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iovovertrædere 

skal straffeS. 
Justitsminiftek Wirkersham vil for- 

fslge Tkuft-Embedsmæudene. 

Hatt mutet-, Fangfclsftraf vil være 

mest effektiv. 

L:4a’·:)än,1ton. T. LI, LH. Maj. — 

Jsøjcsikrctd Uendelser ; Zagen-e mod 
,.Eta;:?iard Lil« un ,,:1met«ican To- 
bak-cis- Compam)« oiL ifølqc hde 
Generaladvokat Wirkerjham sang i 
Tos, In han forhørte sig has-Nimm- 
sentautnusets Fiomite angaaende 
Justitsidm1rtenwntets Udgifter, re- 

fultch i Forsøg fra Regeringens 
Linde paa at faa Overfrwderne af 
Anti-Tr:tst—Loven dømt fom For- 
broderc og sendt i Fasngfel 

III-an spurgte Mr. Wickcrshmn, 
hvorfcr Regt-ringen hädtil haodcs und- 
ladt m Tcnde nogle af »Trustmagna- 
term« i Fasngsei. »Vi har gjort 
det bedsm vi kunde,« fvarede han, 
men Juristekne og Domstolene hor 
bidtil rasret uvillige til at idømme 
Mænd Fckngselsstraf for Overtræ- 
delse If AntisTrnftsLoven. Inwi- 
Højestcrrt gav en bestemt.Opfattel- 
se of Hoden i de to Sagen som der 
just er falsden Dom i runde man 

undskylde deres Zendrægtighed; thi 
Laut-n kmr stedie vasret Genstand 
for Epørgsmaal og været"konftrue— 
tet forstellig af forskellige Domme- 
re. Men nu er Juristerne bleven me- 

re villige til at idømme sitt-nasew- 
sxraf, Eiden de bar Hsjestekets Ken- 
delse at falde tilbage paa. 

Mr. Wirkeriham udtalte denFors 
mening, at Fængelfesstraf vil vasre 
det virtsomste Middel til at indgys 
de Agtelse for Anti-Ttust-Lovcn. 
Krjmincj Sagsmaal intod Køds 
,,vact«(-r-J«, Miklkebnktdlerc, Wimp- 
alvarc Hondlereh Vinduglaskombina- 
tioncsn og lignende Overtrædere af 
Anti-Truft-Loven vil lettcs megct 
vod sorud at faa andre idømt Fama- 
selsftkaf. 

Sidfte Nyt 
L Lotimktkomitekn. » Mcmr hlev 

dct i Eckcuthti Washington beslut— 
tet at fort-Lage on m) Underjøqclfc 
Is« LksrnnNs Bau llndcrfmrlfcn 
fsnl fort-mqu of en llndcrfontitc 
under Van on Prinilmfesuiocnxtccm 
besinne-Mo as 1 klieunblikanere on 
4 Lonmfmtcr. of hoilke 1 susmteI 
for ug l chod Lorimcr sidss, du han 
Mr frilcndL Tot tog fnu Einner 
Tobak nt diims rniqc oxn Systeme-h 
for Undusønclscn o-; endolig Leu 
nnsvnte Ltcstcmnnslfc vcdtagct tncd 
48 nwd L« Etcmmcr i Etcdrt for 
L Folleltes Rorixag, der gik ud 
paa, at viwmitecsn fkuldc bestaa as 
Senatorer, der ifka Var med, da der 
stemtcci sidst. 

Roufevelt om Trost. Theodore 
Noofeoelt striver i «The Outlook« 
om Afgørclfe i ,,Ztandard Oil«Sa- 
gen bl. a.: 

»Nicht-NR Kendcslse·i Ztandnrd 
DilSagen har, sum naturligt var, 
bragt mange Forflag from om at 
fokandre Anti-Trust—Loven· Der er 

to Klasser af Mennefker, shvis Syn 
paa d·enne Lov teorstifk er bestemt 
modfatte, men .i Refultaterne fal- 
der omtrent samtnen, —- disfe, der 
aldeles ikke vil, at Regeringen fkal 
shaoe noget med Kombinationerne el- 
ler Korporationen-ne at gsre, og dis- 
se som absolut vil forbyde Korpora- 
tiouerncs Etsiftens. 

J Teokien er disse to Klasse-: be- 
stkmt mudfatteI i Praksis san den 
sidste Flusses Aktivitet for as for-by- 
de alle Aprpotationer Inn Mutte· 

re i væjentlig at jin-bekomme dk 
forstes Znske om, at den ncervæs 
tende Situation maa forblive vak- 

sentlig uforandrct. Erfaring har 
uis1, at Anti-Trust-Love:1 umuligt 
Lan udxette, hvad de yderfte Mod- 
standere mod Korporationerne for- 
sikrer, at de ønfker.« — Rousevelt 
smar med Flertallet af Damm-erne- 
idet ban wettet-, at Korporationerne 
ifkc sM ødelægges ellcsr 11111111igaø- 
rcsy men de- fkol ftaa under Re- 
geringens Kontrol. 

Demoqutmsdet i St. Print-Ova- 
kcn Bryan ellcr nogeu anden fore« 
flog nagen Prwfidentkandidat i 
Maor. MenBryan fristede baade Gu- 
vcsrnsr Burke fra North Dakota og 
tidligerc Guvernør Falk fra Mis- 
souri og sagde, at om nagen af dis— 
je blev nomincrede, nilde han rejsc 
Laudct rnndt og orbeide for den nox 

minercdeis Balg. 

Dræbt iTvkuado. Pinc City, 
Minn» 1. Juni. — En Tornado 
er atmet over Townfhius Pokegamn 
og Vrook Pakt og har anrettet ad- 
5Eillig Stabe paa Ejendom. Fm 
Pokegama komme-r der Undene-t- 
ning mu, at Mrs. Ole Vergrich og 
Mr. og Mrs. Charles Cottrell er 

omkomnust under lloejret og at flere 
andre blev saure-t· Et Farmhus blev 
aldeles sdelagt og tre Ytdre streckt- 
beskadiget· 

Den tragtfornwde Sky Var synlig 
her i Pine City. 

Mrs. Bergkich, der boede i Pine 
City, var i Bei-g has Familien 
Hölmftrønh Da Uvejket kom, flog 
hun Arme-ne om sine tq Smaabørm 
et paa 14 Maaneder og et paa 3 

Maoneder; ingen of dem kom til 
Stadt-. Hun havde beskyttet Vorne- 
mcd sit Lig under Stokmcn. 
Jkke engang da hun var døtsnde, 
glemte hun at drage Omforg for 
at de to smaa intet skulde komme- til. 

Alle Bygningerne paa sonn- 
strøm og Coster Farmene bit-view- 
not med Inn-den Oa sprcdt for alle 
Binde. 

Peter Hagens Hns i fanunc Nabo 
lag blcsv flytttst fm fin Grundvold 

Tornadocn qik tun over antrætE 
nina firc Nods bnsd og furszmndt 
fcmrt i Lasten. 

Fomldrc og to Born dmbt. Fort 
Jltkinfotk Jn» 1. Juni. Jcht 
Drum kacszfclmmk on Uelstaaondc 
jllkand i Grimm-, jkuldc føre Dust 

Illcilnmnkee Bank-us Spur fmtumsn 
nusd Hin-tm og fem ch blev de- 
rscz Bonn isankørt af et Was-Zwer- 
tog. En Zøik sum mr Sirublinw 
omkom Uaa Siedet: Mr. km Mrisk 
Wissftslnmn og m Dotter blcsvs links 

farliq Tom-et og de dødks on Time 
einst-. Tre- af Bot-neue jlap med non- 
le mindre Stummen 

Canada Traktatcu. Washington, 
D. C» 1. Juni. — Senatets Firman 
komitcs afsluttcde praktifk talt i Gaar 
Afhørinqen mcsd Hensyn til Gewi- 
dighcdstkaktatcsn med Canadm og 
det blev befluttet, at der næste Onss 
dag fkulde foretages Afftcnminq i 
Komiteen over Spsrgsnmalet om 
at mmwrtcre Forflaaet. 

Fra Washington meldes under 
Zo. Maj, at Regel-inan agter at 
formulvre jin AntisTrust-Politik i 
Oderensftemmelfe med ,,thc rule of 
reason« (Fomufts- eller Nimeligs 
Vedsreglenl sonH Højeftcret bar »ed- 
ladcki Ketfdelserne mod «Standard 
Dil« og »American Tobacco Co.« 
Dek- We- saqtedes me kamst »Gen- 
fyn til Dommer Hartans Heute- 
rende Stemme Man beendet-, at 
Flertallets Standpunkt inqenlunde 
er not. 

Diaz’ Farvel til sit Land. 

Han sitzen-, at hast fkal d- i Mexico. 

Vera Crus, Mer» Zi· Maj. —- 

Szencral Porfirio Diaz sagde Far- 
msl til si Land-i Afterr. Eammcsn 
med sin Huftru og andre Medlem- 
mer af TiazFamilien afscjlede han 

j mchanmskibct Ypinanga, med Han- 
’re iFrankrig fom Maul. Hans en- 

dcligo Maal er dng Spanien· 
Skibet Var kun et fort Stykke Vej 

«nde, da umn kastede Zøgsclys fra 
Fasstningen Vaa dist. Tiaz saas sam- 
men used en lillc Gruppe paa Sti- 
bet: Anfordle huorsm lmn lod 

Blikkei hvile paa sit Fasdreland et 
sidste FarveL 

Zins iidsu1 Ord til dem, han for· 
lod paa Fiyiiein var: »Im ital dø 

li Mexico« Disie Ord ytredeZ med 
en profistikk Bistoning og med et 

»lidtrnk af inspirisrct Ovcrbcsvisniku. 
J Tiai taltc adnarende Ovid til fit 
HLana J dct lian taltiI til den lille 
Ilssrnpins Soldaten der liavde tjent 
Iiom liansrs Vaat ira Hovcdftadcn til 

kVem Crit-» saade den Yamle Mand, 
»du- i over Zi) Aar bar noret Mexico 
Inæd cniiitær Streits-bed, at den urkr- 

værende Reaering vil blive nødt til 
at gkibe hans Metode fut, dersoni 
Frcden flal aenoprettes i Mexico. 

General Hut-via talte paa Hmrens 
Veane noale Afiledsord til jin gam- 
le Chef og sagde bl a., at lian altid 
iunde state paa disfc Masnd, »uag- 

Htet lioad enlyver siger.« Generaleizs 
Stemme ioigtede hom, da lian —- 

med nie-ri- Aabenhed end Takt sagdet 
»Det er den eneste Del af Landet, 

idek ikle ais Dem imod « 

Diaz ivaredez »Im er taknemme- 
lig mod Heeren, at ieg tunde Sake 
Regning paa den til det sidste Ofe- 
blik, da jeg forlader metjicasisl Ter- 
isitoriuni Det er dct nieste Forsvor, 
Landet har, og for at apuoprette 
Freden i dcnucs Republil vil Hastisnsts 

»Hier-la lilivc paalaldt i denne Kri« 
iie.«« 

) Den aamlcs reift-r oltfaa nnsd den 

Ozicsrlwvisniiig, at lian bar siyret ei— 
tisr den rettc Tuscion 

HøjesteretS-Doinine. 
Wn7hjm1ton, T. E» :’-«. :!Icuf. 

»Traue-« can nurrfois sont LIMIde 
for Inmnoffolims Estwlnslighcdcr,- 
»den ut de i Virtuliqycdtsn or M, 
m allixusinsl lwhøxwr de ikke at komme 
i Etrid nie-d Linsen um nfmsfalstudis 
Rom-nam- oq LUkksdicinrn Lotto or 

scsøjcsfusrctis Wirdclfc i Zagen nmd 
Dr. N. A. Robume 

sxolmsnn lslcsn snt under Tilmlvi 
TUciLssouri i iIM sur Ovvrtmsdolse 
af den nasunte Lon. Tot blev »physi- 
at hnn usndto im en Etat til m 

nndm vix-sc Artikler under Vom-n- 
nelsc »Canminc Tabletsi« og »H· 

san dem for et nirkfomt .L5ellsrc-d(slscs-J— 
middcsl for Kunst 

Anklage-h sum gik ud paa) at Ded- 
komnkcnde Artiklcr var vasrdiløfe 
blev afoift paa Grimd af, at Loven 
af »M- indskrwnkcsr sig«til Fore· 
byaqcslsc afsurigtige Angivelfer nusd 

Øenfnn til Medicinernesk Bestand- 
dclc oq ikkse omfattetj urigtige An- 

"»qivelser om Medicinernes htsbredens 
de Egenfkaber, 

Regeringen indankede Sagen for 
Bøjesteret Dr. Johnfvns Saaførerex 
gforde gasldcsndc at dersom Regt-rin-» 
gen fif Mcdhold i sin Paastond, fau» 
vilde cnhuer chae blive en For-J 
brndcsr. dersom han udskrev Mequ 
ier for en Patient ien anan Stat» 
og giorde nagen Hentydning til MeJ 
dirinens Virknipgsfuldhed 

Den, af Oklahomas Legislatur i! 
December fertige Aar vedtagne Lov 

om at henlægge Statens Hovedstad 
fra Guthrie til Oklahoma City blev 
of Højefleret fundet gruudlovsgyl— 
dig. 

Izkandede Mkddclelfen 
w« 

-.-V jW 

Hin-at Northeru Jornbanekompag- 
ni vil ifølge Melding fra St. Paul, 
:Ui’inn., udstede Bunds til et Beløb 
as PH()(,),()«(),«()0. Eure Projekter 
er i lldfigt, men dcst fixer ikke ondnu, 
l) v a d det er, der forestaar. 

Rra Rom molk-N at Andre Beau- 
ntont i Onsdag bar fokctaget en af 
de størfte Flyuningesr i Aviqtionens 
Historie, og han er attertLeder i 
PorissNonkTurin-Knpflyvnfngen. 

Hans « Iodtagelfe i Rom Var den 
most storartksde Triumf i den nyere 
Tis. 

- « — 

Telegater begyndtci Lnsdagss at 
msriuere til et Mit-de fom Nord-ne- 
stens Temokratcsr i disse« Tage hol- 
der i St. Paul, Minn. Man meney 
at csn af Modets Omaver er at søae 
Præsidentmuliaheder for 1912. 
Blaudts Talerne nævnes Wm. J. 
Bryan, Albon Y. Parker og Joseph 
W. Folc. 

J Tirsdags vandt Ray Harroun 
8510,000 sont første Pris i en Kap- 
flyvnszkkY der fansdt Steh ved Judi- 
anapolis, Ind. Men to Flyvere faldt 
af bestes Mafkine, Arthur Greiner 
og J. P. Dicksom den sidste kaste- 
des imod et Hegn og knuftes, saa 
Than døde øjeblikkelig, den anden 
samledcss op bevidftløs, men tom si- 
den til sig selv, og det Viste sig da at 
ban var mindre haardt saaret. 

. « -. 

Wm J. Bryan klageFiflg. Mel- 
ding fm Lincoln over-. at Minori- 
tetsLedercn i U. S. Senat, Sena- 
tor Martin, er til Venss med Lots- 
mer og søqer at faa valgt Lorimer- 
vcnlige kllkesdlemmer paa Anders-Arl- 
fcss-.c’con1iteen. Viderchigesr Vryan 
om Martin, at bans Lodelfe Ist-staat- 
i at lude dom, der følmsr band ind 
i ZumDunttorNksmtblikancrnesks Rede 

— rot sont om Tmmkmtcsrne inzwn 
Etandpattors hande. 

Eli-Voland L» oq LIan ramtesd 

i Onkdagsd af un Ilfmnfkurm der 

ødclugch Von-rinnen »Ja-Heda Rande- 
paa Erivsømk kuer Træcsiz brass- 
kcsdc Telcsqmsfwlwr H drastw l 
Mennpsfisr. Tissc var alle i Ruban- 

de, da Stunan rmntc dem m vonds 
te IW os- Ins-T-«-Dw71-.-dcr(ss Bauch 

Frn Washington T. C» imsidosä 
at7l flcsrcAlndunklusrsst Vosfbufe or 

bestean til at faa Sport-bautwa Dissc 
or fpnsnt i II Statut-, doriblmtdt 
Aurora oq Mc Cont« if Neer 
Oclvcsim Oskalnofa on Its-meet i 
Joch; Mandmt oq Ballen City i 
N. Dak» oq Canton on Dallas i S. 
Taf- 

I 

! En modig Koind2u Mist-— Ethel 
Morse 1922 Tavcnport It» Omaha, 

Hansholdt i Tirisdags en Jt1dln·udstl)v. 
Da hun om Cftermiddagm W ZZO 
kom oq vildes qaa ind i sit Rast-elfe, 
msdte hun en fremmcd Mond der- 
inde. Manden havdc en ,,suitcafe«, 
og da Mifs Morfe spurgte hom. 
«"hvad han vilde der, saqde han, at 
han bavdis et Stst Klasdcr for Mr. 
Brown. »Bei tror im ikke-,« fagde 
Miss Marse, oq da Monden tog 
Flugtcn ned ad Trappen fokfulqte 
Miss Morse ham og fik en Neuer- 
-tfener til gt forfølge ham med det 
Resultat, at han blev arresteret. Vo- 
litiet fandt flere Tyvekofter hos hom, 
fom Falk i den sent-re Tid havch lyft 
um. 

Zordexi kunst; 
.,IHY.»---«--H-Wx, -,,- E 

En norsk Bjørnejæger skød forles 
den Z uotsne Bis-me i 3 Stud- i Lis- 
bet af et halvt Minut og pcm 15 
Meter-: Afftand. 

Luftskibet «Teutschland« er Fors 
middags den Ili. Mai strandet ogi 
ødelaqt ned at blive ført nd af Bal- 
lonlmlle11. 

. 

Den riziestePige paaijiartiniane har 
holdt Biollup med en fransk Læge, 
l)vem hunchringer en Medgift paa 
1«() Mill. Franks. l 

Ei klsiindesmwrke for Dronning 
Viktoria afsløredes den »i. Mai for- 
an Buctinham Palme i London. 
Fiong Gent-i holdt Talen og fore- 

tng Jlfsiøringm 

lldrenåiniugen i Portugal. Lissa- 
bon, 17· Maj. Bladcne meddeler, at 

jder i Braun er fundet og beslaglagt 
et Op1u,1 ai LW Faner i det tidli- 
aere Fionqeriae Portugals Farver. 

Den fvenske Flaade Stockholm- 
ilsi. Mai Nigsdagen bar med 215 
»Stemmer mod 115 bevilget 3,880- 
WU Kn- for 1912 til Bygning af et 

Panierskib af F- Typen. Skibet vil, 
naar det er bngaet færdiqi. koste ca. 

12 Mill. Kr. 

Festligbederne i Neuen. Christia- 
nia, 15. Maj. J Storiingets Mpde i 
Tag vcdtogos det at fende en Adres- 
se til Rouen i Anledning af 1000 
Aars Jubilæet. Endvidere vedtoges 
en Bevilling paa 3500 Kr. til Nor- 
aes Reprwsentation ved Festliqheder- 
Uc. so 's* »- 

·-- — . I 

Kvindevalgrettmi Eocrrig. Stock-i 
bolm, IT. Maj. Andet—.(mmmer shari med 120 Ztennncr mod 92 vedtaget 
Forjlaqcst nm politifk Stemmeret 
for Winden da imidlertid Finste- 
Kammcsr sorud havde forkastrt sam- 
nu- Ranflag, or dctte lsortfaldpt. 

Nuöfifkc Rusininger. St. Peters- 
lmm, 17. Mai. Riqsdnmaen hari 
et licffet Mødc vedtaqei Lonforflaget 
om on chilling til Fortsmslie af 
Zortcfmnsiinndisn m Vovillinqcsn 
for ikdii til Eturkcliis af Pia-Fior- 
sum-ist 

To tniio Luftiiiliknlnsld Bitter- 
sisld, 17. ilscai Tot nur usw«-rede 
Lustikiis »P. »L« or i Tag rftur csn 

Wilnkfist Prøvcszrt Nod zikodstiqniip 
Iqen drcnct mod Vallonimllism iaa 

pdutiwrcst fik en Flaanix Luftikibet 

i faldt fnninimi, og Monde bchV nn- 

Ichst befkadiqct Af de mitlmrdvasrondc 
G Periomsr fik to lettore sivwftolinxj 

I 

Te fronjkcs Flaadisnianøvrei«, der 
i September Maaiied vil finde Sie-d 

ji Middelfart og vari- 14 Dach vil 

jiomme til at omfattcs 17 Panier- 

siiibch R Panierirndscsre og 18 Tor- 
jpcsdojaqerc med en Vefastnina Dcm 
,18,()»« Mund med 750 Officerer. 
»Den franiccs Flaade ikal aldrig før 
;l)ave opvisi en saadan Styrke 

i Anboldte Forbrydere. Baku, Kan- 
kasien, 17. Maj. Politiet her har 
opdogct en TnnneL sdisr Var gravet 
saaledes, at den førte til Jernbaue- 
selskabets Petroleumsledning. Da 
Politiet tmmgte ned i Timellem blev 
det modtaget med Revolverskud, men 

det lykkedes dog at arreftere I For- 
brydcre, der befandt iig i Tunrilcns 

Kulstriken i Sydwales. Paa et 
Møde Mandag den 15 Maf mellem 
Repræfentauter fbr Kulgrubeejernes 

Forening i Sydwales og Gruben- 
bejdernes Forbund blev der truffet 
en Qverenskomst i Striden angem- 
ende Arbejdet i Cambrian-Kulgru· 
betup. Ton der herskende Strike. 
som har varet i flere Uger og oms 

fpttede 12,000 Mand, er dermed af- 
sluttet. I 

Vetolonen i England var den 15. 
Mai til Z. Behandling i Underhus 
iet, og der-under udtalte Premiermis 
nistet Asquith, at om nogen Sinde 
et Lovforjlag havde faaet Tilflutning 
fra Vaslgerne i de forenede Kotige— 
riger, var dette Tilfældet med det 
foreliggende Lovforilag; det var der- 
for en Pligt for Parlamentet at op- 
imic dct til Lon. 

Tot tyfke Kejserpar ankom oed 
Middagstid den 15. Maj og modto- 
ges paa Vicioria-St. af Kong Georg 
og Dronning Mary og andre Med- 
lemmer af den komielige Familie. 

Eiter at Majestæterne ifølge R. 
B. havde hilft hjekteligt paa hinan- 
den, kørte de til Buckingham Palace, 
hilste med Hurraraab af den talrige 
Menncsikemængde, der bavde samlet 
iig i Gaderne. 

Fra Abyssinieu. Paris, 15. Maj. 
Til Agence Havas telegraferes fra 
AdisI Abeba: Kejser Meneliks Tat— 
terføm Lidj Jeassu, er efter Regens 
ten, Ras Bibodasd Tassamas Død 
høitidelig bleven udncevnt til Kotige. 
Kroningen finider Sted fenere. 

Køln, 15· Maj. Til »K-ln· Zeit« 
telearaferes i Dag fra Adis Abebaz 
Kejferindens Bruder, Ras Volke, er 

bleven dømt til Døden paa Grund 
af Højforræderi. « , « J 

.- . k«;««»»« Nun ,. 
Kæmpebranden i Kirm Den tidligeT 
re omtalte Kæmpebmnd i Kirim 
Manchmin, har ødelagt 8387 Vog- 
ninger med jöVankkontorer ug 4016 
Butikkch 

Vnaningerne shavde en Værdi af 
15 Millioner Rublec 

Oper -1(),«00 Mcnncfker blev uden 
Tag over Smwdet 

Den famlede Skadcs miluass ifl. 
N. V. til 10 Millioper Nubleic 

Tot nngtyrfisfc Pnrtj i dtst wr- 

fiskc Tcmttcsrctkammcr bar Ualqt den 
Tcmttcrrdo for 31111)1·1m, Ecjid Vey 
til FnrnmnR 

Tun nnqtnrtiskc Centralkomite 
lnr sonnt est Oktfnlaw til Tot Ima- 
tnriifkil Parti. Ttst lwddor deri, at 
zwinitucn citor en Imartjsk PUNI- 
sks nf MUIifnrstllialnsdernc cr kom- 
men til Put Resultat, nt der im fo· 

roliwur Principicsllo rlIkeninqsksstridigs 
hedcsr indcn for Partiet Contmlkos 
mitccsn bar lnsflnttot at bestragtc Par— 
tiist sum on homoger Blok oq udei 
quke do TUIOdlcsmmen der holde-r fast 
tscsd at Anmu- Mrnppcsr its-den for 
Bottich 

To 7 nnatnrkiske Dcputerede, der 
i jin Tid trcmdte nd af det ung- 
tnrkisko Parti i Deputerctkamret, 
kmr dmmcst et nytParti under Nav- 
mst »Jst-mcsfridtsaruppen«. 

Pan Kongevcf. 

Under ovenftaaende Titel er der 
nyliq udkommen paa Forfatterens 
Foklaa Strom, Wiss-J en Digtsam- 
lina af Zigurd Folkeftad, Præst i 
den norske Synode. Den bekenDe 
norf’k-amerikanskc Forfatter Walde- 
mar Ager siger om Bogen bl. a: 

»Vi har her en Digtfamling, fom 
baade shvad Sprog og Jndhold an- 

gaar Eholdcr Maul medemeandets.«· 
Bogen faas has Forfatteten og 

kostet i Omslag 50 Ets. 
»--- 


