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La Fouettestøtt;s) 
Tidligktk Indrnrigsmiuistct 

Gakfield erklærer sig for hum. 

De wogte-five Repnblikanete 
vedtogck en Pkiaciperkltkkiug. 

Chicago, lö. Okt. —- To Hun- 
drede progress-five Republitanere en- 

dorseredc i Tag i dercs forste na- 

tionale zionference Senator La Zol- 
lette of Wisconsin som deres Kan- 
dtvat vco mrscc Præsidentvalg og 
crfäasredc sig des-usw i zum-r as 
direkte Prjmasrtmjg jom Mist-del til 
at udtr1)!«·(s, yva man ønfker no- 

mmerct til Præiident. 
Man vedtog Resolutioner, som 

tikdcls var formcdc af tidligere Jn- 
disurigsnmnftcr same-:- R. Osakfielty 
som eftcr Toåegaternee Licening syn- 
tesI at usitrytkc Tlpcodorc :)iuuseuclt:s 

Ansturläsu ug hvem man havde 
frygtct for jkfv viwe udtale fis til 

Gunst for nogcsn Person. 
Resolutioncrno var fom Resulta- 

tet af— m Tag af Ha Follctte Begri- 
stking. Lan-J Navn applaudrrcch 
gis-nagende, smn det nasvntes afet 
hOItTusinTalcrc Ida-krian hvad 
man haude vonteh cndtes zionfereni 
km cen Dag. 

Resolutiouetne, iom vedtoge-3, Iød 
i Uddrag fanledes: 

»Den progresssive Venasgcisc er en 

jiamp for at vrifte Kontrollcn over 

Negeringen i Nation og Etat fra 
Neprwfcntamerne for fveciclle Jn- 
tcresicr og føre den tilbaqe til Fol- 
ket. Endrmaacht kr det samme- i alle 
Statistik-; iiøntf Problemetne kan 
viie fig iorikellige. 

Paa bot national-: Ommade vi- 
ser de Specicuc Interesse s: Kontrol 
over Rezieriimen sig ved den Jud- 
flndelic og Magi, som reaktionmre 
Ledere i bvgqe Panier udøver i Net- 
ning as at fokhindre Besiegt-liest af 
progressive Love i Ovekensftemmels 
sc med det revublikansie Partis Løfs 
ter. 

Den nevrværende Tilitand af U- 

iiktekhed i Fort-einian er utaalclig 
og ødclckggende for industriel Trin- 
seL Tot er vor-re end mmttiqt (idle) 
at overlade til Justitsdepaktementets 
Asfgøkelsa om en Forketning er ldvs 
lia euer im. Industrielle zeorpos 
tationcsr vor ved Longivniug gives 
befiemte Forrctnängsreglcr, oftek 
hviiie Forretningen gøress fikkcr oq 
stabi1, paa iamme Tid 5out Offonti 
Ughi-den iirtes mod Dvergreb. Vi 
ssgcr konstruktiv Lovgivning, ikke 
defiruftjvc Proccsiet 

Vi er inde for, at de kepublikaw 
ice Vaslgete ved deres Etemme ital 
afgtrik hoc-m de Laster opstillet 
fom Prcksidentkandidat. Hvok en 

Stat ikke dar Bestemmelfer om 

Primærvalg, sniker vi Vediægter 
angaaende den Sag indført, faa 
Folket gives Leilighed til at nd- 
trykke, hvem de fotettækkek til Prok- 
sident. 

Robert Marion La Follette fra 
Wisconsin fandt for Aar tilbage 
Tilftande i fin Stat, Tom itte var4 
uiige de nnværende Tilimndc i Na- 
tionen. llnder hans Lodelie over- 

vandtes al Modstand, on der er i 
Wisconsin oedtaget Loch. der staat 
sont Modellcr for Lovgioning i alle- 
Stater og Unionon Der er i den- 
ne Stat vedtaget Lapi-, iom regu- 
lerek Korporationen der tjener det 
offentiige, udligner Skattebyrderne, 
befiemmrr direkte Nomination til 
offentiiacs Embeder ved Folket, be-» 
skytter lovliq Forretning og ærliss 
anbragt Kapital, fremmck Arbei- 
deknes Beim-te- kort sagt — virkei 
lia progressiv Regeking er nenops 
rettet. 

Senator La Folletteg Netord si 
Stat og Nation udpcqer ham iom 
den logiikc Kandidat for Præfidens 

Iembedct i. de Fokenede Stater. Hans 
,Erfaring, hans Unkosten hansMod, 
zhans Relord for konstruktiv Lovgivs 
Zning og adminiftrativ Evne Wider 
zFordringerne til enFører, fom verr- 

.vcerende Omftændighedcr trævm 
Z Denne Konference endosserek ham 
Zsom en Kandidat for den republis 
Ykanskc Nominatsion til Pkcksident og 

arger-en at alle Statsorganifatios 
ner bliver dar-net for at fremme 
hansz Nomination. 

Fredsudstgterne mindre lyse 
! stcge Melding fra Konstan- 
tinopol 5kal Forhandlingcrne mel- 

-lem Maqterne og Tyrkiet angem- 
»csnch Fredsslutniug være afbrudt, 
idct Tyrkiet mener, at det ikke kan 
gaa ind paa de af Magterne gjors 
te For-flog oq tillsige oprcstholde sin 
III-e Italien ital væro more vili 
lig til at ilutte Frod: men dcst bis- 
ror vol pcm brane Sider part Ve- 
tingelscrnc. Tot Tigcså at Tatkin 

fnu bar i Binde at føres Gurt-illa- 
krig m vil lum den Mande- udtmsttc 
Italien 

4 Lynchere dømt. 

Den lu. ds. blev fire Lynchcrc i 

Valentine, Nebr» dømt til livsvai 
rigt FæaneL 

Tot var i Sommer-, den 18. Juni- 
at zienneth Murphy, Harry Heatl), 
George og Alma Wood trat Char- 
les Zeller-s ud af hans Zeug og 
heisedc ham op paa en Telegrafs 
stolpc Der jagt-eh at Sellers 
havde forttwrmet Miss Eunice Mur- 
phy, sienneth Murphys Softcn Man 
paa den anden Eide ymtedes der 

ogsaa ons, at Miis Mukphy søgte 
at faa Sellers af Tage for at kom- 
me i Vesiddcljc af hans Fortune og 
hast-S Asfumncc, Tom var tilskrcvet 
l)eude. 

J Mandags ftod de firc Forbryi 
dcrc for Damme-r Weftovers Dom 
fwl i Maremma De tilstod sig skyls 
diae i Mord as anden Grad og 
blev damt til livsvariqt FængscL 
Mifs Mnmhy, der var antlaget for 
Ellkeddelagtiqhed i Forbrudelsem fri- 
ccsxtdtcs. 

—- 

Kvinderne vandt i Califorc.ia. 

San Francisco, 12· Okt. —Kvin- 
drftismmercttcn har scjret i Califor- 
nic1. Verctnknqeh sont indløb i Tag, 
tilintmiorde den Majoritet, Tom før 
var opført imod Amendementet, oq 
sidrn dennc Vcnding fandt Sted, 
er Flrrtallet for Ændringvn sie-get 
stadigt. Tidliq i Aften gaves For- 
holdet sauledcst For Kvindeftemmos 
retten 119,086 og imod ll7,«)8. 
Flcrtal for Ændrinqen 1,s378. 

DER Tal repræientrwr 2,717 ud 
af 3,121 Valgkredfe i Statt-n. 

Belønning for Helledaad 

Pittsbumb, Is. Okt. s-— 47 
Bronsei og tolv Solvnwdaljek nd- 
deltcss ved Carncgie-Herv·;’5undKo-ni 
mistions Eftcmorsmøde her fom 
Velønina for Ocltcdaad ved Livreds 
nina eller Forsøa pna at redde Men- 
nesflsliu Foruden Modaljer uddels 
tes der ogfaa Benge, i alt 353,036. 
Pensioner til overlevcnde bcløb fiq 
til Wir-) om Maunedem og til Born 
efter afdode Helte lovedes der 85 
om Maaneden, tilfammen söoMaas 
nedliq. 

Eulen efter Albert C. Johnlon 
tilkcndtes Solvmedalje og 81,071.- 
38 til at betalc en Gæld med, des- 
nden en Pension af 885 om Maa- 
neden til ftg lelv oq 85 om Manne- 
den til hvert af tre Bsm Manden 
latte Livet til den 14. Febr. 1910 
il Powell, Wyo» ved Fort-g paa at 
redde Minearbejdere. 

i Oprøret i Kinn. 

lTyfke Matinxfowlgubcs landskkttcø i 

. Hautom 

i Isra Sau Franck«-to meldcs efter 
set Telcgram, som modtogcs der 

JMandag Afteth at en Revolutions- 
iher-r paa (;5,«00 er fordre-: fra Wu- 
Ichang og siajfoug for at afjfære 
ch kcjjerlige Tropka chen fra Pe- 
Hing vil Provinccn Hunan. Der ven- 

Itec- Zatmncnstød med det før—ste, 
imaaske om et Par Dage, og hvis 
Isicnoltttiouiftcrne er heldige i dette 

:31c1k1, mein-r man, at Canton vil 
sgaa over til dem straka —- Jfølge 
Fet andet Telegkam fkal Revolutio- 
Inistcrnc i Mandags have ødelagt 
,tre af Regeringens Fianonbaade. 

lFra Revolutionskomiteens Hemd- 
;kontor vielbes, at 1800 Zoldater 

Her aaact over til Revolutiouisterne. 
:chointionistcmu ifal have Han- 
Zions, Wuclmug og Hanyaug holt i 

»der-II :U(’agt. Arxuiaxct i Hanygaug, 
Tom følgclig er i Revolutionisters 

«nes Besiddelse, arbejder Tag og 

Ezkkat Paa at fabrikcre Banden og 

i:’lmcmmitiou for Reuolutionshces 
Ircnk 

Lock Berlin meldes im Hanww, 

Hat en Afdcling tyjkc Marincsoldw 
sm- i Zinska gjordc Landgang, 
,og at de i Forensing mod m Zor- 
jstærkning af Tyskere Vaa Siedet 

ktæmpede imod en kinesisk Falke- 
«t1ol) i Moderne. 
I zsjuan Ihi Rai modtoq Sfølge 
Moldinq fra Peking i Mandags 

Udnævnelsen til Vicekonge over» 

Provinsekne Hupek og stumm og 
man mein-r, Rom-ringen m gaaet 

Hind zum at xjcsnnemførp de Refor-- 
»Im-, sont han før gjordc War-. 
paa, og som Nevolutionistcsrne sur-; 
ver genncmført Den amerikanskw 
chationsvaqt er bletwn forftærketj 
mod W« Mond fra :."«’anila, lwil-- 

ket vi5,er at Situationen anses for 
nlvorliq ; 
l Alt, der sauledes vidcs hidindtiL 
w. at du« er stasnding poa begge« 
Biber Var Hasren at stole um« 

zsaa vilde Styrken være poa Rom-- 
Frinqcsnsk Zid(-. Mcn det Inder fra 
;forskellige Sideky at Salbe-terms if- 
»kcs er at ftoch ma. Udfaldrt afcdanI-. 
-pen, mcner man vidcre, vil i høi« 
szad afhcenge of Penge, en Varr- 
»fom Regekingen ikke er rig paa. 

i 
I 

Tot sidftc fra NevolntioIISkriquI 
«i IdiIm Isr, at RogeriIIinjstrnImcrne 

os; III-Dotationisterno den 181 ds. 
bar haft on ZtIIrfcIIrImcs Insd v»Zau- 
«««.sI» Wen ksa dptto IIIIIIdtI-—I. ImIsI 

Elaqet ifke afoqu-t. klieIcsriIIzIIsII I 
Polinu Isnnfmnr nt have IIIIIIdct on« 
Im Erst Mcn NcsnolIItioIIirorIIc 
drov i Førftninqtsn kRIsqusiIqutI-II:I·: 
Imme- bort fm dort-sk- 3tillina: mon« 
den«-J VlIIIIIunIition 51011 op« san de 
mnattv tmskfcs Tia tilbcmcs til do-4 
rcssks ftasrkt bestritt-de Stillina i Wu-· 
chaug —- Det siges at Mandefnl 

« 

dct Imn bmqe Zidkr var stott, da 
der til side kæmpcdes med Bajo 
IIIsttcrne Mens- Landhasrene femme-· 

de mcd bin-Indem,bonIbarbcsredeNci1 

I 
I 

geringsskibene i Hatt-Moden Nebel l 

lerne-I Stilling, men til Genaæld 
bombardoredrs Skibene end merel 

eftcrttnkkcliat fra ForterIIcs, og to af 
Regerinasskibcsne fkadcdes flemt. · 

Mens Slasust stod paa, landfat-. 
de de tretten fremmede Skibe i Flo-« 

den i Fasllesskab en Styrke — til 
at forfvare de fremmede Koncessiw 
ner -- under den enqelkke Vicead-. 
miral Sir Alifred L. WinsloesKoms 
«mando. — De amerikanske Skibe 
er ordret til Nanking, Sbanghai og 
Tientfitt 

Danfkeren« udgaar to Gaum- om 

qun oq kostet 81130 per Aamang. 
Pravenummer send-s frit paa for- 
langende· 

Ytandede Wes-demer 
,.7-L-«TM 

Lebende Medlmumer af Presbys 
terianerkjrkeu er allerede fremkoms 

met nied zanken om at hædre nys 
lig afdøde Dommcr Harlan med et 
Mindesmasrke i Form af et Tem- 
PCL Der ital koste 81,WU,000. 

I 

J Los At1geles, Cal» hat Reiten 
i flerc Tage haft travlt med at af- 
høre Vidner i Sagen mod McNas 
ntoxsa-Brødx·enc, der sont bekendt er 

anklagt-: for Zprængningen af »Ti- 
nteLs«-B1)gningetk, hvorved saa man- 

gc :I.Ic(snm-5fcr umkom. Om Udfals 
dct kau intct siges endnu. 

Underføgelsen angaaende Senat-It 
Stephcnsens Valg gaar fremdeles 
for sig i Milwaukee, Wis. J Tirss 
dagö oocrrastedes man med et Vidi 
nesdnrd af Wisconsin-«- Viceguvernør 
Thurm-Z MorriT der mente at v-ide, 
at Edward Hincs og Stephenfon 
hvcsr yavde givct 855,0()0 til et 
Fond, Dur Lnsngteszi til at sikre flere 
Dcumfmtcrs Fraværelsth for 
at Ztcunenscn kundc faa et Flertal 
Ff Stumm-rin- Veo Valgct. 

Fra Peinig, Hina, meldes uniJ 
der 17. ds» at Nie-geringen har has-J 
Vet al Passanertrafik Paa Jeru- 
bancrne mellem Pcking oa Tienti 
sin tm at benytte Bank-me til Sen-z 
ding af Militær til Krsigsfkuepladsj 
sen. Mange baade Embedsmcrnd vg« 

Totretningsmænd havde gjokt For-« 
crcdelser til at iende der-es Fami-- 

lier dort, mcn Lejligheden dertil 
er dem faaldes afskaaren. 

. 

Attentat nnod Præfident Tast. 
Tor meldites i Tirsdags onl, at en 

Vogt-man paa Southern Pacifics 
Bauen Tirsdag Morgen tidlig op- 
dancs de, at der Undcr Cairton Vin- 
dnft var nnbraqt Tynamit faa Ti- 
nnsr, før Urassidenten ffulde passe- 
rc den. Vagtmandcn Tau on mis- 
tcrnkelig Person under Brocn, ogj 
da domns nickt-todte at han var op- 
d«1gct, fjernede tmn fiq skyndsomst.; 
Jenere sandte-s 36 DynamitpatroiI 
nor under V«iadukten. 

Den porsiskc Barucci-in Fra Te- 
EUan meldess til Et. Petersborn, 
at der atter bar staact en Kamp 
nnsllent Negtsringstroworne og Za- 
lar ed Dante-bis Troopekh Bucht-Za- 
1 me flog ned denn-c Lciliqhed Kur- 
deme, der havdo Inn døde on san- 
rcde oq missiode 2 Kanonen 1000 

Rogerinqstrocmorncss lwdftcs Rut- 
Iuns forfølncsr Entm- ed Tonleite- 
Troppetc 

Talende CavslpedP i 
«)ije111110nd, Jn» H. Okt. Tenj 

Holle, Eksxiriesident Nunsenelt vils 
Euille i den kommende nationalej 
angkanm njl blive Tavshedenisszs 
Bette fik man at njde i Ton gen-! 
nem et Bren, som nan» ikrev til1l 
xmngresmand Moor-e af Philadel-; 
Win, Iormanden for »A-tlanticTee-’ 
per Watenvays Association«, on i 
huilket han afflog en Jndbndelie til 
at take ved Konventionen her. Roofes 
nelt erklærede eftertrykkelig: 

»Im nn af ønsker jen at uns- 
nan at holde offentline Taler, jaaH 
vidt det er mig mnligt.« » 

Don flutter sit Vrev med at fine:" 
»Im kan ikke paatnne min no-. 

nen Tina af noget Slngs videre 
nn« « 

Dis-e Udtalelser toqe man fom 
Udtmk for, at Roosevelt, ønskek iks 
ke at udtale nogen Opinion, der 

mnligvis kunde mistydes, annua- 
ende den foreftaaende Præfidents 
knmpagne. —- Vi tillader os at 

thtyde Roofevelts Tavshed sont en 

’talende Tavshed. 

glorden rundt 
PG -..-.,-k —-——- T- 

J Parie- cr der ved Jndbrud i en 

Juvelerbutit bleveu ftjaalet Juve- 
ler for 2()U,000 Frei-. Dct er ikke 
Smaafager. 

Trnfnch Hinw, Z. Oftnbotr EII 
Band med 17 uuge supanerjndtstz 
der iøgto eftcr Bandlj Hirt-, fæntrcs 
de i Tag, og alle de Omboxdvasrende 
druknede 

s 

Fra en Grossserer i Ztrassburg 
blev der for nnlig stjaalet 24,000 
Mk» der laa i et aflaafet Beet-el- 
fe. Nu har det vift fsig, at Tyven 
er Grosfererens egen Huftru. 

Flyveuheld Berlin, Z. Oktober. 
Til »Lokalanz.« telegraferes fra 
Wien: Flnveren Sablating er med 
en Passagersftyrtet ned fra en 

Højde of luu Meter. Sablating 
flap njfadt fra Faldet, medens hans 
Passager blev haaxdt saurer 

. 

Beflaglagt Blad. Politiet i Ma- 
drid, Spanien, hat bejlaglagt alle 
Udgaver nf de sidfte Numre af det 
konservative Blad «-El dlllundo«, da 
Vladet havde medde1t, at det ikke 
mere vilde lade fine Artjkler under- 
kaste Censtm før de offentliggjordes. 

I 

Flyveuheld St. Petersborg, 3. 

»«Oftoder. Medens Sejrherren i Di- 
stanceflyvnjngen St. Petersborg—— 

.Mostow, Wasfiljew, i Dag furc- 
tog Flyvninger paa den mitftcere 
Flyveplads, faldt han ned fra en 

Højde af 20 Meter. Maskinen blev 
fuldsmsndig kniest: Wassiljew brceks 
kede et Ven og kvæstede Rnggen 

. 

Drob i Finland Helskngforä Z. 
Oktober. Prcefident i Aabo Hofret, 
Gustaf v. Hellem er i Aften Ved 
9-Tiden myrdet ved et Revolvew 
skud uden for 5it Hus. Han ramtes 
i Djektet 

Moderen sskød Fig selv dg døde 
nun Vejen til Hofpitalet 

· o 

Flyver drasbt Berlin, 29. Sept. 
Flynerem smptajn Engeltmrdt 

styrtede i Tag ned ved en Flyvninq 
ved Johannisthal og drcebtes paa 
Etedet. 

zUcdfmrtnknqen ·kete fm en Oef- 
de nf LI« Meter Tom Følge afBrud 
pas Ekrnen Maptnjn Engelkmrdt 
kom til at ligqe under :lIk’dwren « 
blev frnqteliq lemlasstet En Aussa- 
net-, den Itsaariqe Zedlnmner fm 
Norden»den-Rede det ene Ven og fik 
soi«"«kellige andre mneftelsen tmnss 
leftand er meqet beta-!1kelig, men 

det menes, at ban flinver derfra 
med Livet 

Norif Etlirinduftri Cln«iftiania, 
Ill. Zuptmnlmr. Eiter lang Tids 

Forbnndlitmcsr er der lsfter Form- 
dcsnch i »Tide»ns Tegn« tmffct en 

Ordning, lworeftlsr Lcdclfen af cn 

Mikro Solvet-erfuhrst ved ankan 
nn luslt vil gaa over fra del tyfke 
Solsfab »Badi5cbe Anilinfabrik« til 
Norik dsndrwslcsklriik Kvaslitof Aktie- 
feliknh Kapitalcn vil borefter for 
den liæfentliaste Del blivc1 franit 
Tniklsrnc er frcmdcslosx jcitcsroszimsdc 
for 5 Mle W» medcnsfs der er til- 
vcsicsbmut on lmmdisk Kapital til et 
Veløb as 10 Mill. Kr. Reiten er 

norfk oq somit Kapitalon er til- 
ftrwkkclia til at fuldende det ftore 
Anlæq. Ledrlsen af det kasnmcmasss 
sige Foretagendc ovrrtaaosfs as Zum 
Ende-. 

Portuqisiike Samnwnivæmelfer. 
Offirielt n1csddeles, at Politik-i i 
Oporto bar orrlssteret 155 klerikale 

Hm reaktionære Personen deriblandt 
11 Militærpersoner, der var insb- 

-«- 

viflede i en Sammensværgelse med 
det Formaal at styrte Republikken. 
J Oporto--Egnen er der forefaldet 
nugle Rolighedsforstyrrelsfer, der stod 
i Forbindelse med Sammensværgels 
feu, men de blev med Energi un- 
dertrykte af de udsendte Tropper. 
De arresterede bragtes om Vor-d 
paa to strigsjkibe for at blive ført 
til Lissabom 

J Ljsjabon hat man ved en Hnss 
uudcrsøgelse fuudet en Tal Bande-m 
hvorpaa der foretoges 7 Arrosms 
tioner. 

J Lisfäbon angreh Lørdag Af- 
ten den ZU. Sept. Demonstranter en 

katolsk Boghandel og tre Hufe, i 
Ihvilke der faudtes katolfkc Forenini 
Iger, ødelagde Møblcrne og stak Jld 
paa dem- 

Ulytter paa Søen. Hockvan Hol- 
.1and, I. Oktober. Den tyske Slæbes 

Edamper «Thor«, der Lørdag afjejs 
Flesde herfra til Hamburg med en 

jLægter paa Slceb, er vendt tilbage 
jhertih da Lcrgteren er sunket. Deus 
HVefætning 6 Mand, er druknet. 

Damperen »Solo« er strandet paa 
Højden af Tirheyden. Befætningen 
er reddet. 

i 

Antwerpem Z. Oktober. Som 
Folge af Stortnen er 4 Dampere 
strandede paa Scheldeih Desuden er 

«4 Færgebaade kasftet op paa sw- 
sten. 

llnder sidste Sturm har 80 Sti- 
be paa Scheide-flohen tidt Srib- 
brud· 40 Fartøjer er funkne og en 

Mængde Mennejter omkomne. 
BUT-singen, 2. Oktober. En rus- 

;jijk Tremafter »Ein) öf Benares« 
ier strandet ii Nærheden af West- 
?capelle. 10 af Besætningeu druks 
nede. 

. 

Evenst Ministertrise. Stockholm, 
ZU. September. Ministeriet Lind- 
man bar indgivet sin Affkedsbes 
got-ring- 

Te Lilie-rules Fest-eh fhv. Statss 
minister Staaf hat i Middags vces 

ret til Konserence hos Konnt-ji« 
Eiter at alle Resultaten af Val- 

gene til Ruder-Hammer nu er tend- 
te, vi5er det sig, at det nyvalgte 

Nimnnier vil komme til at bostaa af 
101 Liberale, UiJ Højre og 61 So- 
eialdeinokrater. J det tidligere nam- 
mer sad 102 Liberale, 93 Højre og 
35 Socialdemokroter. 

»Socialdemokraten« jkriver un- 

der 4. Okt.: Eocialdenkofmterxie 
hat paa Partiets Vegne definitin 
gioet et benægtendc Evar Paa Hen- 
vendelsen um iannnen ined det li- 
berale Parti at danne en Regering. 
Er Emnarbejde nielleni Purtierne, 
hedder det i Zum-eh bør i Stedet 
sur finde Eted i Rigsdagem Iwor 
Eknsinldetnofratiet loyalt UEI støtte 
den link-rate Regel-im i det Om- 
fang, denne Negering ved jin Sam- 
nienswtning, sin Arbejdsinaade og 
iin Holdning vsifer sig at øn7ke Zo- 
einldeniokmtiets Ztøtte. 

O 

:)konuliftu·nc j Portugal. Et Umb- 
th Jndfald. Mandaq den 2. ds» 
tolcsgraforodes disk officile fm Lici- 
fabnn, at Rom-Ist von at :«-.-j«"o m 

womiku Opstand nu maatkcs be- 

tragtes sont fnldsftasndiut tin-domka 
sdcr berste-de nu No i hole Bundest. 

Un Ofenbonmuslig thunnsnmr 
-fanr donne officicllc Illkcddvlclfts gen- 
ncm fis-latan Telemnnnncn 

I St. Jagodc Conmoftcla, Z. Okt. 
jEftcr hvad Bladene meddclc-r, er 

kChefen for do portugisiskcs Monat-- 
kisier, Kaptain Paan Conciero i 
Søndags Morschsss Kl· 2 tin-nat ind 
i Portugal i Spidfen for en Fri- 
fkarc ma MW Mond mcd Here 
Ihmme sog T!I-’a«s"ki111o11(1srer. 

Liisfalmm R. Oktober· En Zfare 
Royalifter bar-forsøat at trwnge ind 
over Portugals ernfe ved Cha-I 
vier, men er bleven flaact paa- 

Fragt 


