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BEIDE-; Tirsdag den 31ktovcr 1911 RAE-M 
Situationen 

i Kina. 
Revolutionsledeten ladet fig udrimbe 

til Ptæsidkut. 

Lande« Nationalforsamling gsr 
fis gældmdr. 

Iludec 27. ds. meldes fra Pekimh 
at General Li Yucn Heng, Roth- 
lernes Auf-ker, har ladet sig udi 

raabe til »Præjident for Republits 
ken Kina«. De fremmede sioiaiuler 
i Peking har vckslet Ord med Li 
om forsfelligc Eing· Te har saales 
des gjort Jndvending imod hans 
Kundggrelse, at Fort-sieh jom føs 
rer Kontrabande, vil blive konfisces 
ket, ligefaa imod hans Forslag om 

Administrotionen af Toldvæfenet i 
YanaiTkesKiangs og andre Byeksz 
Damm xmar disse kontrolcsresz af 
Revolutionifterne Den sidfte Ind- 
veuding grunde Aximkfulerne paa, at 
Toxden paa disse Ztcder er foruligi 
tet Tom Jikkerhed for Laan og skal 
ovcrdrogcs den britiske Generalins 
sooft-r over Toldvæsenct i Kinn. 

Et Nygte om, at Krigssminifterm 
General Ring Tchang, cr død, vil 
ifjc sorstmnnm og manqe Kinefercs 
holder det for sandt, skønt dct hel- 
ler cfke or beim-steh 

eTet kundgjordes af Myndigheders 
: Peting den 27. om Aftcnem at 

der efter Tilftyndelfc as Yuan Zhi 
Rai mutigvis snart vil blive be- 

gyndt Fredsunderhandlinqer mellem 

Negekingstroppemc og Revolutio- 
nostekne i YangiTjesKiang Omegs 
nen. Nævnte Yuan Zhi uai skal 
ftraksjs gaa til Fronten og over-ta- 

ge Ovektommandoen over Mode-Hm 
og Flaadcy oq Krigsministerem om 

han ltsveh ital over-give ham Mom- 

mandoen og selv returucke til Pe- 
iin.1. Den almindelige Antagelje er, 
at Jan er saurer —- Den nyc Overs 
kommend-r Yuan Shi Kai betrag- 
tek da tillige fom Krigs miniftcr, og 

han hat anbefalet 20 of sin Vcnnek 

til bctydningsfulde Stillinger i Re- 

geringen. 
s zlcationalforTamllagen-z Zession 

san-me Tag vedtogcö en Resulotion, 
Tom gaar ud paa, at slromsu gjoer 
Landct et jolteligt Parlament; sm- 

binemt omordnes «saaledes, at Ad- 
len udeluttes dcrfrm alle pulilistc 
Fortsmdmy dcri iltdbcfattct nærvass 

rendc Our-usw benaadciz-. Tot au- 

ser man for at værc den lnsdfus Maa- 

de at ncdlasgge uaskvasrendc Opstand 
paa. rllegeringen ital være tillmjes 
list til at imsdekomme disjc man 

Post- og Flommunikationgminister 
Sheng Hsuan Huai er asiat, og 

Forsleminiftcken scal aflcrsggc Neun- 
stab for fln Styrelse over for en 

dortil udnævnt Underfsgelfeskomi- 
te. 

Under 29. Okt. hedder det fra Pe- 
tjng. at Situationen der forvækres. 
En veritqbel Panik herfker blandt 

Manchnerne, og manchuifke Itvinder 

tfsrer Tig kineftsk Paaklædning for 
itke at blive kendt Tot-euch fom af- 
gaar ika Hovedftaden er for flørstei 
delen sorespændt to Lolomotivcr. saa 
tungt er de ladet. Falk fidder oven 

paa der-s Ousholdningsgenftande 
Embedsmænd spger Tilfluqtsfleder 
soc deres Huitruer og Bsrn blandt 

Udlændingerne. 
Fund-for Revolutionen giordes 

der ofte i Preslen Udfald imod 

fremmede Soldaten Nærværelfe, 
mcn nu flyer de indspdte til dem 

for Beftyttelie. 
Et Rygte vil vide, at Kesseren er 

lmuglet hort, og at Pklns China- 
dek var for gammel til at flo, hat 

beqaaet Gewand 

Kønt Svar 
til Bryam 

Et Mestcrftykkk qf Nebraskas 
Gnvctnjr. 

Fall-:- Eity, Nebr» 28. Okt. 
iiGuvernøk Aldrich talte her i Aften 
Itil en af de største Zorianilingeu der 

inogen Sinde har fnndet Eted i den- 

I ne By for at lytto til en politist Tu- 
Fle Han kettede for en stor Tel Be- 

Imceckninger itnod W. J. Bronn, 
Efom nylig havde holdt en Tale her, 

ii hvilken han randede de progres- 
ssive Nepnblitanere til at kafte deres 

»Stennner sammen nied Temokraters 
ne dette Este-man Gan-ernsten viste 

jtlarh at den anviste siurs tun vilde 
hin-we Deniotraterne og ingen Be- 
tydning have for de progressive. 

» 
Guvetnøren talte forsigtigt, men 

med Eftertryt; han fagde bl. -a.: 

«For kort Tid sidcn talte TemosF 
kratietg freniragende Fam- i dennex 
BU, oq nied sin nndige, planiibl"e» 
Fludenbed randede han riienndlikanes 
re til nasste 7 :kov. at stennne demo-» 
krntist«. Tet er inmn imliiiiiidelig’ 
Mut-I for Oberst Brynn at taqe; detT 
er saftiik en Mr alniindelig Tingt 
for hanc at non-, for lmn hat nnd i L« Aar ifke nndladt at nim- denl 
Ictmanunc Ling. Tot er blevct en· 
fastgtoet Vom- for vor Vcn aarlizr 
i Oktober Maaned at gaa over Sta- 
ten Nebraska for at give Rand vgl profetere: men der er intct dcri for 
Republitanekc at lade iig formali- 
ge af, thi ingen Kalamitet hat endnu 
kamt Staten eller dct kcpublitonka 
Parti Paa Grund af Mr. Bkyanss 
Rand. Hvorfor jkulde cht republis 
can-sc Parti lade jin alarmere af 
Von-J Prosetier, da ingen of dem 
er gaaet i Opfyldelse. Mr. Bryan 
kundi- ikkc lade vasre at gennemrejsi 

s 

I 

se Staten og tale sauledcs, selv om 

han ønfkedc det, og vi burde ifke for- 
hindre hanc deri, solv om vi kundH 
for tmn fiqtsr manqe inspirercnde 
Ihm, oq alt i alt, »den chsyn til. 
Paktifokoindkscse, ck vi aktid grqu 
vcd at hørcs hom. san-I- glimrendej 
Erwer, bans fine Sproq, baue- blomsY 
susrriqe Fantafi. bans thc Ord-: 
malt-riet attr bam til en tiltraskkcns 
de og behagelig Undekholdcr«. E 

Obfervatorium i Yakhus. 

Ton lkk Ell. Wille-Iei- isn Ehre 

Ein-W indlmdtis til Jnduiclsen as dct 
ums Ol!«·i-c«1mtot·imn, der er lnmqet 
una on lmjtlimusndc Mart vka Mai-— 

Erlislmm Einv, sit-aus over fur:l!lat«- 
soll-Idoer Zlnt Llsfcsmatorict ims- 
rcsr Ncwncst »Dbs«croatorict Ole Ilio- 
1nc-I·« til dilkindc out :’ls«trununu·n 
Llo Ilion-ein der fødtcLJ i Ilarbuss 
full. 
Blandtdeindbudte faasJ Professor 

Vigourdam Paris, Prof. For-klirr, 
Berlin, oq Prof. Stromgmc fra 

..K«øbcnl)avns ilniverfitcsts Obfervatoi 

.rmm. 

Vommestor chschel bød Volkomi 
men og braqtis en Tat til Differ- 

Evatokiets Akeitiskt, Professor Rosen. 
»Don fluttcch mod paa Aarhns Kom- 

music-s ane at lnkønslo Astrono- 
men Dircsktør F. Krügen tidligcrc 

«l)jemmcl«srcnde i SacblcsniAltenburq 
ltil hans nne Vlrksomhed her og over- 

«aav til fidft Oblewatoriet til dam. 

lrmstck des-m de iudbudte Lokali- 

Zteterne oa de i bis-sc opftillede Jn- 
E strumenter. 

Dunst Broderfumfuuds Lege Nr. 
:159, vil afholbe est offentlig Møde 

i Metropolitan Hall i Kennard den 
«4. November, M. 7. Pult-it Julius 

IJesperlen vil holde Foredraq. Alle 

tDanlke er Venligst indbudt. Fri Ad- 

gang til alle-. ,,Eollectioki" optages 
Komiteem 

Sidste Nyt 
fra Krigen. 

Negeringstroppetue tilbageerobtet 
Hankom 

Peinig, 28. Okt. —- En Melding 
om en kcjferlig Iejr i Omegnen af 
Hankoiv jra sitigsminister General 
Yin Tchaug yar genoprejst Adminis 
strationens sunkne Mod· 

Meldingen bestriver Regeringss 
troppcsrnes Scjr over Nebellerne sau- 
lcdeszs: Førfte Division af den kejs 
fertige Hcrr ryktede from fra Skes 
kou i Gaar og angrcb Nebcllernes 
Stilling. Ton fremrykkcnde Divi- 
sion drog over ZaotaoiBroem flog 
Fjenden og Log store Kvanta af 
Gmel-rot og Aninmnition. Lieuchia 
iiidtoge5, og Herren rykkede videre 
frem og besatte den kineiiske Stab 
Hansow.« 

General Bin Tclmng er im i Sino- 
kon, oqina kaldct ,,idilometer tyve«. 
Hatt dort-tm oidisrch at hat-· har 
sendt Tromwr til Horn og Ying 
Chong, i hoilket District Rebcsllrrne 
siges at somle «iig. Disse Tropper 
oil iorfoaro Jombaneforbinhelfen- 
dor tritt-I med Jlfbrydelse af Revolu- 
tionksterno 

s 

ssamme Metomg sra sprung II- 

gcr vidrrc, at Troncn ydcsrligcre er 

bleven opmuntret ved, at det er lyks 
fedes Lin-eisika Repmsjmtanter at 
ordne ct Uacm paa 818,()()0,(·)00 
med ct belain Zyndikat, der har 

vbmde franike og cngelske Forbins 
delser. 

Pan modTat Side meldes out, at 
der berstet Panik i Peking. Bande 
manclmriskc oq kincfiske Familier 
tagcr Forholdsregler imod øiebliks 
selige Forstyrrelscr. Derfom Ihrigen 
i Enden gaar Negeringcn imod, 
faa fnmtcr Kinn-ferne for, at den 

nmnclmrifkc Garnikon vil begynde 
Makakring mod dem. Modsat fmqtcr 
Mankucrne oqfaa Massakrina im 
siinescrnes Eide. 

»He5ba Streiten-· død. 

Tun besondre cum-Mc- Forfattcr- 
Endo »Hei-tm ZUTUOM or for fort 
Tid sidm afgaact vcd Tøden i en 

Zum-I- kIf 80 Aar. 

J this ndzmu Zarab Zntim un- 

der slchsndounmct »Hu-Ida Etrctwtst 
den Iillcs »Isørncformslling »Jo—:s5im—:s 
forth Von«, der nwd ect Zlag stnf 
fedc hende et Navn som Ast-reinr- 
famstO Tenno Von og en Rassse an 

Ort-, drr Eulgtk often have mrd 
Rotte vundvt såq en stor Lasscfrrdis 

oqsaa lslandt Vorm-no i Tannmrtj 
»Bij P. Chr. Werke-ward f. Ess. 
faldto »Bei-sites første Vøn« en as 
de lnsdfto Vømtslsøgen ban kcndte. 

Eclv i Russland vandt demu- Voq 
Jndqatm. Alexander den 2den nd- 
stedtk on llkass ons, at denne Form-l- 
linq skulde omdcles i alle rusfiskks 
Skalen 

Ernen- jkrev imidlertid Hesba 
Stretton fin »Sorgens Mindeij 
hvori hun fkildrede rusfkskc Stun- 
distcrs Lidelser. Følqen heraf blev, 
at Keisetens Forordning blev kaldt 
tilbaqe og Hesba Strettons Vom-r 
brcendtr. 

Ficke af bendes Boger er over- 

fatte paa alle eurovasifke Sprog oa 
paa de flestc krfiatifkh bendes De- 

Ibutboq naaede et Oplag paa M- 
Million Eköemplarer. 

Eu Lesen Saum Gun 

Fra Britain, Conn» fortælles un- 

der M. Oft-, at misde den 5 Aar 

qamle Erland Nelson sammt-n med 
flere Kammemter legede Santa 
Claus, krøb Erland op paa fine 
Forældres Hus og lob sig glide 

VI 

nod gcnnem Skorstcnen. De andre 
Born ventede en Tid paa at se 
me komme tilbagc, men begyndte 
dcrpaa en anden Leg og glemte 
Crland. Hatt var imidlcrtid gledct 

Fod msd i Kasldereky hvor han laa 
i nasftcsn 12 Time-r, før bang-« Ekrig 
lle hort. Man maatte have Bud 
cftksr on Mute-r for at fjcrne en Del 
af Murm, før han kunde komme 
us. Trennt-n var uskadt —-— Men 

den Maade merk-· 

Itauoedc Meddctetserp 
s »W» 

ned igonnem Skorstenen hole 40 

lmn lesqu ncvppc Zauta Claus paa 

l 
( 
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Den Mary Kendall i Ravid City- 
3. D» iom trat Nr· 1 i Rofebud 
Lodtrækningem er en fattig zwin- 
de, der er gift og fidder i fattiqe 
Kant. Hendes Mund er lam,- og 
linn har i de sidste 6 Aar under- 
lioldt Familien ved at væve Tæpper, 

H passe meaturer og malte Mer. u 

hun modtog Telegrammet om, as 

Ehun havde vimdet ,,claim« Nr. l, 
ilede hun til sin Mond med dst og 

lgrwd af Glrkde. Han ftrøg heim 
sooor Haaret og fagdc: ,,Kcere Many 
im Tang fo til dia, at Gnd vildc 
stumm liuske os, og det har hatt 
nn ;1jort.« Mr. Kendall hat faaet 

.fin andom vcd et lllykkestilfæidc. 
l - 

l 
;25. Okt» at Ida Lewis, der our 

ltendt blandt iine Venner som »Am- 
ritas Grace Darlinq«, er dad. Hut 

lgjorde Fyrvogtertjeneste i over ist 

Thalvt Aarhundrcde og var Heltini 
den i nmgnen en Redningsdaad, der 
udfsrtesii fra Cimerock Fyrtaarn. 
Medens hun var paa fin Post Fre- 
dag Nat i forrige Ugo, blev hun 
ramt af et Slaatilfcclde og fandtes 
i bevidikløs Tilftand of Bindi-ren- 

Fra Newport, R. J» meldes :;::- 

den nasste Morgen Hun døde udenj 
at Uner kommen til Bevidftlied. 

Yes-J. Ida Lewis Wilson (hvi1kct" 
var hendes fnlde Newnl var den« 
isneins Winde, der bavdis faact of·« 
ficicl lldncwnclfe som sOpsynshavensE 
de vcd et Formen-. Undor iin lange- 
Ticncstotid reddede linn lR Men- 

nritisliu til Tot-s med Fare for sit 
oget Liv. Hun vandt ogiaa vlsd Tin 

liforfasrdcttied baade Ære og Be- 
limnnnslüy lileo tilkendt :!72ednilIc-1«, 
Hon livsvarig Pension ou inodtnq 
Hwngrissiens Tak. 
l 

I 

l 
( 

i 
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El Innstisk Tødisfdld. Im Jndiai 
«umlis:s, Jnd., 111e1des3, at Etat-Zinss-l 
teriolon Tr. Oelen Knabe Tirsmnj 

sidste llge sandte- linlocs i Ein 
Zeitg, slentt tilredt af en univ. Po-! 
titiex bat- baft trault tned at optlare 
nendeszi Todsnmade Alle Masrfer» 
Unless at tnle itnod, nt der kan sure-J 
iigne Zelmnot·d« Poljtjet Inn« lnsl 
ler ikfe t«nnnet finde Masrker efter, 
nt der sknlde have fundet nagen 
nimm Eted. Tet hele inne-J at viere 

en Wunde-- Den afdøde Swinde 
Mist-II fom naltnindeliq dnatiq i sit 
Fas, og hnn resiqnerede fra Ein 

Stilling som Statsbakteriolog paa 
Grund af fin private «1.krakfis. 

Vtevkott med Bibelwka 
Ny Strie. 

Den lasnae ventede nye Serie af 
fine litograferede Vrevkort med 
dansk Bibelwka fom blev fabrilei 
ret specielt for oiks i Toskland, er 

nn endelilg ankommen Dei er uden 
al Undtagelse de fineste Kort af sit 
Flugs nogen Sinde fremvift her i 

Land-eh oq de sælges for den samme 
lave Pris, fom alle-rede er etableret 
for Tekftkort, nemliq 

25 Cis. per Dusitr. 
5 Ducin for si. 

Dan. Luth. Publ. Hause. 

fzåordev vix-ists 
« 
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Ved Güstrow i Mecklenburg er der 
-nylig fund-et en varm og en kold 
Radiumskilde 

. 

Fra Sebastopol melde5, at man- 

ge Skibe hat lidt Havari fUm Føls 
ge of en tre Tages Sturm 

I 

J Bourgugnr j Franfrig optlceks 
fes spijelige Snegle i Tusindvis i 
ftorc Jndhegninger, hvor de fodres 
med Samt Kaal og Gras-T 

. 

Politiet i Kursh Russland, har 
opdaget, at en Del derværendeGymi 
nasiater havde dannet enSelvmordss 
klub. Selvmordene skulde foregaa 
eftcr LodtrækninkL og der var al- 
lerede forefaldet to. 

Tyrtid i Frankrig. Paris, 12· 
Oktober· Der er indledet en retslig 
llnderføqelie angaaende de højePris 
ser paa Korn, Sukker og Mælk for 
at konstaterey om de ikyldes Opkøb 
med det Formaal at tvinge Priferne 
i Vejret. 

. 

V-.Krndtet. Paris, 12. Oktober. 
Ilcarineministeriet har udstedt etDei 
tret, hvorefter Krigsikibene fremtis 
djq itke maa have Krudt om Vord, 
der er over t Aar sammelt Alt 
mudh der er fabrikeret før 1908, 
vil øjeblikkelig blivse udsfibet og er- 

stattet med nyt Krudt 
. 

IEU Milliongave. Helsingsborg, 
Skaane, 12, Oktober. Afdøde Kon- 
ful P. Olssons Teitamente er i Tag 
blevet aabnet Afdøde hat skænket 
710,0s)t) m. til forstellige velgørens 
de Formaal og 130,000 Kr. til pri- 
vate Personer. 

Soekaldemokratikk Ouverture Ber- 
lin, ji« Oktober. Om Aftenen den 
17. Oktober, den Dag, Nigsdagen 
trasder stimmen, Vil der iflq, »Vor- 
warts« blide afboldt 78 focialdemoi 
kratiike Møder i Berlin oa Forstw- 
der for at proteftere mod de ftiqens 
de Priier Paa Levnedsmidler. Seer- 
liq Husmødrene opfordres til at 
komme til Stede 

Flyocudholo Eljarleoille, 12.0kt. 
Ton hclqitxs Zlyoer Horta er j Tag 
fujrtct nod og hqu livisfarlig fau- 
rot. 

Neun-J, 12. Oktober. Flyves 
ron Leut-l n- undcr on Flyvuing fra 
den horoawndo Lsciljtærflyvcplads 
flortot ucd fru on Højdc af 80 Me- 
ter. Hatt fik Brud paa Hiernesfals 
lksn og heutiggcr døcndcc 

. 

En ødclasggcndcs Tyfon. Tokio, 
15. Oktober. Officiclt Ineddeles, at 
ved den sidste Tyfon paa Formosa 
blev der dræbt 675 og saaret 677 

Personen 26,UUU HuTe blcv fulds 
Isttasndig ødelagt og 35,7W beskadis 
get. Tor anrcttcch bctydelig Skade 
paa 20,()()() Hektarcr Markt-L 

Foriikring mod Stil-müsse Ber- 
lin, H. Oktober. «Tagcblatt« med- 
delcr, at starin Alcichaclis har opret- 
tot en Foriikring mod Stilsmisse. 
Den aarlige Ljdelfe til frafkiltcswiw 
der skal staa i For-hold til Mændcs 
nes Jndtasgt. J Tilfaslde af, atKvins 
derne indgaar nyt Ægteikab, op- 
hører Præmiebetalingm Zru Mi- 
chatslis er klar over, at hscndes Jdc 
oil ftødcs paa stærk Modstand. 

Krisen og Fiornhandelem Fro 
Konstantinopol tcslegraferes, at Re- 
qeringen nu hat tilftkllet den rus- 

iifke Gofandt et Svar, hvorefter del 
er sikret de til neutrale Havne be 
ftemtc ncutrale Kornfkibe fri Pas 
sage gennem DardanellerneZ deri 

’mod ka» det ikke tiuqdes Seide at 
pasfere med IKornchdninger til ntas 
lienfke Tropper, Myndigheder eller 
Anstand-tret 

Stor Petroleumsbrand. Paa Ang- 
loiAmerican Oil Companys Grund 
ved Skibskanalen ved Manchester 
England, udbrød der Onsdag den 
H. Okt. Jld, der hurtigt antog sto- 
re Dimensionen alle Bygningerne 
dannede snart et eneste Flammehav, 
og den brændende Petroleum flød 
nd over Landingspladsen. Førft ef- 
ter tre Timers Forløb lykkedes det 
at blive Herrc over Jldm Skaden 
mrslaas til 30,000 Ph. Sterl. 

i 

Jnteresfant StrikesKendelTa Var- 
men, Preusen, 13. Oktober. Fug- 
rcttcn bar dømt 75 Metalarbejdere 
hos tre Firmacr til at erftatte Fir- 
maerne det Tab, disse har haft og 
vil faa fom kssølge af en Strike, der 
hat« Dnrct do iidfte 12 11ger. Størrels 
sen af den hidtidiqe Skade blev 

fastfat til 75,199 Makk. Den L-n,« 
der samtidig tilkom Arbefderkm nd- 

gjorde 2218 Mark- 

Mund- og Klovsyge i Staune. 
Wahn-, 15. Oktober.J Gaar er der 
tonstateret Mund- og oKlovsyge paa 
Pilegaari « i TygelsTogn i Mahn- 
øhuki Len. Tot er ftraks truffet ener- 

giske Foranftaltningscr til at for- 
hindre Sygdommens videre Udbrei 
dessen hole Kreaturbesætningen, ben- 
ved W Stir» er slaaet ned. Rege- 
ringcn har forbudt sUdførsel fra 
Malmøhns Lcn af klovbæreiichyr, 
Sucht oq Skin samt Hø og Halm. 

International Skibsfartskonqres. 
Paris, 13. Oktober. Den 10. inter- 
nationalcs Skibsfartskongres er i 

Dag bleva sluttct Næste Kongres 
holdes Sommeren 1912 i Købens 
haer Kotigressen hat vedtaget føls 
gendc Bisslutninam kiilicdcrms Ekal 

iømr for, at Skibencs er i fødygtig 
-Tilftand. Begrebet ,,fødygtig« fast- 

sasttesks iwrfkilt for hvert enkelthand. 
Kunst-essen faftflaor, at kun Skibets 
Eier er anfvnrliq for Ciaptajncsns 
og Skibsmandsskabets nauti«skcFeil: 
derimod er Eier-en og Befragteren 
solidari7k ansvarlia for Kaptajncns 
ou Veicrtninqons kommercielle FeiL 

Marokko-3it11ati011en. Paris, 12. 
Oktober. lldenrigsxniniftcr de Zel- 
vess bar i Aste-J tilstillet Gesandten 
Cnmbon do i det skdstc Ilsöinisnsrriaad 
fastfattc Jnftrnktioncr angaaende de 

territoriale Finnmcnfationer, som 
man kan tilstaa Ty«skland. 

J annnsudvalget vil lldcnrigss 
miniftercn i Tau give en kakc Op- 
lsysninqcsr nnnantsnde den indem-in- 
fkcs Situation, men vil afvise alle 
Eporgsmaal anqaacnde Forbnndlins 
gerne- mcd Tyskland lworom kmn 
først eftcr Parlamentetss Aabning 
vik afnive en ·Erklæring. 

Stamm-m- i IPortuqaL Et monarkis 
ftisk Noderlan Paris-, 12’-. Oktober. 
,,Matin« melder fra Verin i Nier- 
lnsden af den portnqisifke Nrcrnfa 
at man der betragtcr Monarkistføs 
rcrcn Conceiros Stilling som for- 
tvivlet. J royaliftisko Kredie mener 

minn, at det skvldes Forræderi af 
forskcllige Persona, som Noyalisters 
nes Førerc bar ftolet paa, at Ve- 

vwgclfen er mislykket. Monarkifters 
ne i Verin erklasreh at de san stole 

»Da-a flere Neqimenter; de benægter 
heller Me, at de kan atre Steg-sing 
paa Hjcelp fra Kriasfkibcs. Bänder- 

» m- i Omeqnen form-floh at det lyks 
s kedes Couceiro at naa over Gren- 

sen. Gan opholdcr sig nu paa fpansk 
s Territoriuim Syd for Ver-im 


