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Revolnttonistetue syuev at væte 

gaaet af med Seit-km 
1 

J en Prollamatiou udtalet Revo- 
lutioneus Leder-, hvad hau vit. H 

Petitio, 20. Okt. s— Meldingcrnc 
im Hantow i Tag bekrcrfter Pyg- 
tckuc om, at Oprørcrne hat vuns 

dct en bctydclig Eejr over Regt-rin- 
gcns Tropper. 

Shanghoi, 20· Okt. » Gennem 
den enge-like Vicendmiml Winsloe 
i Hansow or der fra et engelftslrigss 
jtib udcn for Hansow kommet et 

traadløs Telegram sont Tiger, at 

alle chlegroflinier til Peking og 

Shanghai odelagdes i Gaar af Jl-( 
demand oaa over cu Mils Afjtand 
im Frennnodkvorteret Et andct Te- 

legram Tiger, at :)icvolutionisterne 
i Hansow vonstaar at have vundct 
en betydcliq Eejr over de kejierlis 
ge Roman-, at de hat crobret Fled- 
btcddksn og Jernbancftationem samt 

at de tinosiske Fdrigsikibe trat Dort 

med Ilndtagcl5e of ret, iom gik over 

«tii Our-sterne-. Te kcjserlige Trop- 

petsö Tilbagctog fra Hansow be- 

ste-steh ved Meldinger im Mu- 

chmg» J Disse h(’ddck dct, llt dc 

kimsjskp Kanwibaade kmr trutket 

fig tithqge dektik Revolutiouistcr: 
nes Opførsel i Dankow »Ist have 
verret III-Unsterværdig. Kkigslmskn 
blivek gesunkmført Zom en Folgo’ 
of disfe Meldinmsr er der stok Glas-l 
de blandt Mut-ferne i Shanghai., 
Stormlsbet paa Bankerne er stand-· 
fet: men Landris egne Pauker kan 
ikke betale udestaaende Anvisninger· 
og al Forretning er standfet. 

Der er dannet et Rade vors-Sel- 
jkab, on for iisrste Gang i sillorien 
tjener linesisle Kvinder Tom frivils 
liqe i Selslabets Tjenefte ShanaH 
kmi er et af Nevolntionens Arnestes· 
del-, oq i et i Moor ndfted Manifest 
Wer Revolutionens Aqentcr: »Vi 
amsellerer til vore Brødre over he- 
le Ver-den om at komme os tilsjkelu 
Te, som bar Penae, bør give Pen- 
qet de. Tom bar Bis-dom, bar lægs 
ge Plane-n de, fom hat Leqemss 
kraft, bsr stille fiq i de keemvendes 
Not-Elek: de, som kender til Fjendens 
Tilstakttx bar lade os vide om den. 
Vi venter, at dcnne Vevcrgelfe vil 

Ica et heldigt Udfald. Hvis den itke 
lykkes, vil det ti Dages Vlodbad i 
Honorius-v og Kiating, da Manchus 
erne nnderlagde sig Flinm bleve gen- 
taget. Vi haabek, at vokc fædres 
landsvenljge Vrødre vil ssøtte os sra 
alle Eider og med samvirkende Hern- 
der vil forondre den nuvasrende Til- 
ftand.« 

Fslgende Proklamation lkal vcere 

udstedt as Revolutiouens Ledere i 
Hanlolm »Im kommer for at freli 
se det kinesiske Zoll uden Taufe om 

at erlwetve mig personlig Fortse- 
nefte ellek nagen fremlkudt Stilling, 
men bare for at drage eder ud af 
Jlden og læge eders svcere Sygdoms 
me. J er Eblevet undertrykt paa det« 
bitteste, druknet i et Hab of Elen- 
dighed under et badefuldt Fremmedi 
sum-. Ebers Styrere bar itke be- 

handlct oder Tom Born. Lad hver 
den, fom elfkcr Fædrelandet, flutte 
sig til os, faa vil hon vinde en 

evig Ærc ved at fri Landet fka den 

barbariske Manchu, 5om asder vort 
Kad. Dog, ladet os vaste barmhjeks 
tiqu endog mod voke vcerste Finder-J 
Vore Soldatek maa se til, at de ikke 
dræberManchuerne hensynslsst Lad 
Lad os give dem Anledning til at 
over-give deres Vaaben og Unifors 
met. Gar de ikke det, men fortset- 
ter at være Revolutionens Fiender, 
da maa de dræbes·« 

Sau Frankfsm 20. Oktober-— 
Uwolutionsregeringen hat ifslge 

»s--»—-.— .-.-. -....-. .. 

en Melding fra Hantow paabudtÅ 
at de mandligc Jndbyggere i Hanif 
kow og Wuchang fkol have deres· 
Haarpist afsltaaket inden 22. Okto- 
ber. Dette betyder, siger Redattsren 
af det kinefiste Blad »Chung Sao 
Yat Pa«, at de, sum itke inden den 
Tid afskærer deres Haarpifk, vil. 
faa del-es Hoved afhugget. SamtisY 
dia kuner Revolutionskegeringcn 
almindelig Benaadning for alle de 

Manchuer, sont vil overgive fig. Et 
ander Nygte fra Zhanghai melder, 
at tke kinefiske Kkigsstibe er gaaet- 
over til Oprørcrnc og hat hcjst« 
Repnbliktens Flau, at Huangchow is 
Proviüsen Hupeh er indtaget, samt. 
at Revolutionifterne er paa Marchs 
mod Sheungyang. J Wuchang udsi 
giver Revolutiontsterne et Dagblad. 

—«---- I 
Te sidste Meldinger fra Kinai 

l 
tydek paa, at der er roligt i Han- 
kom men et nyt Slag tan ventes 
mmr 5om helft. Revolutionisternel 
holder Vnen l)es«at, og de er nie-get 
attimI med Hensyn til at forfvarei here-J Etilling: en Musikgde Kano- 
ner er bleven anbraat paa Voldene, 
oa Miene omkring Vyen befæftes« 
stasrft Jmidlertid fordert-der de? 
sofortige Trooper sig til et nyt An- 
aketx i 

Vidcre bereite-s, at der lasggeijsH 
Planet for Opsmnd i Nasrhcchns 
of Pcking og Tientfin, og Missio- 
nasrcsrms or dlcvcn advarct af Stu- 
dcntcr om at vaer paa Vogt over 

for en Dpftand i Provinfcn Chili, 
i Nærheden af Peking. Den ventedcss 
i Scndags s 

i Sau Fc«ancisco, 22. Oktober-. —- 

Dcikk kincsifke RegeringsHovedstyrke« 
under Krigsminister Yin Many-l 
der figcs at tælle 20,000 Mand,« 
led iflg, ,,Chinese Press« her i Vo- 
eu et fuldftasndigt Rot-erlag i Gauk- 
ved sinvcmg Zhui i Hupch Provin-! 
jen. :)ic-volutionsakmeen, 15,000s 
Mand, under Li Yueng jiges at ha- 
ve taget Artilleri. Vagage --«— Togz 
og thuncunition sra Jmpvrialistep 
ne. der traf sig tilbaqe til Sko Guts 
unlnsltclmmmmrt saadcy at Rege- 
ringstropmsrne blrv fuldstasndiq dre-f 
vct paa Flugh saa de 7.)rlod desto-T 
For7nninqstosp idct de Umnebe- 
Bicsmposscrne vcd smmna Zhui. 
der skal værcs af stvr strategift MS 
tyd11i-m, sich-f- at væke i Revolutio-' 
niftcsrncs Befiddelse hvowcd de kan 
fontrolms -sda11kow·Pcking Jernbas 
nen, over Hvilfesn Negeringstrovper- 
ne skulde scndes. 

—--—--—-·- 

Cilstaaelse i corimersagen. ; 

Chicagm ZU. Okt. --— Trodisi fid- 
Uzusre Paastcmd um dcst modsattc 
blev Zwtgiienator Jolm Broderict«, 
ENqu i Tag wungcn til at ind-I 
komme for Undersøaelfcssfomitem,7 
at han kmdtc cftcr Statszsenator T.z 
W. Holstlam fka Juka eftok Jena- 
tor Lorituerss Valg i 19()I)· — Vkog 
dericts Tilftaaolje opnaaedvs assde- 
miteens Saqføkcr Healy, vcd at 
denms uvcnnst frcmviftc et Brch 
fra Vrodetick til Holftlaw i hvilkcts Broderick bad Juka- Monden om at 
modi- ham i Chikago K1.Eftm.. 
den 28. Aug. 1909, ——— J Som- I 
meken 1909 bekrndte Mission-, atj 
Brodcrick bemitt- ham 82,500 for« 
bang Stemme for Lorimer. Holftlaw 
erster-rede at disfc Penge betaltes- 
ham i Chicago, efter at Broderick 
fkkiftliq havde anmodet ham om at 
msde ham der. —- Brodorick deri- 
mod ikke alene nægtede, at han hav- 
de udbetalt disfe Benge, men paa- 
stsod indtil i Dan, at han aldrig 
havde sendt ester Holstlam Chiro- 
go Senatoren sagdr. at Holstlaw 
hændellesz kam ind til hom, mens 
han var i Thkeago i Fortetningsi 
anliggende ved den Tib, da han paa- 
stod, at han stulde have modtaget 

Lorimerpengene. Komiteens Sagfss 
rec· fande, at Brodericks Tilstaaels 
sc- i deres Botragtning var det vig 
tigstc, der hidtil var frcmtommen 
under Forhørrt i Chicaga 

Den »store Land Show«, 
Tom i sidste Ugo hat Været holdt i 
Dumth bar iflg. »The OmahaBee« 
vix-rot on sna stor Eueres, at de dri- 
ftigfte Forventningcr er ovcrtrufs 
fet, oq man tin-nor, at en aarlig 
lldstilling af Vcsftstaterncs Landma- 
dufthr der er sikrct for Fremtiden. 
Bande Udstillingen og Bei-get hat 
vwret tilfredsstilchnde, oq den hele 
Affwre bar ikke alene ver-rot under- 
lwldcsnde, men tilliqe belærende og 
opdraaende, skrivcr Bladet. 

Itandede Meddclelfen 
..- 

12 Grubcarbcjdere drunter Hi- 
hernia, N. s. ZU. Okt. —- 12 Gru- 

bcarvejdere drum-soc under flere 
Hundrede Fod Band i»Wharton 
Ztcol Computin Grube her i 
Nasrhedeu fort ejtcr sil. l i Mor- 
geis uden mindste Ehance til Red- 
ning. Vandet brød gennem en Vceg 
ind i den Grube-, hvor de arbejdede, 
og i iaa Minuttrr var Minrn fuld 
of Band. 

1 

Ringcagt for Prasjidcettckr Fra! 
»Zum-, Mont» mcldes under 19.J 
ds» at Pkæfident Taft var ikke lis« 
det forlegen, da ingen officiel ResY 
præsentant nmdte ved Stationen og 
bøde ham velkommen dkktii. Byens 
SociatiftiMayok Lee W. Tuncan’ 
nwgtede at modtage eller nyde Fro- 
kost samtnen med vor højefte Eise-» 
Mit-. J dets Stcd forlod han Byen. 
Sau maatte en Aviss Raporter ta- 

ge imod Pkæfidentem og imidlers 
tid havde de faaet sendt Bad til! 
Statons Guvernør Norris, soan 
jfyndjomsk kom til Stationen ogx 
bød Prcrsidisntm vplkommem da hans 
hovdo vcntcsk en yalv Time i sin! 
VogiL 

«- s 

Im Aurora, Nebr» mcsldcs unde 
III. dst Mr5. Martha Olscsn dødis 
af Mavckrkvft i sit Hjem tke MiL 
Isordmsst for Darm-tun J de fidsns 
tns Aar havdcs lntn lidt mech »Hiin 
litt-v lwqramst im »Ehe Christian 
Cliurch« i Aurora. I 

Empor-)- Oinch i Cliicaakh du- 
lsls5f1)1d(»s.«i ior at »lanc meturcr« 
uil blinc indkaldt for llndvx·s«a,nsls«c-:i 
konntet-r i Mjlmaukch fom Vidne : 

thislnsksionsaacn: Vicc Gumsrna 
rcsn Tlllorris lmr jo antydcst, at Hian 
unfaa hak- fnmst Zagt-me for Ins 
vlnsnscn saalcdeiis, at han blcv valat 

. 

J Omaha mener man at have 
updagct Valgsvindel i stor Stil. 
Tor achtlos-, at 78 i trcdie Ward 
hat ladet sig falfkelig indskrive jom 
stemmeberettigede. Men baade Zta 
tensz Mauern-or on de ftedlige Man 
digheder bar tagct Sagen op inwd 
Svindlckne, faa der maa vol blink- 
raadet Vle paa llvæfenet 

J North Dakota bar Konng- 
mand Hanna incldt fig som repa- 
blikanfk Kandidat for Guvetnøremi 
badet. J sin Hisnvendelse til Statens 
Verlgcre hcnvifcr Hanna til fin 
lange Erfarinq fom Forretningss 
mund, sont Medlent af begae Leaiis 
laturens Kamrcr og af Konntes- 
iens Neprwsentanthus. J 30 Any 
bar han bocst i Stolen on bar i dan 
Tld været Ksbmand Apotekek, Far-’ 
mer oa Bank-r. Han ejer flcrcs 
Farme og er Præfident for Statcnss 
ftsrste Bank. 

Metadister i St. Paul, Minn« 
havde klaget over, at Loven angaas 

ff» 

l 
cnde stærke Dritte overtraadtes. 
Saa i sidfle Uge tog den skandinass 
vijke Præslcforening, hvis For-. 
mand og Zekretær shenholdgsvis ti1-j 
hører den forenede norfksluth. Kir-« 
le og den svenffsluth. Augustanaj 
Summe-, fat og opfordrede Guyet-I 
nør Elusrhart til at iforetage en Uns- 

dorføgelse for at komme paa det ress 
ne med, om Klagen-ne har Rot ellcr 
illa Foreningenpilde hjælpc Me- 

todjjlcrms at skaffc Beviser til Befe.l . 

En blind Prmft i Beatrix Mis- 

souri, har ifølgse Melding derfrai 
skslv lavct Typer til og trykt en Bi- 
lml mod storc Bogftaver. Dette Ar- 
btste lmr taget ham syv Anr. Man- 
dcu hcdder Spcnccrx han mislede 
Zynet ved Toaarsaldcren. Da han 
var l? Aar gammeL døde band-» 
Furcher og saa kom hau pan 
Viikxdeinjcitut i St. Louis. Hanl 
har arbejdet baade fom Tøtnmer-; 
nmnd og sont Præft Engang byg-" 
noch hakt siq selv ct Hus med tre 
Vasrelfer. Ved Arbejdet med Bibe- 
lcsn havde lmn en lille Pige til 
Hist-la Hun læste for ham, og Zaa 
satte kmn T1)p0rne. 

i 

ljsn Dontstsafsiqelse Fra Des 
:I.I·’«1nuss:s, Ja» meddeles under 19. 

d sont en rot interessant Tours-af- 
sizusiilk Statut-?- Højestvrcst stade- 
studr Oarrifon County District-Z- 
rets Dom, ifg. hvilken Lee Chaps 
man tilkrndioss 325 for Tin Kam-s 
Tod oq IFWOJI for hver af fine 
tns Vørns Tod. KøbmwndcncPfarr 
84 Co. bade folgt Mrs. Ehapmann 
Wisoscmx der indvboldt Ell-L Geso- 
line. Da Mrs. Cbapman brugte of 
den formentligc Kot-offne tit at tem- 

de Jld med, ilctc der en Eksplosion. 
som fomnrfaqcsch hendes og Bønei 
nes Dad. 

Beretninger iigcsr intet om, hvors 
for Summen for Korn-us Tød er 

fat saa lavt. 

Dr. Carl F. Waltets IW Aaw 

Fsdfclsdag 
fcjrcdw Zøndag Efterntiodag as 
Uutljcrancrcs i Omalja og Omcgn. 
Wange fra Nabobycr var til Stein-, 
sikrlig da fra Arlington. 

G. Weller, Forstandcren for Lu- 

ther Seminariet i Seward, Nebr» 
holdt en Tale paa Tysl om Dr· 
Walters Liv og Virciomhcd, og 
Rast Tlswodor Hartmanu fxa Qui-J- 

Ville, Nebr» tnl lte over stimme Em- 
ne paa Engeth. El ftort Kot sang 
Daadc tyjke og engclfke Sange. 

Tr. Wetter omtnltcsz ikkc blot 
sont Mi4:-5mn·i-31)uodctw lslrundlasgs 
get- men tilliqe som Grundlwggeren 
af det lutherske LIlektiabedIskolesZys 
item, af en Nackte Eollmecr og Er 

minarier, af lutherfke Missioner og 
af dot luthcrske Forlngslmss i Et. 
Louis og des-Juden som Prwftolasrer 
i St. Louis. 

Not-disk Konvcrsatiouslekfikon 
for 88.00. 

Nogle Ecsempxarcsr of dctte nd- 

førlige og pimlidcliqe Ztandard 
VerrL hvis Bogladcpris er PM, og 
sum er ist holt Bibliotek i fig few- 
indbundct i ftmrkt Kakton —- til- 
bydcs herbe-d for den urimelig bil- 
liacI Pris af»88. Juden for cn Na- 

diuö af 500 Mil tilfendes Bøgev 
ne frit. 

Skriv straks, derfom Te- Uil lw 

nottc Dem af vort ckcstmordinæns 
Tikbud oq sier Dem et Ets. af 
dette fortrinlige Vwrk for miner 
end en Trediedel af Voaladeprisen. 

Dan. Luth. Publ. Hause- 
Blair, Nebr 

Dampfkibsnotitfer 
»Und-ed States-C der ankam til 

New York den 17. ds» vil affejle 
derfka den« 26. ds· og ventes da til 
Skandinavieu den 5. November. 

Horden rund t. 
M 

W 
M 

»Im Pol til Pol« er Navnet paa 
en- ny Bog, Diont den svenske Opdas 
ger Seon Hedin har" skrcvet forUngi 
dommen; den vil i 1912 udlomme 
paa Gyldendalsk Formg. 

Terna bombarderet. Tripolis, LU. 
Oft. -—— Demn, en Søstad med 2000 
Jndbyggere øsftpaa hcn incod Ægyp- 
ten fra Tripolis, blev lmmbarderet 
af Jtalicnerne den 16. Oktober-. Høj 
Søgang hindre-de Landscrtningen af 
Soldaten 

O 

Den interparlamentariffe Union 
i Paris har udtalt fin Beklagelse 
af, nt Italiens sirigserklcering blev 
foretagct iaa hurtigt, at der ikke 
var Tllknlighed for Tllcasgling 

Etort Aktietyveri. Paris, 5. Ok- 
tober. Direktøren for Zueskanals 
Selfkabet har anmeldt en af Sel- 
iknlwtsz Funktionærer, Lepreuf, for 
at have stjaalet Aktier til et Beløb 
nf Oean 1 Mill. Franks. Tyven 
er flygtet. 

I 

Øftcrrigo Finaner J dct østers 
riqskc Teputeretkmnmer harFinanss 
ministercsn fremsat Budgetforslaget 
Tot ndöifer en samlet Jndtægt og 
lldgift af 2916 Mill. Fir. og et 

.kasrskud of :;()5,()00 su. 

s Maroka Paris, 7. Oktober. J 
’Ministerraadcst i Tag mcddcltclldcns 
rigsministercn, at Forbandlingerne 
mellem Franfkia og Tyskland an-. 

gaacnde Marokko-Spørgsmaalet sta- I 
dig former tilfrcdsftillendts. ( 

Ton fvenfkc .seltefond.Stockholn1, 
7. Oktober .,Aftonbladet« bar gen- 
nem det atmsrifanfke stnfandtskab 
faart illkcsddelelse um« at Carncgie 
kmk fkasnfct Stwrrig en Herofondt 
paa MODM Dollnrsx Fanden skal 

ftillcs under Forvaltnina af en Ko-» 
mith, dek- vaslqcss af Kotigen. ! 

O 

Machst i :»«3«. Fm Hctsingfoksl 
moldch at llndersøgcljen i Anled-« 
ninq of Mordet pna Vrassidenten i 
Ille Hofrut bar givet til Resultat, 
at Mordercsn ifko hat« haft noqcstl 
politifk Motiv. Han er Alkoholift oqi 
lmr haft flksre Anfald of akut Deli-j 
ri1un, og fandfynliqvis bar html 
hanc-let i et Aufaid of SindsfowikJ 
ring. 

Eliknseumgttwcri i Bretagne J 
J:llkufesot i Quimpcr i Bretagne- 
3ankrjkh ftjal to lwføaendcs ifølge 

»R. V. Onizdaq den I. ds. et Maleri 
af den fmnskcs Male-r Voucber:,Ne-p- 
tun ou !’l111fitrit1s««, der var vnrdscrtst 
til 25,000 Iman 

Tot fortnodes5, at Tyven havde 
haft til Henfiqt at ftjæle en Kopi 
af »La Gioconda«, der tilfkrives 
Leonardo da Vinci. 

lmde Italien Modstand, samtidig 

I l 

smng om Tripolis. Konstantin-i 
appl, Al. Okt. TepIttcrlstkanntIc-«, 
rot udtaltc i War jin Tillid til, 
at cherinaon vilde lustrncmr Sul- 
tancns indem-ne Rottighcder i Tri-· 
polis on bcvarc Niqcstss Ubeskaaret- 
bed. Flamme-rot udtnlth oqs7aa sin« 
Tillid til Regt-ringen Storvisircnk 
fremlnqde for Kannnrwt Kabinet- 
tcts Politik 1ucd·«sonfnn til Tripoi 
lis. Tot var Regeringens Deus-ist 
saqu Storvifirem at vedblive at 

med at den fortsattc sine diploma- 
tiske llndorhandlinger mksd Magter-« 
ne for at opnaa et retfærdigt Op- 
Mk. 

Tyrlcrne i Tnnis. Rom, 20. Okt. 
Den forialistifke Deputerede di Fe- 
lice Giusfridm fom stotter den ita- 

lienske Regering i dens Krig med 
Tyrfiet, telegraferede i Gaar fra 
Tripolis, at det var lykkedes tyrs 
tisske Soldater at gaa over den tunis 
sifte Græ117e, hvorfra de kom i teles 
grafifk Forbindelfe med Konstantin- 
opeloggav sen Beretning afStillins 
gen i det Jndre af Landet. J Tu- 
nis bad de om Hjaslp og modtog 
endog Penge Da de franske Myns 
digheder opdagede, at Tyrkerne var 

der, gav de Ordre til at holde streng 
Vogt vcd Grasnfen for at hindre 
Vrud paa Neutraliteten. Det lykkes 
des de fronske at hindre Proviant- 
tilførfel til Tyrkerne 

Illusjsifke Jernbanerøvere Lodz, 
7. Oktober. Fem Novere overfaldt 
i Aftes et Jernlmnetog, Ved at fvins 
ge en rød Lanterne fit de Lokomo- 
tivføreren til at sagtne Farren og 
wang derefter Perionalet til at 
at udlevere Nøglerne til en van, 
hvori sandte-s Dagsindtægten fra 
to Stotioner, belebende fig til il- 
800 flinbler, som de røvede. Togpers 
fonalet blev derefter tvunget til at 
forlade Toget, hvorpaaRøverne fort- 
satte Farten et kort Stykke og derei- 
ter sprang af Toget, som de lod bli- 
ve smaende paa Sporet 

Mouarkislcrnc i Portugal »Verl. 
Lokalanz.« ntelder, at den monar- 

kithifke Veoilsgelse i Portugal gør 
stærte Fremskridt. 

Den monarkiftiske Hær ital vcere 

faldet ind i de nordlige Provin- 
se1«; diste hat erklreret ifig for 

Anna Manuel, der i de betydelsigste 
Byer er proklameret lom Kotige. 

Garnifonerne er gaaet over til 
Kotigen. 

Vladesno i Bycsrncs ved den por- 

tngisiske Grænse bringet nærmere 

Meddelelfer om den monarkistifke 
Vevasgelsa « 

Hercftcr skal IS Divisioner vcere 

under Vejs til Oporto, der skal er- 

klasrcsks for Hovedftad. Et Blad med- 
deler, at Kong Manucl selv »for- 
tøvcst vil vendcs tillmge til Nottu- 

gal. 
SEND-»F O p; J 

Seiten-: Cn of wach-known iPons 
tcvedra udscndt :)iqiræsentant, der 
skulde indhente Oplyszininger ungan- 
ende den monarkiftijke Vevægelse 
mod Portugal, er vendt tilbagc med 
Meddelelje um, at der herskek fulds 
stasndig normale Tilstande ved den 

portugifiskesspianske Grænse. 
Til Ulqcucc Halm-:- tcslcgrafcrcs 

fm Windon at TW Monat-After 
den t-. ds. er tisastkgt jud i dct por- 
tugikisfe Distrift Bragan,3a og hiar 
lsvfat flercs Lands-then 2000 Mand, 
der var forsamlede paa denne Egn, 
bar ved Muthes forenet sig med 

kllkmmrkiftorne og afvtsntcr nu An- 

komsten af en anden Afdcling Mon- 
arkifter, der fra Verin skal morsche- 
rcs ind i Portugal. 

Tor er smdtTropWr til’LI1«aqnnm:til 
Oporto vil der blivc sendt et Krig—3- 
fkib med Troppcr. J dtst hole staat 
der 8()()0 Mund Nogksringstropper 
ved Nordgrwnsen. 

Lisfabom 8. Oktober. Fm Bra- 
ganza trlcqutsres i Gaar Kl. 53,20, 
at Monarkisternc er bleven flaaet oq 
fordre-net ind paa spanfk Territos 
rinnt s 

candbrugsminister Wind-« 

Der Var i den senere Tid gaaet 
Ryater out, at Forholdet mellem 
Prasiidcsnt Taft og Landbrugsminis 
stcr Wilfon er Tpkkndh oq under 
m. ds. moldes sra Washington, at 
et Forlydende der vil vide, at Wil- 
fon bar indsendt fin Refignatton, 
sont fkal trwde i Kraft til 1. vNo- 
vember-. Rygtet er dog ika stud- 
fix-steh 


