
) 

« paaslmseM 
is the- 

wy sEM1— wEEKLY 

--, Amsn Nswspkksme 

·’k.-,, ask-Hi in U. s A. 
f- 
-· suwntsdhy 
- 

«THS Hs I) DANtsu Ev. 

W O« -(«ecn" 

nnd is « Jsluetl by 
Dan. Luth. Publ. Konse, 

main Nebr. 
4 

" 

Wams 
,.-.- 

F .,t)sn-l(eren" 
et der eneste hauste VIII 

i s.merjka, der taqu 
is Saugt 
out use-I . 

Idgwes af 
»in-«- ««-«. »t· its-« 

ll -— ——- 

Blair, Nebr» Tirsdag den 4. April 1911. « 20. Aarg. 

Nyt i Lorimersagew 
»Washington Zinsesw indeholdt i 

iorrige Uge folgende: 
»Lorimer- Sagen vil blive optaget 

til ny Behandling, ftraks efter at 

dkongrosien er tkaadt sanimcn sprit- 
konmtende Tirsdag, efter bvad en 

Senator, sont har gjort Sagen til 
Genitand for nøje Studium, paa- 
staat 

Denne Senator vil, faa snact 
Zenatet er tkaadt samtnen, indbrins 
gie en Resolution af sacnme Ind- 
dold som den, der i fidfte Session 
vlev indbkagt af Senator Boveridi 
ge, og som gik nd poa at erklære 
Uorimers Zasde i Scnatet ledigt. 

Lorimerisagcn venies at ville 

jage en vigtig og opsigtsvaskkende 
Vending i Løbct af faa Tage paa 
Grund af den Undekssgclse, som 
gaar for sig i Springfield En For- 
bundsfenator, som bekæmpede Loris 
met i iidstse Kongressiom sagdc den 
II. Mutw: 

«Vi venter, at der inden faa Da- 
qe oil fremkomme bestemt Vidness 
byrd om, shvem det var, der skasses 
de de tmdvcndige Penge til at købe 
Toricnetsstcmmerna og fom bragte 
Pengene til Springfield Ligeledes 
vcntes en nn og meget lænaerc Liste- 
nver Mel-nd som modtog Stikpetme. 

Kendsgerningernc i donne Sag 
var fuldt paa det rene de sidste Don-e 
ai sidfte .ciongres: men de lovqyldis 
ge Beviier kunde ika skaffes tidss 
nsk til at.benytteö. 

VI ver-, at en Mann i umcago, 
sont vontede. at vi pludscslig vilde 
taae Stridt til at fikre os bans 
denegbyrd, holdt sin Vadfæk fert- 
dia i flero Tage for pas et Die- 
bliks Vakfel at kunne reife til Cana- 
da Edward Mut-s Fortlaring er 

tun en Vegyndelse, og helc Stan- 
dalcn oii blive aabenbaret Zenatet 
Lan grnoptage LorimetiSaqen naar 

Tom hels1.« 
Der var fat et Nygte i Omløb, at 

Prwsident Taft fkulde have tiltaadet 
Lorimers Balg. Dervaa fvares fra 
Tet Ovide Has: 

Præsident Taft bar aldrig furc- 
fkaaet at William Lorimer skulde 
Vcrlaes til Genau-L 

Det trwffek sig san, at der end-m 
etssjstmr et Vrm sont Prcksidentcn 
fkrcw i September Manns-d fm Ve- 
vcsrln til Advokat Otto Gresham i- 
Ehiraao, i hvilkct Vrcv Prassidentcn 
udtmkkclia bcnkkatisr Nyatet am, at 

hak: bavdc antydist, at Lorimer but- 
do vælgeQ 

Prassidenten faadc i dcttcs Prov, at 
etisncrt Nimm ellcsr Paaftand om, 
at han bavde anvendt fin pller Ad- 
miniftrationens Jndflydelsc i Net- 
nina af Lorimcsrs Balg, var ufands 
farbig- 

Tet bleo sagt i Det Hnide Hus 
i fidfte Uge, at Prwsidcnten maafke 
kunde have udtalt det Haab, at den 

hekfkende Deadlock i Illinois Legisi 
latuk maatte bltve brudt og en re- 

publikanfk Senator valgt Mcn det- 
te var ihvcrt Fald alt. 

ss 

UviS om Ejnar Mikkelsen 
Kobenhavm Jl. Marts — Der 

berstet alvorlig Fryat for Fiaptajn 
Ejnar Mikkelfen oq Jugenin Jvers 
send Skæbne, og der vil blive nd- 
fendt en Ekspedition til Shannon 
Øen, hvor Fidevarek i sin Tid blev 
estetladL i Hand om, at de kan have 
fsgt dertkL 

Fem af Deltaqerne i Mikkelsens 
Ekspeditionem som forliste ved Ky- 
sten as Zit-Grsnland Vinteren 
imm, blov braqt til-bage til Not-ge 
i August forkige Aar. Denne Ets- 
pedition forlod Ksøbenhavn med den 
danstc Jshavsfarer ,,Alabama« for 
at søqe eftcr Liaene af de Medlems 
mer af Mylius Ericksens Grim- 

Hand-?- Ekssspcditiom sont fornlykkede 
i November 1907. Efter at Mittel- 
fen og hans Kammekatek svar reddet, 
befluttede Mikkelsen og Joekfen at 
fortsastte Efterføgelsen efter Ligene 
af Ericksen og hans Ledsagere. 

Den første Kvinde 
i Norges Storting. 

Christiania, 17. Mart-T Tithori 
tingetsz Mode i Eftermiddag var der 
stor Tiiitrøniiiitig. Galleriet on Lo- 
aerne var tust besann-, sasrlig med 
Damm-. Udisnfor Stortingsbygnins 
gen var jainlet en Mængde Mennes 
ster, ioin itke koni ind. De flesie af 
Regt-ringend Liiedlemmcsr var tilo 
Ztcdc . 

Præsidentcn nieddelte først, at- 
ZUPPleanten for Akers Kredsz Frøs 
ken Anna Nogsiad, havde taget Plads — 

i Forfainlingen, og idet chrfamlins 
laen da reiste fig, holdt Præsidenten 
lislgende Tale: 1 

) »Ærede Repræfentanter! Denne 
«Dag, den 17. Marts 1911, vil bli- 
1ve en kakedag i vokt Lands Hi- 
storie, fokdi det i Tag er førfte Gang 

»en Kvinde msder frem her i Stor- 
"tinget fom en af vore Ncpkæiens 
tanter, en Begisvenhed, som ittnivls 
fomt vil væike Opmærksomhcd viden 
um« Om Tidspunktet var inde for 
denne Reforms Vedtagelie, som den- 
ne Veaivenhed fknldes, bar der va-- 

ret delte Mcninaer indenfor vor Na- 
tion om. Men jen føler mig over- 

bevist ani, at man i kommende Ti- 
der i stedie høiere Grad vil iaa 
Foritaaelsen af, at Reformen et ai 

iden Art, at den har braut vort 
Land Geld og Ære, oa at den hat 

virket oa end mere vil komme til 
at nirke fordelaatia i politifk iden- 
ieende for Landets Udvikling.« 

Statsminifteren oq en Række Re- 

pncientanter bilste bereitet paa Fro- 
ken Noqsiakr En Mir-nng Telegrains 
mer ou Bloniiter indløb til Fkøfencn 

Mandefald i Mexico. s 

l Tucsom Am» :)-l. Mart-Is. — — 

Um« Mund fiacss at naer foldot i 
ist Elcm mellom chrinastrappcsr og 
Nelusller i Omcancn af Zan Rasen-l 
og Uns-I, Merku, iidm :l)k’andag, iføL 
ae on Newport, som er tman fra 
Mnnosillo over Mondes-, AM. Ødei « 

lasgmelson of en ftor Melknøllcs i San V 

Nafmsl visd Tmmmit fincski at owns, 
mafulut af en Jldcbmnd, sont log- T 

do Born i Aste. ! 

El Post-, Ter» Il. Mark-. 
» 

Endskønt Veretninger bei-til melderx 
om ibidsiqe Kampe ved Use-I, Sonn-s 
ra, mcucr Talsmwnd for beqqo Par- I 
tier, at Paastandon om do 1000 falds I 
ne er udcn Grund. I 
Santa Varbarmj Sydøft for Bnen 

Ebihuahua, hat været Skuepladsen 
for Trasfninqer siden Onsdag Mor- 
gen. 

Mystiske Brande. 

Aber-been Z. D» Zi. Worts-. —-— 

Da her i Lølnst af to Tage hat- 
uasrot trc Jldebrande, fom alle saa 
nd til at Unsre paasat, fryater man, 

at der hat vcerct Brandstiftere Paa 
Færdcn 

Den førfte Brand var i en ny 
qunina under Opfsreslfe af Louis 
Jobnfon for L. V. Messenf Bran- 
den havde grebet ftærkt om fig- før 
den bleo opdaget. 

Den ncefte Brand var i H. C. 
thnfonö Lade. Den tredie hemme- 
lighedsfulde Brand beayndte i E. O. 
Goochs lldbuse. Udhusone og Laden 
brasndte, og det var kun mod Nod 
man fik reddet Vaaningshnfct. Tre 
Dritt-, blandt dem Joe Mir, en vol 
kcndt »Paccr« omkom i Laden. De 

tre Brandk- Var i famsme BydeL Vogt 
er sat i Nabolaget i Haab om at 

faa fat i Brandstifterne. 

Frækt Barnerov. 

812,000 krævcs for at levere Bat-net 
tilbnge. 

s2(),000 cr ndlovct for Bauditteruro 
Udlcvcring, lcvcndc cllet djdeu 

Gast Las Vegasjs, N.M., sil. Marks. 

Ousdaq Llften oedMidnatstid tret-Ug- 
te en maskcret Mund ind i A. T. 

Roger-Z- -c)us:s, l)nor :Vkr-:s. Roger-T 
bench Immer William Roger-T som 
uplioldt iig der under Mondens- Fra- 
værelfe, og den 2 Aar gamlg Waldo 
Roger-S lna og sov. Jdct kliøveren 
aabnede Tøren til Nogers Værelfc, 
holdt lmn on Rcsuulver for ham oq 
afnaslmcsdc bank. Den-an vcrkkede han 
Mrs. Roger-J og kommandiert-de ben- 
de til at give ham Vorm-t. Moderen 
jinkede Noveren omkring en halv Ti- 
me nie-d at klæde Barnet paa. Jdet 
Røveren forlod Haft-t, efterlod han 
en ZeddeL hvorpaa der stod: 

»Das-Im De elsker Deres lille 
SM, faa adlyd følgende Jnftruks: 
Ti absolut stille angaaende denne Af. 
faste, ellcrs drasber vi Dkengen. Ved 
Midnat i Morgen maa De lade den- 
ne Deres langbenede, lyshaakede 
Broder bringe 812,000 i Tidollars 
Zodler eller mindre, i to Pakker, til 
et Punkt paa Vejen Nord for Byen. 
Gan maa vasre alene og ubenæbnet.« 

Den skraskilagne Moder begvndte 
ftraks at lcegge Planer for at fcm 
sin Søn tilbage. Hun fik de 812000 
i lokale Wanken efter at man lmvde 
tilsnoretlsendeTavslied Ved Midnat 
lørte Rogers i fin Antamobil til det 
udpegede Steh. Der tog en af Masti- 
dene Pengene Efter at iliaoe talt 
dem sagde lmn til Roger-Z, at han 
skulde køre til Warnen-J Nap, tre 
Mit End for Las Vegas og fmi Mil 

fra det Sted, book Pengene ndbetals 
les-, og faa Vortret. Roger-s fandt 
det sovende, indesvøbt i et Treppe «ved 
Siden af Besen. 

Den lille Waldo er en »Grandfon« 
af H. L. Waldo en Millionwr i Kan- 
sas City. Der benaredes absolntTavss 
bed, indtil Forældrene havde faaet 
Var-net tilbage. Men flrakss dereiter 

gfordes der Alann Fredaa Aften 
var der Vlodshunde paa Spur effer 
Vandiiteme Man mener, at der er 

fire am det, og de er flvatht til 

»Die-d Lands-« paa Ernener af Okla- 
homa. Der var allerede enFlok,,Cnm 
days« paa Spor efter dem Fredag 
Aften Der nmvnes 11idere, at Var- 

nerøverne rinieligvis tilbører et ster- 
re Komvlot af Postbnss og Vanlres 
vere. —- Der er udlovet en Veløni 
ning af 820,000 for deres Ildleves 

ring,· levende eller døde 

Theodore Roosevelt i 
California 

Folgende or osJ tiljendt sont Nicka 
rat i »Oakiand Einsicin af :37. 
Mart-J. Tet lnsddor der: »Ist tnsdke 

Fort-dran i dfioofrmsltsri »Carl Umn- 
resJ« Zorns holdtcsci i Haar for out 

ftøksns Folkefkarc, der noch-n Eindc 
hat owrtst famlct i det ftore Amphi- 
tcatoc. To Time-r før Talen ffnlde lus- 

ayndc, our ethvert Sæde optagct, on 
Tallet as dem, der maatte gaa bort, 
fordi der ikke var mere Plads, an- 

flaas til 2()()0. 
Da Roofevclt kom, fnlgt af Prof. 

Nafh, og saa den ftorc Trccngfel, san- 
de Thon til jin Ledfaaen »Det er no- 

qcst af det mest rkstmordinasre, im 
hat set i mit Liv.« 

Etst of Eftermiddamsns meft w- 

rendc Begivenhedek var, da en Knirs- 
Hdc stemte op: «Nearer, my Gad, to 

Thoe«, og alle de 12,000 ftemte i 

nied og siden en hel lDel andre 

af de mest kendte amerikanske Sange. 
klioosevelt sagde i sit mitequ bl 

Ia. »Der eimeliktalende zyolk sknlder 
) den Bibel, der blev ginet os for 300 

! Aar jiden Wing James Bibel),o 
sum oi kender i vore Nein faare me- 

»Hier Der er aldrig Paa Cngelsk ellser 

i i noget andet Sprog ifrevet en Bog, 
) der har haft saadan Jndflydelse paa 
»F—oltet5 Lin, ioin den autoriierede 

»Ouerstettelse af den hellige Skrift. 
H Jeq advarer imod Tabet af Vore For- 

fasdregs Bibel Jeg fknlde lide at se 
uor Bibel finde-rot i vore oerdslige 

! Ekoler, iom den ftnderes i note teoi 
logier Seminarien Jnaen oplyft 
Mond kan siaa Ued at Vaer uvidende 
angaaende Vibelens Jndhold, og li- 
ne iaa lidt kan den noplyfte fiaa ved 
det.« 

Oni Vibelen i Forhold til Vørn 
iagde han: »Mir endelig ikke det 
frygteliqe Misgreb, at lade Vørn las- 

"re Bibelafsnit som Straf. Lad ikke 
Børn faa Anledning til at stimmen- 
ligne Bibelen med et Torturredskab. 
Jeg foretrækker for min egen Dcl 
at lade Bernene lasse bibelfke Histo- 
riet i Bibelen selv fremfor i en hvili 
ken iom helft anden frnuk lilIe Bog.« 

Man faar i det hele taget det Jud- 
tryk, at vor tidligere Prcesident elsker 
og højagter iin Bibel· 

Prof. Sven Oftedal død s 
Andctftcds i dcttc Nr. er der ef- 

ter ,,"F"olkeblad(st« fortalt om Prof. 
Oftedalti lsetænkcliqc Zygdom Men 
faa i Aste-Z fic vi gertnem PoftcheL 

lHing om, at han døde alle-rede Tots- 
dag Eftermiddag Kl. 3,10 paa det 

snorskc Tiakoniöschospital eftcsr en 

j fnrlia Operation, for Ztcn i Vlærm 
Man vidsm at dct var en nceget far- 

lliq Operation, der furostod, men udsdos 
IOpemtion kunde der intet Haab nec- 

nsss om ·G(slbredelscs. Selocs Operatio- 
nen nur vollvkket Mcn dcst varcde 

? fun faa Tincor ritt-r Operationen, sur 

lder viste siq furnroliqende Sympto- 

lmer on saa uarcsde det fun en Time, 
»f-« ban l)(-nfon. J mrfte Nr. ag- 

ftvr svi at give en lille Oversigt over 

kdcnnc fkentragcnde Monds Virfs0111- 

jslwd 

EItauvkde choctkucw 
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Tot nmsrchi ikkc stort her i VotinW at dct or Valgdan i Tag. chachimp 
» 

didatcrms on Vaslmsrne sum-I at taqu 
« 

Inst med No. Maasse der W kommst E 

kFart i Tingtsncs op ad Tagen. s l » 

k« 
I 

l J Chimgo hat« dot Hauer Hulng 
til allerede i lasngxsre Tib. Mcr T 

riam, der vat- Imfimsngiq smitdidat,’ 
fik vod Prinmsrunlmst den rspubli- 
fanskc Nmniimtiun. Haus« Illcasnd er 

aawaagne og har alle-rede ufsløroH 
lsPlanet til un lns Icsl Valufnsts 250 
stetektiver arhejder i førfte Ward 

take-me l 

Tot inne-I nu fmsinst over al TvinL 
tat Demokmtornc, fom bliver i Flor- 

stul i dcstNemwfvntaiitk)1is, der tm- 

sder sammt-n til Ekstmfesiion i Wash- 
linaton i Dag, vil forccsre Toldrevi 
fion ind i denne Sesiion Liqeicm 
vil man Thapcs direkte Valg Cf U. S. 

«Senatorer og Optagelien af New 
,Me1:ico oq Arizona iom Statt-r op 
til fornyet Vehandling. 

I I 

l Det fidste Not fra Mexico er, at 

Præsident Diaz ikal vwre villig til 
at gaa med paa en saadan Reform, 
at ingen Præiident bereitet ikal kun- 
ne opftillcs som Kandidat for Gen- 
nala -—— altfaa heller itke Diaz. Men 
det er jo fao ogiaa den skønncsteMaa- 

.de for lmm at blive iat nd af Spils 
let paa. Oq iaa bliver ban jo des- 

uden den sidfth oq eucfm der bar 
indehaft Præfidentværdighedcn i 
Mexico faa lang en Tid. 

»W! 

glorden rundth ! 
Politict i Paris tjar arrcsusth en 

international Tyncslmndc paa U Per- 
foner. 

. 

J do fidftcs Tage, fkrives der den 
is. :Uc’art—:-, hat« der rafot on notd- 
fmn Sturm omsr Cum-n ocd Set. 
(8«)otl)c1rdt. Tor falder megcn Sne 
og hist-stot- stchk Kulch 

I 

Ulykkis pau Haue-t. Paris, 17. 
:ULurt-J. J Nachtde af Haser gik 
under en Sturm j Gam- to Fiskers 
baade under mcd deres Vefætttinq, 
5 Mand. 

. 

Rang ksjeorq af Gartenland rei- 
ste fidft i Marth til storfu wen 
nordligjtcs as de Jouiske Øeri for at 
ltitsks paa miser Wilhelm Senere 
nil siongcsn mod hole sin Familie 
many komme til Kot-fu, paar det 
tyjke Kronprinspar er ankommct der- 
til. 

. 

Pan Honcdqadcsn i thdapest saas 
forledisn m Dame i Bukfefkørt, led- 
faget af fin Mand. Dot kom i den 
Anlednina til ftort Opløb med 
HaandgrilnsfUhr-den Politiet anholdt 
11 Personen 

lllykke pan Samst. Breit, 17.Marts. 
17. Mars. Fm Paimpol telegrafes 
riss: Fifkodampcsrcn ,,Marvonic« ftødi 
te paa Reisi- til Island den 10. 
Marts samtnen med et tyfk Skib. 
«Marnonic« gik under, oq fiele Be- 
sætningem 26 Mand, druknede. 

I 

Nye Diamantclejer. London, 17. 
Marts. Til »Dailt) Chronicle« teles 
greife-risik- fm Vancouver: Ved Tu- 
lonieeii-Flodcii i Vritift Columbia 
er der fnndrt Diamnntoleier. Eftor 
alt at dømme synes den paaimsldew 
de Eng at ver riq paa Diamantekx 

s 

Spektaklerne i Rigsdumam St. 
Peterslmm 17. Mortsx Niqsduma-» 
on bar i Anlednina af de Spektmz 
Mme der fandt Sted i Oiisdags, ! 
ndlnkket Zocialdemokmtcsn Jcsgorow 
im Dcltaqelfr i fern Møder oq Med- 
lomtncsrne Lbrasfmv ou Sturms-how- 
sky af yderste Højre fra Deltaqelse i 
tre Møder. 

. 

List rnszsisfcs Senat fein-de Onss 
daq den 15. Mart-T 200 Aarsdaqcsn 
for jin Oprvttclfes. J anjlæumss 
mødct førte Czcmsn Forswdct ou 
holdt en Tale, i hvilken han frem- 
lmsnodis Eisnntctsss Luaninenlwd oq 
Trube i de forløbnc to Aalbtitidre- 
dcsr til Wann for Ztnton ou minchde 
um« at Scnatct i do tnnxw Tidor 
bavdc nasrct ist urokkeliqt Vasrn for 
Losv og Orden. 

Senatrt ovcrraktis Czaron on Ju- 
liilwiimstncdaille. 

F 

Ydorst Haft-is i Iunmtsn nsttcsch 
den l(i. Vierte-. un naimindcjixi ne- 
mm Veslnldninu mod de knindcsliqr 
Ztudenter i Remslutionstiden i Rus- 
land. Mødot maatto afbrndess vaa 

Grund af den voldsomnus Protest 
fra Venftresxi Sich mod Geistes Ve- 

fkyldninaer. 
Dumaens Funktionærer bavde 

Msje med at forbindre et Flugs- 
maal mellcsm Dnmamedlemmenm 

Spanien og Pavcftolm Den span- 
fkcsNeqoring bar af den fpanfie Char- 
m- d nsfaires ived Votikanet faaet 
tolearafcrot et llddmg af Vatikanets 
Svar paa den sidstc fponsfe Note-. 
Efttsr hvad Ministerprwfident Cana- 
lcjos bar antydet, faftholder Vati- 
kanet sit Standpunkt on forlunqm 
at den fpanskcs Negcrina skal tilvejes 
bringe Forftaaelfe med K1usien, før 
Foreningslovcn forelægges for Par- 

lamentet. Canalejog erklærede i den 
Anledning, at hau oil fsrelægge 
Looforflaget, saalcdes som tmn hat« 
meddelt, 

Norsf Spitzbergen-Ek-:«pcdition. 
Christiauin, IT. Marts. J Stets- 
raadets Møde i Dag bleo det be- 
sluttet at frcmfætte Forslag Hil en 

Venilling af 15,»n() m. til en vi- 
denskabelig Ekspedition til Spitz- 
bergen i Sommer 1911 under Le- 
delfe af Kaptajn Arno Stakrud og 
Kandidat Adolf Quel. Omkoftnins 
gerne Ved Ekspeditioncn bliuer 27· 
WU Fir» og hvad der ikke dækkes 
af Etatsbidraaeh menesi at kunne 

tilnejebringeg af private Midler. 
Det er Meningen, at Ekspeditionen 
jkal deles i 4 Tele, 2 topografiske 
og 2 geologiske Stng omkring Vul- 
kanfundct i Bock Bay. 

. 

Ruftnings-Begræ11sningen. Det 
internationalc Fredsbureau i Bem- 
3cl)weitz, har fornylig til samtlige 
Landes Udenrigsminiftre udfendt en 

Cirkulærfkrivelsc, shnori disfcs anma- 

des om isncrgifk at søge at bewirke, 
at der give-«- et gunstiqt Svar paa 
den amerikanske Regt-rings Jndbys 
dplse til at nedsætte en Kommission, 
der skal undersøge Spørgsntaalet om 

Rustningcsrmss Jndskrættkning. 

Traadløs Telegmfforbindelsse mel- 
lem Jordsen oq en Ballon. For flir- 
fte Gang. er det lykkedes ved Hjælp 
af traadløs Teleqrafi at opnaa For- 
binsdelfe mellem Jorden og en oppe 
i Luften svævende Ballon. 

Det var til en Friballom som den 
ts. Marts steg op fra den lille By 
Griesheim uden for Frankfurt a.M-, 
uq sont handts et Modtagcrapparat 
med i jin Mondoh at de elektrier 
Bølqcsk ndsendtcszs fm en Jordstatiom 

Forbindelsen var særdclcs god til 
m Hofde af 600 Meter. 

Im Marokto» Paris, 17. Marts. 

J følge Teleqram fra Fe.3, blev 
Vyen den 12. Mark-. beleiret af 
Oprørms fra Jnter-Ztan1111e11. Op- 
rørerne rykkede from liqe til Byens 
Mut og beskød Sultancncz Flot. 
Der opstod stor Panik, og Sultanen 
traf allerede Forberedelser til at 
flygtc, men til fidft lykkedeis dvt at 
slaa Angriberne tilbaqe. 

Matins Korrespondent i Fez rele- 
qraferer, at den franske Konsul bar 
ndtalt, nt Zultnncns Tront- vr i 
Furt-, derfom det ikke lnkkeis Sulta- 
nenss Trupp-si- at feer over lle Li- 
nien. 

Te franfkv Vindn1skci·c. fficimszyltL 
Mal-ts. Vevwgclfm blandt Bindan 
ferne i Tcsnnrtcnnsntot Ruhe ler 
frunknldt en Illcudbtwmolfo blandt 

Vindnrkrrw i Elmnmaqnth :lIc’aI"nc-- 
Talen on Vjcsrmsno ned Meint-Zu Ou- 
bidfelsen or stor. J florc Konnt-unter 
or kwslamst Plaskatvr, lwori Säølmtasns 

dcnts trink-» tut-d Ldolwwlün 
Trunk-s, m. Mai-ts· But-anbot her 

oq i Barsur Aube bar tilftillet Pras- 
fckten den-s Afskedsbcgwrsitm, for- 
di Mit-geringen fmr nægtet at lade 

AnlmTiftrikterne aaa med ind nn- 

der Clnmtpaanc-Distriktot Oafcm i 

mangc andre Kommnner bar Bomo- 
raadsmcdlemmcnw nedlagt den-s 
Hsvem Foran Vommcftcrkontorerne 
i forskelliqc Vycr m- dcr kørt Brand- 
sprøiter up for at forl)ind1«c Borsier- 

«ne i at betale deres Afgifter. 

J Butte, Mont» vandt Socialifters 
ne en ftor Sejr ved Valqet i Guar. 
De vaslgte Borgmefter, Byens Kas- 
ssercr, Politidommer oq fes-Wild af ni 
Raadsmcdlemmer. For ·to Aar si- 
den valgte Demokraterne alle deres 
Kandidatcr i Silvor Bow Cottnty. 
Den socialistisfe Sejr i Gaar betrag- 
tos fom en Dom over den" demokrati- 
ske A«dministration. 


