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En mærkeligJutIJkendelfe 
Tolv Jurymænd tun-let ued og be- 

der am Guds Befleduiug. 

Reudklfen lydct enstcinmig: Styl- 
dig i Mord of ftrfte Grad. 

l 
Cheftersicsld, Va« s. Sept» —j 

Tolv Virginianere, houedsageligFarsi 
more, knælede i Affen i det dunkle« 
lillc Juryværelse i Chefterfieldi 
Raadhus og bad iutkængcsnde om,. 
at de maatte afgive en rigtig Kett-i delse i Sagen mod Henry Clay 
Beatric, jr., der var anklaget for? 
at have myrdct sin Huftm De sam-" 
talcde um Zagen omtrent en Ti-l 
me og derpcm kastede de stille hver 
jin Stemme Alle lød paa Nyle 
dig. . Efter at do omhyggelig havde 
ovksrvejcst Betydniugen af deres Af-. 
gørelfe, bøjede de nok en Gang dei- 
res sma- og anraabte om guddomsk 
Inelig Bästand imod mutig FejltaJ 
gelie. Eftcr at 58 Minutter var for-; 
loben, nocldtc Juryen sig i den 
stille og fuldpakkedc Netssah og med 
forbavfcnde Ourtighed lod komdin 
ster i gtor i Stedet for som bru- 

aelikj tun Fornmndens s— ,,skt)l- 
Iig«. 

Da Tommoren spurgtc Summa-n- 
dene, hvad Beattic var fkyldig i, 
soarede de: dct han var anklaget for. 

Men da Virginias Lov be- 
stemmcr. at naar ingen Grad nasvs 

nos, saa regnes det for anden Grad, 
saa bad Kommen-n Jntymændene 
om at tmskke jig tilbage for at be- 
stcmmc Graden. 7 Minuttcr afteri 
kom de tilbage med et enstcmmigns 
førs te Grad- 
Dommer Watfon udtalte faaDsdss 

dummen TomEtraffen for dcnthori 
brydelse og britemte Effekutionen i 
den elektriskc Ztol til LL Novem- 
ber. 

Den unge Forbrydek syntes at 
tage imod Domsfortyndelfen med 
stoifk No. Hatt sagte endog at tra- 

fte jin Fadcr ved at hviskc til han« 
»Im bar We tabt endnu, Judex-C 
Gan vil uchiq prøvc paa at faa 
Tommrn appelleret. 

J Nie-se Tage havde Jurymæns 
dene høkt paa Vidnesrslmrd, i to Ta- 
ge paa Tales-. Mcn dc sidjte Ord 
var chdcnlmrgs, fkivilljg Assis 
sicut for Antlaaen. 

»Lade den-te Mond gaa fri?« 
mach an. »Hvad! lade denne 
Mund gaa Trit« Hvorledes, Virsi 

ginias Mødre, Nationen-s Kvinderz 
vil fiælvc af Sinkt fordi deresI 
Pius Zikkcrhed er truetl 

Lade dcmw Mund gaa fri! Man- 
deu, iom badede iig i en anden 
Kvindes degraderede Solfkin,· me- 

dens en Ung Hustru gav Die til 
hans Born i HjemmetLJ Genick-new 
ieg anmoder Dem iimpelthen i Ret- 
færdighcdens Navn om at gsre De- 
res Pligt!« 

Anklagmdvotmcn malt-de med lesT 
vende Farvcr den unge sinnt-, da 
hun —- intet anende — tog med 
jin Mund ud paa en AutomobiltuJ 
en Sommrraftem Han mindede Jus! 
ryen om, hvorlcdes hun sad ved Si- 
den af Hin Mund i Automobilenu 
bvorledcs Beattie tmadte ind i det 
merke Vuffads og tog Genau-eh 
fom han tidljgere havde fkjult dek, 
og overlagt dræbte hende. Videre 
udmalede han, hvorledes Beattie 
havde patket det livlsfe Legeme 
ned i Automobilem etc» etc. 

Det var den 18· Juli, BeJtspte 
tog sin Hupftru med ud pqa en Au- 
tomobiltur og sktd hende. Men den· 
unge fordasrvede MillionærftnsFors 
bryderbane gaar langt længete til- 
bage. lDon havdc i længere Tid for- 
ud for sit Ægtefkab haft utugtig 
Omgang med en Mifö Beulah Bin- 
ford, siden hun var en Pige pag 13 
sen-, og dette For-hold fortfattes 

efter hans Giftermaal med den an- 

den og blcv Aarsagen til den gru- 
opvækkende Forbrydelse. 

Beattie hande, efter hvad der for- 
tælles, faaet en Fætter til at købe 
et Jagtgevær og gemme det hvors 
Beattie saa tog det. Det blev denne 
Fætter, Paul Beattie, der blev det 
fornemfte Vidne imod Mordercn. 
Selv paaftod Beattie og gav det 
Udscende af, at det var en Stinmnd: 
der havde overfaldet dem paa Vejen 
og dræbt haths unge Zone. Beatrics 
Zagfører indrømmede, atPaulBeats 
tie muligvis havde haft Geværct paa 
det omtalte Zted, men han var en 

fluij og en »tramp« kunde let 
have taget Geværet fra dank og 
san var han bange for at fige Sand- 
hcsdcm -da dens Tilftaaelse let kun- 
de kafte Mistanke paa hont. selv. 
Men Paul Beatties Vidnesbyrd 
samtnen med den anklagedes utugs 
tigc Forhold til Mifs Binford og 
andre Otnftasndiqbedsbeviser var alt- 
fok tndelige til, at de kunde modbes 
viles. —- Nu fkal vi jo se, om Ap- 
pelretten vil tilstaa den dømte nyt 
Forhør. Men on1 jaa ster, vil det 
nasppe aaa ham bedre for en højrre 
IM. En enstemmia Jurnlendelfe llar 
Vægt. 

En god Efterhøft 
Im Aberdeem Z. D» Mich-: 
Farmcrue i den uokdliqe Tel ni 

End Dakota er iilc lasugere bekom- 
ret over, at Tørkcsn sdelagde Av- 
len af Smaaiasdm Nu staat de i 
Forlcgenhed, for-di de ilkc hat« Kron- 
turer not til alt det dejlige Hader- 
dc har faaet i Aar. 

Tsrken i Juni sdelagde lldsigsi 
tcrue til at faa nagen chde af 
L«etydning, tue-u den var udmasrs 
ket for Massen. Dette var heldigt 
da Kanne-rui- bavdc plautct unsre 

Majs oud fædvanlig. Flere Form-—- 
ns med Fremiyu fiyudte sig me) 
at plvjc del-es Hochmng og iaaede 
Millet oa andre hurtigvoiicsndc 
Zædattct i Siedet J Juli og Au 
guit iik de fuldt on af Ncgih iom 
holdt Jukqu i udumsrict Staud- 
Tesr blev ou Masuudcs Lu- og Mil- 
let, og Kaktoflecsue staat lidct tiii 
Zuge iærlig iurdi de er iaa udmusis 
tct gede. Majsavlen vil ogiaa bli).«- 
i.udeles sod. 

Wange Farmerc dort-Er ,, Provin- 
cmu« , som staat sig qodt i torrc 
klar-. G. A. Zwunion fik paa oiz 
eueiie Akte faa mesgct »Brooiuco-rn« 
at lmn har uok til 500 vattk TIE- 
t:- ril indbringe ham mellcm 8101 
«·,( 8150 

Militærbestyrelse 
af Pcuamakanalen. 

Im Washington, D. C., inclch’ 
m itrigsdopartcmcntet fnart vil son- 
Dc den for-sie Trommftyrke til Pa- 
nama for at bestytte Kanalzonen 
« bot tilftødmde Landommade· Ti- 
ende- JnfantcriMegiment som nu or 

i Jan Antoniu, Texas, og som vil 
dankte Kernen af den Permanente 
Garnisom der vil blive stationerex 
visk Kanalzonm vil afqaa fra Gal- 
vejtcn til Colon den 1—4. ds. Dette 
Nie-aiment blcsv valgt, fordi det et 

et af de fau, fom er rekrutteret oo 
tct det fulde MandtaL samt fordi det 

ve-: blcvet grundiq indekserceret og 

kirasncret under Øvelserne i Sau 
i«?k.·itonio. Dctte Negiment vil bli- 
«7se eftekfulgt af andre. Meddelelser 
Im baade Udenrigss og Arigsdepaw 

Ttementet gaar nd paa, at Oprettels 
sen af denne pormanente Gartrison 
intet har at gsre med de politika- 

)chstande i Panama, da der alle-c- 
zde nu er en Styrke dernede, som 
er tilstmlkelig til at opretholde Fre- 
den under almindelige Omstændigs 

rct ved at indrette de as sit-natur- 
bejderne benyttede Bygninger »Ba- 

af 8(j;5,·)00 vjl fasttc Armee-n i Be- 
jiddelfe af en TIkilitasrpoft, som ellcrs 
vilde have kostet 81,500,UO0. Ustdcr 
den mexjcanfke Revolution blevArs 
nkcenis chimenter mobiliseret efter 
den Styx-ke, de maattc have i Til- 
fasldu as KrikL Nu vil de blive oms 

lagt paa Frcdsbafis. Soldaten fom 
bar vasrct forflyttet fra deres Ne- 
gimcsntcr og lagt til Øveliesdivifioi 

Heu i Texas-, vil blivc scndt tilbage 
Ftil dereså regulcvre Konnnandoer, og 

ide mange Nekmttcr 5om underMis 

»lirwrfamlingcn i Enden blev optai 
got i Anna-m vil nu blive brugt 

Itil at fnlde Oiillernc i de Kompag- 
Ynicn fum im er fnldt oppe paa 

Fiscdsb«1s·is· 

Norske Arbejderes 
Skudsmaal 

heben Mange Penge vjl blive hin-· 

rafker for Eoldaterne. Et Wim- 

Eftcr Atbcidokonfliktens Afflutuing 
striver not-If ,,"Jlftenposten« folgen- 
de: —- »Nncn« Hammerslagene nu 

begyndcr at klinge i vor Jnduftri 
Hefter Locfoutew vor det siges højt 
Jog mcd Anerkendelfe, at de Arbei- 
Hdem sum var arbejdsløfe paaGrund 
Haf Ztrike euer Lockout, bar vist en 

HefsisemplariTk thrwden. Tor er kun 

Hansfo faa llndtagelTetz osg de for- 
zsvinder over for Heldedsindtrykket 
jTo nor-Te Llrbechre hat Ære af 
den Holdinm de bar vift· De ar- 

beidsløfe bar søgt nd Vaa Landri- 
;e11er de bar besagt Musen-, hort- 
Rausde faaot Undervisning og i 
Idet hole benyttet Tidcu vaa en for- 
Pftandig Munde. De har ifke klum- 
pist sig sammen i Lcdiggang eller 
brugt den-s Tid til Drik ekle-r nværs 

dige Handlingcst Te norske Arbei- 
dere staat gonnemgaaende ogfaa 
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Ema rt Hm bøjt Tannelfcstrim at etl 
Nackde-It Forlwld var at vente.. 
, Vi bar i den sorlølmc Sommer 

»Im-It Aniedning til at kritifore Fore- 
ini1ms«:«lns5lutninzust, satte-de af Vierg- 
"værksarbcjdenw. Ox vi bar kriti- 
I""(-1«ct forfkellige Veslntninqu as de 
Hedende Mwnd indm for desto-Z Or- 
.aan?si·ationer. Mcsn vi mqa uforbcs 

i 

holdem anerkcnde Arbejdvrnes per-. 

ffonliqe HoldniugR 

Flyoemaskinen i Kris. Paris-, 23. 

August. Brsdrene Michelin har nd- 

lfat 150,000 Frone-s til 

ifor Flnvercy der opnmr dct bedske 
Resultat ner Nedkastning as Vom- 

sber fm en »Wide of over LM Mc- 
Mk. 

« 
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. Nin-mer endele Unmut Zaun-ts- 
s :.«--. thun-I Ton af Rom-me but-:- 

innre Instc aneniør Jiiclmsr er Un 

isuktdcst i god Kobold sog vil i de 
inwuncins Tage anlmnmsc til Zuzu- 
ins-ki. san bleu fundct i Mär Wlikdkn 

- af den graschs Grasnie og lnsiindck 

iiiq for «. Heblikket i Glas-samt 
Ealoniki, Li. August. Jugenior 

Richter er bleven losladt ai Nov-cr- 
ne og fort hen i Nasrheden as Me- 

zluna-Pasiet, efter der var betalt 
len LøsieTum paa 4,00() turkifke 
Bund. Halt ankom i Gaar Mumcs 

itil den tyrkifke Vagtvost ved Pas- 

iset on iendtes derira under Einst-to 
til Elasiona. 

Konstantinopeb 24. August Ef- 
ter Telegmmmer fra Mutefzarifien 

ii Sersidiche og Divisionscbefen i 

Kozan bar Jngenisk Richter vcd 
ofin Ankomst til Glasfan udtalt, at 

Ihan efter iin Tilfanaetagelse førft 
opboldt lig noqle Dage paa tyrs 
kisk Omraade ig i Omegnen af 
zsslosteket Sparpos og jenere blev 
.bragt over paa grcesk Omraade, 
hvor man holdt ham skjulti Lands- 
byerne Misatar og Karat-Man J 
Focgaars Nat blev han af Rovers 
ne fsrt til Gram-im og løsladt 

Ytandedäe Veddelctlen 
PH- 

Værdien af Jernbanen mellem 
»Von Llrthur og KunnsClJengsZsz 
:Uta11cl)uriet, samt Banens ,,rolling; 
stock-'s fom Rusland 1 Kraft afl 
Fredstraktaten i Portsmouth mont- 
tc afsma til Japan, er nu sat til 
onikring sj,500,000. 

En kvindeljg Flyver. Fra Hem- 
stead, N. Y» meddeles, at Mifs 
:U«’nthilch Moisant, Søster til den 
dmsbtc Flyvcr John B. Miojaut, 
imsunte Tag steg op i fin Monoplanl til un lDøjde af henved 1,000 Zod. 
Man wetten dot er den største Høji 
de, der er naaet af en .Kvinde. 

Senat-or Cmnmings talte Torsdag 
Akten i Eidste llge i Ja. Tippecanoe 
Klub, Tes Maine-T Han lod selv 
sur-Kam at hans Tale var Aabnin- 
gen af 19123 Valgkamp i Jowa. 
J dct tmn taltc om Senator La 
Follette fom kepublfkansk Kandidat 
for Nomination, karakteriferede han 
Nonne Tom »e» Patriot mcsd Øte 
udoluflende for Landcts Vedfte og 
og jom en Mand, Forfynet havde 
ndmslct mcd ftorc Eimer og et 
nlsojcligt ist-Hast 

Omaha Bee figer, at Guvernør 
Aldrich vil foretage Husrengøring 

South Omaha, og at han vil be- 
gynde med Veftyreiserne for Poli- 
tiet og Vandvæsenet, hvilke figes 
at have kun ringe Agtelse for Lo- 
vene. Tot paastaas, at de nat ta- 

get imod Stikpenge for at se igcns 
nemFingre met- SaloonsVasrterne 

. 

En Sag iniod en rig Garverejer 
i nenoilnL Wis» Nathan Allen, og 
John R. Collins, en Fiulhandler i 
:1.Ikcnmbi-I, Tenn» for at lnwc ind- 
7mnnlet Jnmfker til flere Tusntde 
Dollars Vwrdi bar flere Wange 
vwm uaa Talr. Nu berettes fra 
New York, at der paa Mundmg 
af on Mrga Jksnkinss VidncLJLMrD er 

nnlagt Zog intod de Germ- 70r 
Totdstq, m dot er innen rion 
end Unclc Zum-J Ne,10ritm, de bar 
imod fig. 

Fristetudiftcrnc bar ved et Mom- 
i Rock Island, Jll» ndtalt Tig me- 

gct ffarpt imod Mermis-JEANiniftcr 
Wilfon, fordi han bar tagct inwd 
Pasten sont Ærcsformand for »Na- 
tional vach Konvention i Chi- 
cago næftc Manned. »Dennc Stil- 
Iing«, figer de, »blev rimeligvis 
tilbudt Hon. James Wilson paa 

Grund af banss offirielle Stilling 
og politifke Jndflydelso og den-s Be- 
tydning for Vrnagcrncs Interesse-M 

Baadcfknd. Im Jandufky, O» 
kiteddcles, at en Pjgc paa 11 Aar, 
Mary Wnicbet, i Sondags Mor- 
gks asffnrcdc en Newan Tom lqu 
mente ikke var ladet. Qualen ramtc 
bendes Moder i Zidcsn og tilføjede 
hende et leite-re Saat, men, den 
gik vidcrc og ramtc hondcsks 7 Aar 

gamle Brodes-: i Oft-net joa han 
døde øjeblikfclig. 

Mifs Clara Barton 

Grundlæggercn af ,,Amcsrican Nod 

Crols«, er ifla. Melding fra Ox- 
ford, Mass» af 9. ds. Dødeu ncvr. 

Hun er 90 Aar aummel og bor i 
sin Sommerrcssidens i Oxford. Der 

stammer« hun fra, og der har bun 
i lang Tid boct am Sommercn. 

Horden rund-t. 
« 

J Eyicago squ der findes- 400 

Tanfelotaler, hoor der gennecnsnits 
lfg hver Aften dank-r 8·)",UU unge 
Mennefker. 

Fra Ahneer Island, meldes, at 
der indtjl 21. Aug. var nedsaltet 
ca. 60,«UU Thr. Bild, modens Otte- 
fabrikkerne havde modtaget ca. 40s 
000 Td-r. 

Under Jvrnbaneftrjken i England 
rscsjfte Motku Ost-org til Skotland. 
Paa visfe Strwfninger maatte han 
imidlertid køre i AutoxnobjL daKons 
getoget ifke kundc fort-s frem. 

FalTke Obligationen J Briisfel 
er en Vørsagcnt og en Litograf blen- 
ne arrefteret, sordi de har lavei 
2000 Stir. falske Odligationer J 

IW Franc-is i et lothringfk Grube- 
ielffab. Tet var allen-de lykkedes 
dem at faslgc 1500 thk· 

Uvejr i Italien. o Provinseu 
Zondrio i Norditalien har der ra- 

set en voldsom Sturm, fom har an- 

rettet ftore Ldelæggelser paa Mar- 
ferne og fremkaldt Overjvømmelser, 
hvorved Jernvanetrafikken er bleven 
afbrudt maugc Lieder. 7 Personer 
fkal være vlevcn dræbt. 

Fyvstelig Forlovelse. Stockholm, 
24. August. Jfølge ,,:lsftonbladet« 
er Prins Artyur af Connaugmt, 
den svenske lInsomorinfessses Bruder- 
ankommen til St. Petersborg for at 

indgaa Forlooelsc med Priusesfe 
Jrina Lllezsandrowna, Dotter af 
Eturfyrft Alexander Mifhaelovitsch. 

Vældigt Bedrogeri. Berlin, 23. 

August. Til »Vo: Zeit.« meldcs 

fra Basel: En hervasrende Form- 
ningsiimand ved Navn Ruf or ble- 
ven aneier paa Grund af Be- 
drageri til et Vol-b af 800,000 
Franc-zu Lkmncfasfen i Andorfi 
million Thurgau bar mistct MO- 
HW Franc-i- ved Ruf-Es Vcdragprien 

Ten nor-Te Arbcjdsfonflitt Chri- 
stiania, 23. August. Mkrglingstors 
flagrt i den store Arbejdsskonflikt er 

un vcdtagct as bcsgge Partcxx af de 
strikendo Arbchms med 1257 St. 
mod 1:3-.). Arledsjsgiverncs og Ar- 
bcfdcmcits Ltmmifatkcinc1· lmr der- 
rftor udchdt Ordner om Arbeidcts 
Genoptagclsc 

kaskrnclammciTon i Zvcrrig. 
Stockholm, LJL August Ilntallet af 
Tilfasldc of Vorkwlkmnnclsc j lnsle 

EVENij bar Eiden chnndelsen af 
indcousrcndc Aar udqjort Uti: der- 
af er 871 cller over tcc Fjerdcdele 
fortsfaldet uau Landcst og 105 i By- 
erne. Quer Oalvdclcn af de fidsts 
Imsvnte Tilfaslde er indtruffeti 
Stockholm 

0 

En Inndbcddstonfcrenæ J 
Ildenrigsminiswriet i Paris aabnes 
den N. Oktober en äntvrnational 
Snndlnsds-5dunserem-m lmortil der 
nieder Rcspræsentanter fra 40 Sta- 
ter. Man vil revidere de af Konse- 
renchn i 1903 vedtagne Bestemmels 
set for at bringe dem i Oder-ens- 
stksmmelse med de feuere Aars Er- 

Tat-imst. 
. 

Vorgerkrigen i Persim. St. Ped 
tersborg, 27«. Aug. Til St. Peters- 
borg Telcgramsbureau telegraferes 

lfra Barferusch: Nord-passen fra 
Kotfcban til Ksadjur est Mohamed 
Alis Magt. En Troppeafdelitxg fra 

fTeheran har forføgt at omgaa den 
tidligere Shahs Tropper og naa 

Kadjur, men stødte paa Turkmener 
og vendte um. Private Meddelelser 
fra Tebaram der taler om Sejr 
for Regeringstropperne og Opløss 
ning af Mahom-ed Alis Tropper, 
er urigtige. 

Dian1antsRøvere. Berlin, 25. Au- 
gust. Til Morgenbladene meldes fka 
London: Da Diamanthandler Hop- 
tvn i Oåaar Morges bcgav jig til 
Ein Forretning i Holborm havde 
han i Haanden en lille Haandtaske, 
lwori der var Juveler til en Værdi 
af 60,«00 Mark. Hatt blev da over- 

fnldet of to elegantklædte Personen 
of bvilke den ene grob ham i Hal- 
seit, misdens den anden rev Tafken 
fm baut. Begge sprang derefter i 
en Automobil og Tlap bort. 

Stor Jldsvaade. London, 26. 
August Reuters Bureau meddeler, 
at en Jldsvaade har hærget Aidin, 
sovedstaden i Vilajctet af samme 
Navn i Lilleasim Over 800 Hase 
er øoelagte og 10 Meimesker er oms 

fomne. 
Fionstantinopol 27. Aug. Eiter 

Telegram fra Valicsn i Smyrna er 

der ved den storo Brand, der har 
hiomføgt Vyen Ilidiih ødelagt 1500 

Hufe, 250 Butitter, 2 Moskeer, 3 
Snnagogor og 2 Stolen 

Ztore Gover. Stockholm, 23.Llu- 
guft. Bankdiroktør Louis Fracnctel 
har i jit Testamcnte beftemt, at et 
Beløb paa 500,()()U Kr. og hole 
Jndboet skal tilfalde hans Søfter 
Rofaline Fraenckel Destiden er der 
faftiat flere store Dotatiouer, faci- 
lisdeiz til Sofialijcmmct .100,U00.zik·, 
til Zofiahjemincts Sygcplcjcrikers 
Pe«sjmxsforesnjng 1l)0,000 Kr» til 
Moiaifke Forfamling 50,0() Kr» til 
Jakobscns Zamling i Stockholm 
ängmn W» til tyste Forsamlings 
illldcrdomshjonc 10(J,000 Kr. og til 
Nationnlforeningcn mod Tuberkus 
loson 2(lsi,s)(,)() sit. Tcssuden er der 
faitiat storre eller mindre Beløb til 
private Personen Af Reiten afzors 
nun-n ital Oolodclon tilfalde Han- 
dclssbøiskolon i Stockholm og den 
midm Oalndol dannc et Fond til 
llddeling of Iliojieitipendier pack 
:5,(WI me til Fremme of Handel-S- 
vasimot 

X . 

ziiila11o. Et. Peter-»Zer 235. Au- 

gust. ziejsercn bar approberet ensnds 
siilling fra Pliniswrraadet hvorefs 
tei« to Zognc of lssiivcrneutentet 
Widin ital indlcnimes i Guvernes 
uientet St. Peterslioi«g. Er tilsvas 
rende Lovforslag vil blive udarvejs 
det as en scerlig Kommission og, ef- 
ter at det fiuske Senats Betænkning 
er indhcntct, blive forelaqt Mini- 
iterraadet 

Pctkstsszdsorgx Zu. Aug. »Ros- 
Tija« Offmtiixmor folgende Motäver 
til Jndsliujnchn om at indleunne to 

Sognc af Nvtwrnementot Wiborg 
i (Wurmcmmtrt Et. Peter-sime 

Disse Sogne med en botydelig 
rusfisf Befolkning udqør den nord- 
liqc Qan af den finskv Havbugh 
dsidtäl muntre der sømesrs i tu Ad- 
ntinistratimker for Et. Petur551mrqs 
milimsre Bosknttcslskh baadc fra 
Lands km Zøfiden, hvilket var til 
Skadc for Forfvarsforholdsrealers 
ne. Desuden led den rusfiske Befolks 

«ninq, der sasrlia i Sommcrmaanes 
dorne tiltaqer stecer i disfc Egne 
wider dot derværende Retsvæsem 
og Adminiftrationcns frommede 
Sprog og Sasrcgetkheden ved den 

finste Jurisprudens gsr detteKyft- 
zIdistkitst til et stodigt Ophotdsstcd for 

statiser revolutionære, hvorfka de 

IIfort-feiger deres Anlæg mod Rus- 
land. 


