,Ned nied del Ball-« 
og ,,Lcenz1e lene Ferrers Taad!« 

Ei Telegmm fra Genua sent i 
Gaar Aftes meldte, at Optøjerne var 
i snld Gang der, og at Politiet lsavde 
skndt paa Mel-neidete 

J P a ris var der i Gaar Aftes 
voldsonnne Optøser, hvornnder en Po- 
litibetjent blev drcebt as en Kuglr. 
der var tiltænkt Politipreesekt Lepine, 
som gil ved hans Side. 

Den Deputerede Jaures’s Avis 
»Dumanite« og Herr-es Organ inde- 
holdt i Gaar Estermiddag et Op- 
raab, hvori alle opsordres til at sam- 
les i Place de Clichy for derfra at be- 
give sia til den spanske Ambassadørs 
Bolig sil. Wilh Herves Opraab var 

assattet i niere end altnindelia outd- 
sonnne lldt1·t)l’. Han siaer bl. a.: 

»Den nnne konneliae Jdiot, hin-J 
Hserte ilke lsar ladet sia wie as 
Ferrers Dotter-s Taarer eller den 
civiliserede Verdenci indianerede Pro- 
tesnsr, er en Akkorden-. Han vil ende 
sont sin Nabe, Portugalci longeliae 
Spin. Han nnderskrev i Daa Moraes 
ssn eaen Leids-dank og naar han der 
sont en Hund, Uil innen Mund nted 

Oserle faslde en eneste Taare.« 

Herde slntter nied en Appel til 
alle llnionister, Soeialister og Anak- 
kisnsr opn at slntte sia til Protesttos 
get. 

Zelv de mere konservative Blade 
i Paris ndtaler redaktionelt den Me- 
ning, at Kong Alfonso har stillet sin 
Freintid i Zare ved at tillade Fer- 
rers Henrettelse SonintesBlade me- 

ner, at Kotigen den«-ed hat under- 
skrevet sin egen Dødsdom 

J de sleste Provinser i Frankrig 
og Italien sei-ges der privat og offi- 
cielt over Ferrers Ded. Departement- 
talraadet i BonchessdnsRhone, Frank- 
tig, ajournerede i Gaar som et Tegn 
paa sin Sorg. Byraadet i Genua- 
Jtalieiy som havde telegrafeket til 
den spanske Premiermlnlster, Maura, 
med Bin om Ferrers Benaadning, 
ajournerede llgeledes, as Arbejderles 
derne aav alle Arbejdere Ordre til 
at nedlæaae Nrbejdet i 24 Amen 
sporvognsttafillen stansede, og saa 
sodt som al Farretning i Genua var 

indstillet Dokarbejderne vll boycotte 
de spansie Ribr. 

It Masse-nahe i Neapel pro- 
testerede mod Henkeltellem og i Tu- 
tin Wikllede alle Ocellede betet 
llrbejde for 24 Timer og holdt Pto- 
testmsben Handelskammeret l F l o- 

’rent vlll M holde et Mode for 
at breite Henretteism 

Demonstratlaner sandt oglaa Sted 
l BrysseL Velglen, hvor en Proces- 
sion marcherede gennem Gaderne oa 
raubte: "»Ned med Alfonso l« 

Den almlndelige Menlng i Eng- 

nland fynes at veere, at Ferrer var 
en stor Tænker, en Slagö spanit Her- 
bert Spencer. Men der er noeppe me- 

gen Grund for denne Opfottelse, 
uagtet Meningerne om hans virtelis 
ge Kot-alter og Begavelse er vidt for- 
skellige. 

,,Standard« giver et Nids af hans 
Historie paa Grundlag af det Mate- 
riale, Bladets Korrespondenter har 
indsamlet, og siger, at han var en 
Mand af Middelklassen og knn mid- 
deld knltiveret. Det er vanskelig at 
opdage nogen ftørre Uddamielse. Han 
var ingen Professor, ikke engang 
on Laster nden i anarkiftisle Jdeeir 
Han var velstaaende, tlii en rig Kvini 
de i Paris, som benndrede hani, te- 
ftainenteredoham 85()0,000, hvilket 
var not til at gøre lnnn til en rig 
Mond i Spanien. Han har testamens 
teret det nieste af iin Formue til 
sine Born med det udtryktelig ndtals 
te Finste, at de skal overdrage den 
til to vellendte klievolntioniiter. sont 
ital fortsastte hans Stole 

London, 17. Okt. —- Det røde Flog 
hejiedes i London i Efteriniddag, oa 
en stor Pøbelfkare marcherede til den 
spanske Ambasiade for at oise sin 
Misbilligelie af Prof Franciseo Fer- 
rers Idenrettelse i Varcelona Politiet 
bestyttede Ambassaden og drev Pøbes 
len bott. Men der var Uro i Nabe- 
laget. Flere Hundreder af Socialifter 
og organiferede Arbejdere marcherede 
til Tkafalgar Sonate, bærende et 
rødt Banner med Jndltriptionem 

»Ti! Helvede med Mai-deren Al- 
fonfo·«- 

Ved et Massemøde paa Trafalgar 
Square oplæste G. F. Green, Sekte- 
tceren for»Friends of Russian Free- 
dom«, tilgende Telegram fra Kom- 
tesfen of Warwich: sp 

—- ,,Jntet Ord er for stærkt til at ud· 

trykke Europas Hat-me over Ferreksi 
Mord." Flere arbejdervenlige Med-! 
lennner af Parlamentet holdt ftærke’ 
Taler. Klimaksen naaede Socialisten 
Viktor Grayson fra Manchester, idet 
nun erilærede, at »om enhver Kon- 
ge i Europas Hooed blev kevet fra 
haan Krop, wilde det ika balvt beta- 
le Prisen for For-wes Liv.« san sag- 
de bl. a., at Kong Edwardk der knnde 
liave afveerqet Oenrettelsem inaatte 
holdes ansvarlig for, hvad sotn helft 
der ncaatte ske i England i Anledning 
demf. Videre fordrede han Udvisnin-. 
gen of den fpanfke Antliassadøn ! 

Amerika ogiaa med. ( New York, 17, Okt. — Et Tu- 
sind Masnd og Kvinder —- Socialis 
ster, Anarkister og andre radikale —- 

santledes i Dag i en Eait Side Hall 
og lyttede til en Tale of Eman Gold- 
ntan »De redes Dronning«, og si- 
den vedtog de Reiolutioner, i hvilke 
Ferrers Henrettelse fordsmmes. »Al- 
fonfo, Snigmorderen«, mumledes der 

paa tre Sprog — engelsk, spanik og 

fransk —- og flere Talere angreb den 

spansle Monats og antydede, gt Hævn 
var i Beute. 

Acqstqs Gan-Mk 
« 

Seattle, Wash» 16. Okt. —«- Mr. 
W. H. Pearson, Bank-r fra Fair- 
banks, Alaska, er ankommen hertil. 
Han værdfætter det Guld, iom er uds 
vundxt i Gruben i Tananadalen i 
Aar til 811,000,000 og ved Name 
er udvundet for 84,900,000. Dette 
et for TonangagrubernesVedkommens 
de 88,000,000 mere end i Aaret 
1908, og forNomegruben 81,000,000 
mindre. 

Selv Havets Bølgcr er ikke læns 

gcre fri, men laane Kraft til at drive: 
Mennefkers Mkiskiner nenncm en sin-? 
drig Opfindelse, der allen-de skal være 

i Bruq paa forskellige Siedet ved 

Kosten. Man venter sig store Ting 
af dennc Opsindelfc; naar den blinkt 
,,pcrfckteret«. 

Viviano Børnene. 

De blev bortfsrt 2. Aug. og sandte- 
uu i Chiusi-. 

Jntet Spor of ijernr. 

St. Louis, l7. Okt. — Grace og 
Tonmsfo Viviano, som bortførtes fra 
deres Hjem her den 2. Ang» hjem- 
førtes i Dag af deres Fædre. Børnei 

Knes Mødre og nmnge andre, Slægb 
Zninge on Venner, var ved Stationen 

ifor at byde dein velkonnnen 
Børnene blev onerøst nied Zins-, og 

kderes Mødre holdt dem i deres Arme 

;paa Vejen til deres Hieni. Der hold- 
stesJ ipeciel Talteqndstjeneste i St 
HClmrleH Vorroineo tatolske Kirke i 

LDnn i Anledninn cif Børnenes Hieni- 
-konn«i. Familie-nie lwldt Fest. 

Ten J Aar gmnle Grace Biniano 
uq dcn 7 Am gatnle Toinnsso Vivis 
.nnn blen boitsørt fm bete-Z kyorcvldres 
scijeni i It. Lunis den Er August 
Bortførerne sorlnngte 5625,()()() i Lei- 

Ijepenge for dem· 

De to Børn lilev set gaaende Haand 
li Haand paa Larmbee Str. nær Ely- 
jbourn Ave» Cl)icago, Torsdag Aften 

i sidste Uge og blev bragt til Hudfon 
:Ave. Politistationen; men de blevi 
’førft senere identificeret af Kapt.»J.l 
F. Adiezene af St. Louis Politiet. 

Drengen var i bedste Velgaaende; 
men den lille Pige var ftærkt for- 
kølet med Tegn til Lungebetændelse 
og maatte bringes til Passavant Ho- 
spitalet. 

Forceldrene blev ftraks telegrafisk 
underrettet. 

Øjeblikkelig efter Opdagelsen as 
Bei-neues Jdentitet blev Detektiver 
fm de forskellige Stationer udsendtJ 
for at gennemiøge Nobolaget, ljvor 
Vernene blev fundet for om ninlig 
at fange Bortføre1«ne: nien intet Spur 
er liidtil fundet. 

Det sorlyder, at Foiswldrene allere- 

de slnl hnne haft Forliindelse med 

Bortsererne oq betnlt dem 32500 as 
de forlnnqte Lesepenge 

Nrnce Viniano er Dotter af Peter 
Viviano, en rin Mncaronis da Frnqts 
handler ug Tonmsso er Pigens Fast- 
ter. Ved Middngitstid snnnne Tag, 
fom Bernene foifnandt, blev che 

set i et Apothek ncer Hjennnet isplge 
med Zum anisi, en Italiener, sum 
boede i Vivianos Hns. 

sil. El sanune Tag-Z Efterniiddag 
fil Viviano et Breo uden Underst«rift, 
livori lmn lILisn nnmodet oni at de- 

ponere 825,UW paa et bestcnit Sted, 

og i modfat Fald trnet nied, at hans 
Dotter vilde niiste Livet. Vivinno 

ovemnv Sagen til Politiet, og en 

Eftersøgning, der strakte sig nd over 

hele Landet, blev begyndt. Al Eiter- 
føqning vifte sig frugteslss. 

Den nævnte Turissi fandtes ikke 
trods alle de Bulletiner, som Poli- 
tiet i St. Louis sendte ud, hvori der 
blev anmodet om at unholde ham som 
mistcenkt i Forbindelfe med Berti-- 
retten. 

Birnene iynes at vcere blevet al- 

voklig sktcemt af deres Berti-trete og 

paa Spsrgsmaal til Drengen har det 
ikke vceret mulig at faa noget Svar. 
Det enefte, han hat gjort, er at nikke 
med Hovedet, naar han er blevet 

ipurgt, om han kender Turrisi. 

Pogtiet i Chicago arbejder under 
den eori, at Turissi blev hjulpet 
med at stjæle Birnene af de iamme 
Falk, sont stjal den 7 Aar gamle Gin- 

ieppi Guinta uden for sit Hjem, 78 

Oak Str» Chicago, den 19. Septem- 
ber 1908 Disse var Medlemmer af 
den laakaldte »Sorte Haand«cs« Ban- 
de. 

Guintharnets Feder, sont er Kos« 

lonialhandler, fik ilere Breve, efter 
at Bat-net var sorfvundet, hvori derl 
blev fortangt 85000 for Drenqens 

Dunst-Amerikaan 
W 

3,250 Dollars i Livserstntniug. 

Det dunske Blad i Racine, «Fol- 
ketss Avis« af sidfte Uge 1neddeler: 

Chicago 83 Nortljwestern set-tubu- 
nekompagniet kom i iidste Uge over- 
encs med Christian Jensens Enke an- 

knmende den Erstatningssntm hnn var 

berettiget til bus- Kompagnict i An- 
ledninq af, at·l)endes Mund bch 
onerkørt og drwbt af et Frngttog nde 
ned Junction Summen, der blev til- 
bndt og akcepteret af MI«—3. Jenseit, 

Lum- ås:’,250, fornden Salasr til Zug- 
.’0!«l’l·llc. 

I llcniddellmrt efter Ulykkestilfasldct 
ilvlw der af Jernbaneselfkabets Sag- 
ifmser forctaqet en llnderføqelsc af, 
lenor tnegen Skyld zrwnpagniet hav- 
"de i Ulykken, og du Resultatet af 
Undersøgelsen blen, at det var Jerns 
lmnens Skødesløsl)ed, der hade nivet 
:Il1iledning til Ulykken, skyndte nmn 

sig at faa Sagen ordnet Ined en Pen- 
geerstc1t11ing. 

Overkørselen fandt Stod en Aften, 
netup socn Mr. Jenseit var pcm Vejen 
l)jcnc fm sit Arbejde; da han vilde 
gaa over Ekinnernc udc paa Sattlcys 
siompagniets Grund, lagde han ikke 
Mærke til et Fragttog, der var i 

Fcerd med at blive rangeret. Han blev 
slynget as sin CykcL overkørt af den 

bagerste Vogn og dkæbt paa Stedet. 
Det opdagedes senere, at der ikkc 
var nagen Bremfefunktioncer i den 

bagerste Ende af Toget til at fignalis 
fere, om Ovcrkørslen var klar eller 
ej. 

Tilbagclcoering. Senekc fik han Bre-» 
ve, lwori Zunnnen blcv nedsat tils 
Plunu 

untinta misldte Vortførclscn tilChrs 
cuxio Aventns-Politict noqle Titmsr ef- 
for; nnsn del luftisdch iike Distcitivcrs 
ni- at finde nogcst Spott Oni Aftrncn 
den i. Oktober sit· Nuinta et Tele- 

fonlmdskab mu, at lmns Born var pnn 
Grund Central Jernbancsintioncsn, 
Ourrison Zwist ou Fifih Ave-» on at 
imn nmutte lnsnte dct der sil. Ci. Guin- 
tn nndisrrcttcdc Pulitict, on Drengcn 
bit-u fnndrt paa ist indiomnusnde Ton. 
Dct mithin-I ultnindeligt, at Gninta 
betalte de forlmmio 81000 

Gypsy Smiih i Chicago 
» 

Cl)icago, 18. Okt. — chteu Tn 
finde Mast-d ou swinde1, der bad. 
for Chicagos ndfkienc fm Sde m 
Last, nmrcherede igenuem Byenss 
»Tenderloin District« i Afte:, anførtT 
af Gyva Smith, Evangeliften fra 
England i 

Med iine hellige Sange overdøvedei 
den monstrsse Skare helt den grove 
Musik fra Cafierne og Saloonerne, 

den brillante Jllumination langs den? 
fremrykkende States Bei. i 

Processionen strakte fig for to Mil 
fra 22· og Stute St. til den ftore 
Sal, hvor Masfemtdet holdtes vedl 
Midnatstid. Nysgerrige Tilfkuerek 
fyldte Fortovene langs Processtonemj 
Det var en ordentlig State, og Kir- 
kefolket gik uforstyrrede deres Gang 
under Pan ag Sang. 

Mange Prcester i Chicago havde 
protesteret imod denne Jndrykning i 
dettc lastefulde Distrikt idet de 

paastod, at dct vilde vcere unyttigt 
Men de Mænd og Kvinder, fom stod 
bag ved Bevcrqeliem erklærede, at vo 

velig som deres Mission var, var den 

en Mission, som vilde vise Chicago 
Nødvendigheden af at faa sin Unders 
verden renfct nd. 

I 

Blandede Meddelelfek. 

Perfiens ny 11aarige Shal), Ahmed 
Mirza, er ikke tilfreds med sit høje 
Kald. Førft græd og bad han om at 
blivc fri, og da det ikke nyttede, for- 

«søgte hatt sprst paa at løbe bort og 
derefter at begaa Selvmord, men alt 
forgasvcå Shah skal han vcere, ind- 
til man en skønne Tag nmaskcfi11- 
dcr for godt at hugge Hovedet af hanc 

En Rose uden Turm-. Forfattes 
n-« uf det bekendte og hjdtil almins 
dolia anerkendte Ordfprog »anen 
Rufe-r »den Dorne-' vil nu mmr sont 
helft kunne finde sig religmst til en 

Plads i Ananias-limbe Mrs· W. 
J. Beggs i Seuttle, Wash» bar nom- 

lig opelskcst en Rose-, der ingen Tor- 
uc har. 

s 

A 

H Aar unles- der i U. S. hcnvcd 3 
Villioticr Bushelss Majs til en Værdi 
af m. lng Billion Doktors-. Det er 

tk Gange sna meget fom Majsavlen i 
1896 var vcerd. J Fjor beløb den 
sumledc Vasrdi af alle Farmproduks 
tcr i Landet sig til næsteu 8 Billio- 

Hier. J Aar over 8 Millio- 
:ner. Dennc Sum overstiger help 
Landets samlede Rigdomi 1850. 
Den Gang var Værdien af alle Far- 
mc i U. S. mindre end 4 Billioncr 
Dollars. J Dag er den 28 Billios 
net. For hver Dag, der gaar, for- 
øacs denne Værdi med 3,-400,000. 

Fra North Platte, Nebr» berettes, 
om en færdeles beldingrigationssæs 
son i 1909. UagtetHovedkanalen er ny 
oa lang, bar Vandfokfyningen for alle 
Settbrne nden Undtagelfe verret til- 
st1·a·kkelia. Tet er en Forli-giesse- 
siger Projektinaeniøren, at reife over 

de nnindtaane Eqne oa se den riae 
Host. Avlen ex« indhøstet, smrtoflers 
ne optaane, Majsen er moden,-.sf)msde 
ou Haore er i Etat oa ventee paa 
Tcerskerne. Afkastningen er i det bele 
taaet tilsredisstillende, oa Optiittis- 
mens Attnosdfasre aennentstrønnner 
Talen. 

llnele Zank søger Masnd tned dny- 
tiat Hoved oq kraftigt Leaeme til at 
blioe Efovridere U. S. Cioil Ser- 
niee Xionnnissiomsn vil holde Eksas 
nten for disk-se Stillinaer i alle natio- 
nale Skovissovedkoarterer iStaterne 
Colorado, W1)oinina, Nebraska, vestre 
Kansas oa en Del af South Dakota 

Maninm U Tirzdnzx den LI. og LA- 

Oktober. 
Eksantinationen vil følge praktiske 

Linien saa der vil blive gjort 
Spørgstnaal om Landnnmli119, Be- 

dømmelse afTømmer paaRoden,Land-s 
lovene, Minering og Kvægopdræt o. 

l. Det er hovedsagelig i de to førfti 
ncevnte Stater, der vil blive holdt 
Eksamen 

Der kan fes forfkelligt paa samme 
Ting. Dette gælder ogsaa Robert 

Fulton, hvis Navn nylig er bleven 
oeret ved HudsonsFultonsFeften J- 
følge en Artikkel i »Success Mach-iI 
zine« for Oktober af John Matthews 
var Fulton ikke Opfinder, hverken af 
Dampskibet eller noget andet paa 
Mekanismens Omraade· Derimod 
var han samtnen med Robert Livings 
fton Opfinder af den førfte ameri- 

Ykanfke »Trust«. Disfe to Herrer fik- 
rede sig nemlig gennen1-Mr. Livings 

Ist-Ins Forbindelser i New Yorks Lesj 
;-gi.s:«latur Monopol paa Dampfkist 
Jfasrdfel i alle Statens Bande for et 

iTidsrum af 30 Aar, og det var førft 
i Aaret 1824, at dette Monopol 
blev opbcevet af Chief Justice John 
MarshalL 

Miste-. 
Om nagen har et Eksemplar af Fr. 
Nielfens Ledetraad i Kirkens Historie 
at undvære, bedes han sende det straks 
til Dan. Luth. Publ. House, Blau-, 
Nebr. Fuldt Vederlag gives. Der 
mangles nemlig nogle Eksemplar ved 
Undervisningen paa Skalen. De vil 
gøre baadv Forlagshuset og Skolen 
en Tjeneste dermcd. 

H. Skoo NietfesL 

Jorden rundt. 
J Schleifen bar en Skovriders 

Hund og dens fem Hnalch der alle 
Var mmrelmc of Hundegalskab, bidt 
15 Personen 

Holland fein-r for Tidcn Forljandi 
»linqer tut-d Italien, Norm-, Argen- 
Jtina ou meilien om andqfftstraks 
Itnter. 
l 

. 

Afdødc Fionsul Setterwnli Stock- 
holm har of sin Fortune paa 51-2 
Mill. Kr. skænket 300,000 Kr. til 
vclgørende FormaaL 

Stormflod paa Island. Seydiss 
fjord, 2. Oktober. En Stormflod har 
i Nat anrettet betydelig Skade her, 
færlig paa Bkoer og Vaach 

Pryglestmffen iTyrkiet. Konstan- 
tinopel, Z. Oktober. Magternes Ge- 
sandtskaber hat truffet Overenskomst 
om at gøre Jndsigclfe mod den nye 
Vagabondlov, der i Modftrid med de 
bestaande Traktater indfører Prygles 
straf. 

Af Bjørnsons nye Skuespil »Nam- 
den nye Vin blomstrer —« bar Gyl- 
dendalske Forlag givet Z. Oplag i 

Trykken, hvoreftcr der i alt er trykket 
10,000 Eksemplarer. 

Høstcn pcm Island. Aknreyri. 2. 
Okt. J Tag indtmndte det førfte Sue- 

vejr. Hølmfusn bar oasret rig. Paa 
Nordlnndcts Siultmsforeniims For- 
føqszstntion i Afnrcyri bar KartoffelÅ 
on Noch-isten uasret stor. 

I 

J leluntencgro er der opdagcl en 

Scmnnensværgelse imod Fyrst Nico· 
lai og Miniftrene. Det var Meningen 
at gørc Aweprins Tnnilo til Fyrfte. 
Summenfværgclscn omfottede 20Pers 
sollen lmomf 15 er flyttcdc til Alba- 
nie-n. 

I 

Paris, 2. Okt. Fra Departemen- 
tet Dordogne meldes, at en Lærer i 
Nærheden af Le Bugne under en 

Klippe har fundet et velbevaret Ste- 
let af et forhiftorisk Menneske. Ved 
Skeletet, der menes at være over 2s 

000 Aar gmnmelt fandtes Rensdyrs 
knoqler og tillmggede Sten til at 
tænde Jld med. 

Forbiftorifke Fund. Stockholm, 2. 

Okt. J Nærheden af Vetern hat man 

opdaget Levninger af en 4000 Aar 

gl. sPælebygning med en Samling as 
Vaaben og Nedskaber af Flinteften 
og Horn. Det er den førfte Bygning 
af den Slags, man har fundet j 
Nordeuropa. 

. 

Fremmedhadeti Marokko. Paris, 
30. Sept. Til Bladene telegraferes s 

fra Tangier: Flere i det Jndre anai 
who boende Europæere, scerllg 
Franstmænd, er i den fenere Tid ble- » JH 
ven mishandlet og brandskattet af des 

Jndfødte, og den marokkanske Reges -«." 

ring ncegter at give de Paagældende 
Skadeserstatning. Den franskeGefandf 
hat derfor forkllaaet sin Regerinq» 
ftraks at beflaglægac Tpldafaifteme 
for deraf at udrede den form-an 
Skadederstatning. 

—- 


