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Vcaik, chr» Tiksdag d«cu igjusiic 1910. » 19. Aarxx 

set holdt sig Stndag over, men 

De sidsie 
Dages Frost. 

Tctmomctetet faldcr tii 22 Graden 

Skaden vaa Franken kan eudnu 
i·kkc ais-res. 

Luan M April. Eiden Kl. 
5 Bari-as Efmmjddng thr Tenno- 

nujiercsi Mmct under FrhfemiIIktet. 
Ver- knisme Tid faldt Kvikiølvet til; 
dem-· Punkt, 32 Gr. Sirt-sung svæis 
vcsdic i Wirt-n helc Nation, osg Sau-s 
tin-i Pfui-gen var Jordcn lwid af 
Sm- gmärinq Onmha (ligeicm oins 

krinq V«ni1). »K[ 5Søndag Morgen 
swd Ti: snomcieiet paa LI, og Kl. 6- 
ecn Nisd lauert-. zm den Tid be- 
amidii m at stigcn og vcd Middugss 
tid it« der pmi 27, om Eficrmiddw 
am J pas IW Der stod det 
Siz. « cis ? mod en Vin som gjorde 
Brit-ji ai Ovciirikken megct po- 
puia 

L«ii·iI-«: nat-n ai demu- mildcs paa 
F: im musier — derom scigde De 
pnm Cotmtysjmsiorer Einmet Salo- 
mon. ne del-out kan intet afgjort viik 
des in om en Ugc eller on halv 
Sile-:- Tnge. 

»Im mindes«, iagde han, »in vi 
den H-. Mai for to Aar siden hande· 
en kmmd Frost, men Frugiavlere fik 
alliaeivvi en god Hast asf Vindruer 
der Arn-. Kiriebær tog mest Stude» 
san der nasiten ingen avledes paa« 
disic Haue Vi fik nogle Ferskener 
og en nogisnlunde god Æbleqvi. J 
en Frost fom denne vil imturligvis 
alle sinoppeiz iom er fuldt udipruns 
act, dick-des vg falde ni, og demIe 
Tid var lmmi foran din m. Mai i. 
Almipchininsd Men Knoppen iom" 
ikkks ins- iidiprunget, nil rimelignici 
sum ins-, dersmu Veiret iike bliver 
ummiz were fideik. I 

J I-( 25 Aar jeg bar loqt more 

ellci « I::Idrc Masrke til Frugtaulen 
i dotics Nabolag, da bar vi nltidf 

faaet en iemmelig god Avl of Vin-" 
drucr ric. merk eller mindre nf andenI 
Frimi unstet hvor uveniiq Froftcnj 
bar innirs at vasm Jea handeer 
der vkl vaske nogen Fruat ogsaa i 
Aar, mmr Plukningstiden kommerAI 

W. L. Trost, en ammnisl Fragt-« 
avler i Florence, siger, at Æbler, 
Kiricbær og Plummer er findet als 
vorliat ni Finldem men han antagers 
ikke o: Frugiavlen vil staa helt 
ich I 
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Buife og Træer hat« lidt betydei 
ligt men der er endnu Tid for dem 
at komme iig Haveiagen somi 
god Tro var saaet for tidliq, har. 
tagei megen Stude, om de ikke ek· 

holt odelagt Tildækkede Blomfters 
træer Da sBede er maaike undgaact 
futditændig Ødelæggelfe, book de: 
var tilstrwkkelig tilhyllede Frostvejs 

1 
Veirwireauet lover atter Tempera- 
turitianing. I Lords-g udtalte Frugtavlere omsj 
Tring Council Blusss fig, som de; 
meine, at Frugten var ikke skadei 
messen om noget, men Liede-g Rat» 
var nask ved at tage Goal-et fka dem. I 
De mener nu at der er smaa Uds 
siqier til Avl as baade Æbler og 
Vindrurn 

Giferretninger fta manåe for-stel- 
liqe Sieder i Nebraska gaar i sam- 
me Netninq iom foranftqaende fra’ 
Omaha. 

»Im Grund Fort-, N. D» meldet, 
at Slndstormem der begyndte i Fre- « 

vags. udvikcede sig tu nagst as eu-« 

O
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Blizzard i Sind-tas. Sporvogntienes 
sten Pandstdeb og Texeionfoxbins 
delikt gibt-des i alle Neininger. 

Im Burlingtom Ja» meldes om 

Gn- oa Kulde i Statius-, ligefaa 
fkäs Springfield. Jlls., og andre 

·Sieder i baade Iowa og Jlloiiois. 

1 

Hin nimm-na- 
·- 

i Hat-ask Kinn 
De kinesifke Myndigheder er mag- 

teslsfe. 

Missionærernc oa andre Udlændige 
flygten 

Elianaliai. lli. April. — -— Opitan 
den i Elmnaslm. Hooedstanden i 
Provinsen Onnaie oeduarer, on det 
Ineldes. at de indfødte Bald-knieend 
er Stillingens Herren Te tre ede: 
laate Missioner var alle beliagende 
paa Hovedgaden Te andre Alkisfiw 
ner er Dgfaa i Jan-. De linesiite 
Myndialieder i Vyen er inaatesløse 

Tet forlyder, at Guvernøren blev 
draslit under Anarebet paa Yamen: 
men faa vidt man ded, er alle Mis- 
sionrererne og de andre Udlwndinaer 
undtonnnet oa i Sitterbed 
« 

Provinskasiereren bar opfordret 
Reaeringen til at stafse de Ind- 
fødte Risjs i Haab oin at beroliae 
dem. Nisnianaelen Var nenilia Ho- 
vedaarfaaen til Opstanden 

Missioncererne oa de andre Ud 
lcendinger, bvoriblandt de frennnede 
Konsulea er taaet om Bord i et 
Stib i Haonen De Ejendanime, sont 
vides at være edelaat, en Wesleyan 
China Inland Mission-T Metodift 
China Inland Mission-J oa den 
norfke Missions Vyaninaer, tilbøri 
rende det norste Missioiisielikals. 

Chanasha, Kina i7. April. — 

Alle Bygninaer, sont ejes af Udleeni 
dingten medlindtaaelse af det britiike 
Konfulat, er adelaat ved Jldspaas 
iættelie Alle Bygninaer, iom Uds 
lrendinqer lioldt til Leie, er bleven 
plyndret. Te kinesiske Myndiaheder 
lod i Torsdaas nditede en Prokla- 
ination, at de ikke var i Stand til 
at beitntte Udlcrndinaers Liv oa 
Eiendom oa derpaa ajorde alle Ub- 
lwndinaer sia rede til at farlade 
Vyen Saa vidt vide-3. bar doa in- 
aen Udlændina mistet Livet 

Rudern-ten over Provinien lGn- 
nan, Wen Tonna Sin, on bang 
Søn blev drcebt, on flere Reaerinass 
Funktionærer flnede Endnn er en 

Dei ai Bnen iFlaininer. 6000 Sal- 
dater, sotn var indavet as frenimede 
Officerer, er fiatianeret ber, da 
noale as dem beityttede Guvernøs 
rens Hus en Tib, men lnart sluts 
tede alle sia til Oprsrerne 
Opstanden beayndte den 13. April, 

da hungerlidende Mennelker Myrt- 
drede Risaplaaene En Politikaptain 
blev.iaaret, da ban vrevede at aens 
opvette Orden.Tusindek trcenate ind 

·naa hatpfoa bans Asiiitenter, oa 
han nsdtes til at fly til »Wie Ya- 
men«. Oprsrerne fnlate bam der-til 

oa beleirede Stedet bele Ratten 
Fslaende Daa vendte Opftanden 

fia imod Udlcendinaerne, sorn er 

itærtt reverasienteret i denne Pro- 
vins. Kina Jndlandniisliionem den 
norite oa den katolske Missioner 
blev betend-L De andre Missioner 
blev Idelaat den 15. April. Missio- 
ncererne, der stod i Forbindelie med 
den amerikanfke episkopale Missionss 
allianee, den forenede evangelier 
Kitte, oa den Wesleyanste oa Yale 
Missionecnc 41 i alt, redede sig i 
Baade. De efterlod alle deres Efeu- 
dele. Ødelcegaelfe af fretnmedeö 

"Ejendom, tworiblandt det iapanske 
Monsiilat oa et brittsk Oplagshns, 
lpaafulate Standard Oil Kompag- 
niets nylig oprettede ,,Tank«H Sterb- 
ne kendes Me. 

Den fornemste Aarsaa til Opstans 
den var knap Tid oa hsfe Prifer paa 
Ris. J lang Tid bar der vaeret giort 
Propaganda imod Udlaendinaer. og 
Sttllinaen var sauledes, at enbver 
seitab-a ds- m fig, as kwiaen 
fom helft Grund, vilde blive beugt 

som Undskyldning for en antisfrems 
cned Denkunstration i ftor Stil. Jst-l- 
ge een Rapport har Guoernøren be- 

gaaet Selvmord efter sat have under- 

rettet den tinefifke Regering om, at 

han oar ansoarlig for llroligljeder- 
ne. Te sidste Meldinger angaaende 
Situationen gennem Distriktet er 

langt fra opmuntrende. 

Togrøvere paa SpiL 
»Than and Japan Mail-«To«get 

paa Zontliern Pacific Banen, sont 
forlod Jan Francisco Lørdag Af- 
ten Fil. kl, bleo Kl. 12.30 om Nat- 

ten standset af to Inaskerede Mcend 

sog plyndret for 9 Sækte af regi- 
streret Post oed Sprig, to Mit Øst 
for Benicia. 

Før Pofttoget ankoin til Benicia- 
var to Max-nd, som haode forladt 
Oakland paa et andet Tag to Tinier 

tidligere og var staaet af oed Port 
Costa Færge, nbemærtet kravlet paa 
Vagenden af Posttogets Lokomotiv. 
Toget var itte konimet fein Mil fra 
Benicia, for Banditterne kraolede 
over Tenderen og holdt Jngeniøren 
og Fyrbøderen Nevoloere for Pan- 
den og ordrede dem til at standse 
Lokomotivet. 

»Vi oil ingenFortrced gøre Dem-C 
sagde den ene af Noverne »Alt, hoad 
oi sonsten er Pengetassen Led os til 
Ekspresvoqnen.« — Da de fik at vi- 

de, at der. inaen Ekspresooan oar i 

Toget, bad de om at blioe oist til 
Postvognen 

Da de kom dertil truede de med 
at sprasnge dens Dør aaben meme 
namit, hois der ikke lukledes op for 
dem. 

Da der var bleer aabnet, kom- 
manderede de den registerede Post 
udspgt og lastet til Side. 

Der var intet andet at gøte end 
at adlyde —- Te losgsorde saa de 

vorige Voane frn Lokomotioet og 

Postoognen, fvm de kørte et Var Mil 
frem, book de saa kastede den udiøgte 
Post af. Saa losqjorde de Lokomo- 
tivet on lod det lobe vilt. Ved en 

TelegrafiftsAandsncervcrrelfe, bleo et 

Sporstilfte ved en andenStation anb- 
net, satt-en Ulykke afværgedes. —- 

Under alt dette havde Pasiagerne i 
Sooevoanene ligqet oa sovet og ane- 

de ikke, bvad der var iket. — Rever- 
ne forsvandt, oq der gsokdes straks 
ftore Forberedelser til at finde og 
anliolde dem. 

» 

Det er det førfte og eneite Tag- 
roveri i Ealifornia paa mange Aar. 
l-. -. ,. 

Dtaaurunen oq 
denS Arbejdere 

Der bot-ones to rot skøune Træk 
fra New York om »11nited Stute-is 
Stccl Corporation«-I Forbold til finc 
Arbejdms først at Korporatio- 
non bar oedtaqct en Plan, bunt-ef- 
usr disk vil hjwlpc Arke-idem fom 
kommt-r til Skadc under Arbejdcm 
eller Familiek,. lwis Masnd fu«-mer 
nf Dage ved l.llykkesl)ændeliei· under 

Arbcfdet Under InidIesrtidiq »dis- 
ablcmcnt« faar (I11«uk1ift Mond 85 

Procent af jin Løn, ou «csn gift Mond 
faar 50 Procent. Hvad der ydes en 

Familie-, lwis Juki-mer Or omkoms 
men under Arbejdct, nævnes ikke. 
Dei andet Træk er, aMorporationen 
bar for-get sine 250,000 Arbejderes 
Løn med m. 6 Procent Det vil værcs 

det bcdftc karn mod Arbeidsuroligs 
bedec- 

Fotogtqfi if Anna-tm 

Chicago, 17. April. —- Hvad man: 

mener at være det bedste Fotografi, 
der endnu er timet af Halleys Ko- 
met, fikrede Werkes Observatorinm 
fia ved Villiams Bay, Wis» tidlig 
i Dag· Prof. Frost beskuede Himmel- 
vandrcren over en Time i ideel 
Titftand. Omkring 2,000,000 Milc- 
af Kometens Hale var fnnlig—-paa- 
Was dek- 

H 

efutlunii og Instit-tu 
Fra Helfingfors meldcs under 6. 

April: Der Stolnpinske Lovforslag 
angaaende Finlmios Etilling indem 
for Monat-Reh behandledes i Gaar 
ai Landdagen. Samtlige Partier 
»fatte iig imod Forilaget og erflog-« 
rede, at det var en Kuldkastning af 
deii of Reaenten edfæstede Forfats 
ning· 

Fels-alten aabnedes af Zocialdes 
mo raten Mækelin, der betonede, at 
der i Londdagen ikke fandtes en 

engste- Pcrion, der oilde gaa med til 
denue Nehmt-den of Griiiidlooeiie- 
hvis Autoritet Europas retskyndige 
for nnkizi Imde lwkræitet. ,,Vi vil 
sørge »iin at det rusfiikc Anteno- 
kmti ikfe ital faa iioqet chsknd 
til at fkride ind med Vaabeiunagt on 
pack den Manch iknfsie iiq et Forsvor 
for sit Røoeri. 

Professor Tanielsion Kolmari 
(Gammclieimonmnorncss Ordfører) 
betonedc ifæi«kt. nt Looforilaget Ewi- 
ler paa«uriatig historifk Grund. 

Proiesior Rosenqniit (Det spen- 
ske Folkeoarth erklærede, at For- 
ilaget our en Jndbydelse til Finners 
ne om m koæle fia ielv og deltage i 
Ødelæxmislien ai deres egen Netsords 
ninU. Talcren takkede for den Its-tie- 
Finland bovde faaet fra ædle San- 
ner af der rusiiike Moos-Hand det 
Land, sont mere end noget andet 
Land baode lidt og kcempvt for Fri- 
bed og Mennsikekærligheo 

Senator Wreds (Det ivenske Fol- 
fern-km erfriere-de det for nedvcers 
diqende for Monarken nu at tilbas 
gekalde, iiood han tidligere med Ed 
haodc looct Finland vilde aldrig 
de ber iooeilaaede Love.« 

Professor Edtælæ fJDet ungfinske« 
Porti) erkleckt-de of LovforflageH 
ikke Jik ud paa a: osnityrtc den fin-l 
ske Forf-otiii11g. da Forflaget gaar 
nd fra, at dette er allen-de er fkei.l 
«En ioadnn Handlemaade er ikkej Lovqioning, men Statsk11p. Vi kan. 
ikke forivare vore Rettig-heben men; 
det iinske Folk vil aldriq anerkende 
de her foreilaaede Lode- 

Eiter 5 Timers Debat blev For- 
jlaaet benviit til Grundlovsudvalget. 

Mere Kritik for T-: ft. 
J Lordags var Adminiftrationens 

Jembanedzorslag Genftand for oder- 
derligere Kritik i Repræfeutanthufeh 
J denne Uge vil der blive holdt Af- 
teujcsöfionen faa der kk111'givcij-Talers 
ne eksstra Tib. 

Adamfon chsm., Ga.) og Richard- 
son (Dem., Ala.) erster-rede at For- 
slaqot for en ftor Del henftillede no- 
uunmet og unødoendiq LoogiuninH 
Dei-sont Forflagct nedmaes, faado 
Richardme saa vil uafbæimiqeserns 
bmuslinicr blive lammede on ver-sent- 
liq niort uumligc ved klkkanqel pna 
Kredit- 

Videre sag-fis han, at den foreflaas 
ede Oandelszrcst um« :1nød1)endig, og 
Afdclingen om at regulorc Udstedels 
sen m« Aktier og Obligationer var 

ukonslitutioneL Hatt kritiserede For- 
slaget nd fra det Synspunkt, at det 
vildc tillade alle Jernbaner at slnts 
te fia fammen, oq at det var et 
Stridt i on Vevægelse for at udftodc 
Ifødcmle Cbarterss til Jcrnbancr. 
Han paaftod, at den foreslaacde Lov 
praktifk talt vilde udelukko Affkis 
bot-no fra Abgang til Haudelsrettem 

M dtcrbt —- flete fqatet. 

Laredo, Tom-s, Is. April. —- Et 
Lokomotiv, tilbørende Mexico natio- 
nal Jernbanekompaani. eksuloderede 
Nation til Sondag i Monterev, Ter- 
a-5. stlae de foreløbigc Efterrctnini 
aer omkom ni Mand. mens flere 
Porsoner bleu boardt saurer 

l— 

Jorden rundl. 
w i 

Fra Ponvognen 1 coget Paris-: 
Lyon er der bleoen stjaalet en Post-. 
scek, som indeholdt 30,()00 Fris. 

Englands Dronning, Alexandra, 
vil i denne Maaned aflægge Veng 
pao Øen Korfu oed Grækenlands 
Lybiny hvor hun oil blive modtas 
get af den græjke Kotigefamilie. 

O 

Raadbuiet i Desfan, Tyfskland, er 

for Størstedelen nedbrwndt, hvorved 
oærdifulde Malerier og historiske 
Minder er tilintetgjort. Skaden an- 

jlnoes til 11X2 Mill. Mark. 
. 

Fiollegiet i Schweiz er blcvet Ide- 
laot ved en Brand, hoorved ogfaa 
et Bibliotek og kostbare videnfkabes 
lige Samlinger tilintetajordes. 

I 

Uvejn Christiania, 1. April. Fra 
London meldes, at der i Gaar pluds 
selig opftod en orkanagtig vestlig 
Ziomh inedens Fiskerflnaden var 

nde Uian beimng at der bar fun- 
det laliige Ulykker Sied- 

Slansmanl i en Kirke. Jkljirkeni 
det nordlige RnssiskiPolen kom det 
forleden Sondaa til et blodigt 
Slngsmaal niellemLitbanere og Po- 
lakker. De tilkaldte rusfiske Grænses 
foldater maatte trække blank. Flere 
Personer skal vcere bleven dræbt og 
et meget stort Antal sank-et. 

. 

Tyfk Gesandt til Danmark. Ber- 
lin, 5. April. Jfølge »Deutsche Ta- 
gesdejtung« oil Posten som tysk Ge- 
fandt i Kobenhavn rimeligvis blive 
Mut med tidligere tyfk Gefandt i 
Buenos Ame-Z, v. Wink-hausen 

Et oældigt Projekt. Stockholm, 6. 
April J Rigsdagen er i Dag bleven 
indbmgt et Reqerinasforfloq om 

Oplførelfe af en elektrifk Kraistation 
oed Porjusfald i Store Luleaaelv. 
Der foreslaaes bevilget 211X2 Mill. 
Kr, hooraf -1,915,000 Kr· for inde- 
ocerende Aar. Den elektrisske Kraft! 
fkalanvendes til Drift af Stets-« 
bauen 

Offirerer som Jndbrudstyve Ver-! 
ci», n. April Tit Brodes-e tetegkafkps 
res fra St. Peter-Thurm 2 Officerch 
oed Zis. Iftsiberiike Reaiment er ble- 
oen arreiteret, fordi de bavde bedrasz 
get ioritellige lHotelvrerter. Te havde 
truffet alle Foranstaltninger til atT 
foretage Jndbrud i en ftor Juveler- 
forrretnina paa NewikysPoipektetj 
Vvd en Husundoriøaelio lios dem 
fandt man en Mænade Tom-kosten 

Frankriqs Luftjkibsflaade. Paris- 
t. April. J Senatcts Møde i Gaar 
oplyfte Krigsminifteren paa Romu- 
ledniim, nt Ilrbejderne til Fremme 
ai Luftikibsiarten nasite Aar vilde 
krceve et Veløb af 20 MillionerFrks. 
Ministeren var fast beitemt paa at 
stille alle Midler til lldviklingen af 
Luftilibsfarten til Gasme Raubin- 
lied. Senatet vedtoa derpcm enDaqss 
orden, bvori udtalcs Ønske om, at 

Kriqsminifteren vil sørzic for at sikre 
Militærluftikibsiartens Fremikridt 
iamtsendvidere Tillid til Mut-rin- 
gen. 

Fm Valm«etskan1pcii. Berlin, t. 

April Den anfvarliqe Redaktør af 
Vladet »Vorwärtv«, Richard Bartb, 
der er anklaget for ved en Række 
Artikler at have oplfordret til Af- 
boldelfe ai Mødcr under adben Him- 
mol oa dem-d til Ulvdigbed mod 
Foreninaslovm er af Visidderretten 
idømt 1 Mamieds Fænqiel: des- 
udon ital de paagceldcnde Eksems 
til-am- beilaqlasaaes og tilintetgøros 
indmcn med de til Fremstillingen 
«l«-cimtthdo Formen 

Stor Arbejdskamp. Berlin, ö. 
April. Paa et Delegeretmøde i Dag 
af Forbundet af Murere oq Mitter- 
arbejdsmænd i Tyfkland blev der 
efter flere Timers Forhondlisng ded- 

Itaget en længere Resolution, hvori 
det hedder, at Murerne on Mute-rar- 
beidsmændene i Tyskland forkaster 
Tyfk Arbeidsgisverforenings paa et 
Møde i Dresden vedtagne Mønfteh 
udkaft til Onerenssknmst oa beslutter 
at optage en Kamp med Arbede- 
aiverne for at gennemføre de af Ar- 
bejderne krwvede Tarideverenskomi 
ster· 

Et Delegeretmøde of Tømrerne i 
Tyskland og et Delegeretmøde af de 
kristeliqe Bygningsarbejdere i Tniks 
land bar enftemmig iluttet sig til 
den vedtaane Resolution 

chfte Dng bedder det uidere: 
Kampene i Bygninqsfaaene synes 
stadia at blive mere og mere mind- 
gcmeliq, idet alle de paaqceldende 
Arbefderomanisationer bar iorkaltet 
det Tariflforflaq, forn Arbeidsgivers 
ne bavde ftillet dem som Ultinmtum. 

J Anledninq af den truende Ar- 
befdskonflikt i Bygningsfaaene er 

Reqerinqen gsaaet ind paa en Ov- 
fordrinq om at mregle Fredog den 
8. April vil der finde en For-band- 
linq Sted i Jndenrigsminitfteriet 
melletn Repræientanter for de stri- 
dende Partien 

Endelia beddek det under 16. ds.: 
En Lockout i Bygningsfagene i 
Tyikland begnndte Kl. 6 i Aftes. 
Den hat« allerede berørt mellem150,- 
000 og 200,000 Arbeidere, men 

fuldstændige Meldinger er endnn 
iskke indløbet til Hovedkontoret. 

antet Arbejdsqiverne i Berlin, 
Hamburg oa Bremen endnn ier bar 
deltaaet i Bevægelfen, oq Unders 
bandlinqer om en fredelig Ordning 
plefes i München, er Lockonten allis 
aevel meget vidtrækkende Inst-ite- 
parten asf Kontroktørerne er bestemt 
paa at arbeide for Fagforeninqernes 
Rede-klag, men det heddeth at 10 
Procent af Arbeidsgiverne bar mea- 
tet at gaa med paa Lockoustem idet 
de findet Arbeidernes Krav rime- 
lige 

Lidt fra Washington 
Aldrich vil traskkc fig tilbngr. 

Washington, D. C., 1(5. April.—- 
Det forlyder, at Senator Aldrich, 
Rhode Island, for Alvor har be- 
slutteL ikkc alt-ne at trække fig til- 
baqe fm Senat-et ved Udløbet af fin 
nuværende Termin den »L. Mart-S 
næfte Aar, men at hmi oqsaa med 
det fønste oil trcvkke sig tilbage fra 
allcl sino Romitecr mcd muliu Und- 
timclso as Finnnskomith. Hatt Uil 
anvendcs Restcsn af jin Tid iSenas 
tet paa sit Ost-beide i den makaldte 
»Monvtm·y Commission,« kmisks For- 
mand hmc er. Som Grund for sin 
Beflntning aufs-ver han fin mindre 
gode Helbred 

PinchottsBalliuqcr Forli-ten —- 

Wnsbinatom D. C» 1(i. April· —- 

ijford Pincbotsti Zogføms mxtndisde 
i Nselfonsitmmiteen i Guar, at lmn 
amech at spare sit liebste Skvtij til 
lIllkjniftcr Ballingcr folu afgiver For- 
flm«ism· 

« 

! 

anførerVrandei«. Dorføgtc at faa 

Kmdscksaminationcn af assistercns 
de Jndreminffter Frank Pierce uds 
sat, indtil ban kmvde haft Anledi 
ning til at ndspørge Ballinaer. 

Mr. Picrw modfagdc L. N. Gla- 
viiks’ Forklnrinq om, at ban (Piekce) 
bavde sendt Bud oftcr Glavis for at 

tale med bam om Fortolkninaen af 
den nye Lov af LA. Mai 1908 med 

Oensyn til Kullnnd-Claims. Hatt 
benwkMda at bau bavdo talt med 
Mavis om dettc Spsrgsmaab 


