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styttelse as ameritansle Jntetesser. 

Veneznelas Jnsurgenter 
otnringede. 

Det lnktes Castros Tromm- at tvinge 
Nebellerne ind i en Innre. 

Belejking ck beqyndh san Kamp eller 
Lvergivelsc er uundonnelisp 

Solebad, Venesuela, 18. Juli. Et 
Slag er fotestaaende mellem Regel-ins 
gens Tropper ca Rebellerne· General 
Gomez hat holdt paa at omringe Ge- 
neral Rolandog, Jnsurgentistommani 
bøtens Tropper, og nu hat han draget 
ei tcet Net omtring Fjenden. BelejJ 
ringen as Cindat, Bolivar, er falls- 
sprt og net er itte tilladt et Menne: 
sie at sorlate Byen. 

J llger hat Oppositionstropperne 
mansvreret i renne Provinz, og Rom- 
tnandoren as ReqeringensTroppek hat 
stadia atbejdet paa at forcere et Slag 
ined ten listige Rolanvo, medens den- 
ne har beugt fabiansl Tattit og op til 
de stdste san Tage hast Held til atl 
tindgaa aabent Sammenstsd med Re- 
aerinqeng Itnrlr. Jnsurgenthasren er 

meaet bevæaelia, on loan Natmarcher 
ca hurtig-.- Sprina bar voldt Lederen 
af Castros Arm-F nie-get Brybeti. 

Men ved Hjcklp af sine »scoutes« oq 
sin overleane Etnrte lytlebeg del Go- 
mee i Gaar at lotle Rolando oa hans 
Feolt i en Innre. Hans Styrte var 

telt, og Nebellerne er gradvig bleven 
forceret tilbapez inbtilRolando i Tot-s 
dank meo sme Mann tog Rvarter i 
Cindaln Der var nmnae Slckrmydg 
ler, ca for at fulsbsøte sin Plan til 

Fjendens Tilfannetagelse aftalte Go- 
mee en Vanbenshvile med Rolandci 
Han var virleliq villia til at gaa ind 
del-paa, haabentse at han lunde und- 
slirspe. Men riet lyltedes imidlertid 
Gomee at anbrinae sine Tropper paa 
de tre Esther af Byen, hvor Fjenden 
lunde undoiae, Da nu holder han Byen 
i absolut Belehan Vaabenhvilen er- 

tlaeredeg del-net iidste Mir-nat, og nu 

maa Castrog Fjender enten slaas eller 

oveeaive sin. Den veneznelandste Esla- 
dre bevoater Bvens Kystside, medens 

Heeren holder Vagt ved alle Landw- 
gange. 

sztnant Culvet, sont lommandeter 
de fokenedeSlaters Kanonbaad Banc- 
rost, holdt i Gaar en Konserence 
med den tommanderende Ossicer paa 
den venezuelandste Estadte angaaende 

vSenere besluttede han at tage alle 
Dampstibe, som tilhsrer det amerikan- 
ste Dampslibsselstab »Orinoco«,under 
sin Beslnttelse, deri indbesattet de Sti- 
be, som nylig toges as Revolutioni- 
sterne. 

Gan anniodede ogsaa U. S.’s vg 
andre stemmede Kolonisters Minder 
da Born i Cludav om at tage Op- 
hold paa Dampslibene sor at undgaa 
Jaretne ved Belejking, Bombardeeing 
at Bven og et muligt Stag. Jstlge 
Anmodning er mange Minder og 
Birn, hvoriblandt en Del tnste, gaaet 
om Bord paa de amerikansle Damp-; 
silbe, som estortetebe af Bann-est spr- 
lpd Havnen i Retning as San Felix-. 
sorneodentlig paa Vej til Trinidad. 

For at bande i Fængslet. 
St· Joseph, Mo., 28. Juli. John 

Koffer fra Lincoln, Nebr» maatte spe- 
be under 60 Dages haatdt Arbeij, 
fordi han bandede, mens han var 

Fange paa Central Statt-Im Lasset 
var bleven atkesteket for at have vætet 

berufet og nakgaaende mod fredelige 
Fodgængete. 

Streits eftet, at han var bleven lau- 

set inde, begyndte han at bande og 

soætge fom den vatsie Matt-IT 
Men Sagen blev meldt til Dommer 

Carolu5, og Kasse-c maatte af den 

Grund, hvor ntdig han bilde, mai-there 
til 60 Dages haatdt Arber i »The- 
City Rka Piletc 

Jsrgensen og FiUiöllcr. 
Herom skriver ,,Bien« i sidste Nr.: 
»J; den syvende Time bestemte U. 

ZEIS- Romntigsionaet Heacocl, at de 
to Fingtninge fra Svendborg, Jor- 
aensen og Fel. Msller, sial udleveres 
til de dansle Myndigheder. Forrige 
Torsdag Formidsdag, da ,,Bien«' gik 
til Pressen om Middagen, var Sagen 
oppe for Reiten, og der var al Sand- 
spnlighed for, at den vilde blive udsat. 
Fri. Møllet kunde umulig viere til 
Siede, og medens Dommer Heacock 
aodt med det samme kunde have af- 
giort Isrgenfens Slcebne, erllcerede 
han besiemt, at han ilte vilde afhpre 
Sagen ,,piecemcal«. Og dette var 
Grunden til «Bien«s fejlagiige Med- 
delelse i sidste Uge. Middagen man imidlertisd ille have fmagt Dommerenj 
godi. lhi one Eftermiddagen var han 
af en hel modsat Mening og beruhte- 
de de to Arrestanier udleverede. Dei 
vil dog vare omlring et Par Uger, in- 
den lde nsdvendige Dolumenter san 
komme hertil sia Washington, faa in- 
den den Tid vil Jørgensen ilte blive 
sendt of Sted. Dei er dog meft sand- 
synligt, at han vil faa Lov at denie 
paa Fri. Mølleh da man saaledes tun 
spare de ikle saa sinaa Omtostninger 
ved for anden Gang at fende en U. S. 
Marshall ivcers over Landet. Men i 
saa Fald ster Aftejfen ilke inden en 

Manned· 
Jmidleriid har Jsørgensen og hans 

Sagsprer itle opgivet Haabei om at 

faa Sagen bilaai iMindelighed. Un- 
derhandlinger med dette for Øje fors- 
naar ftadig rnellem Jsraenssens for- 
henværende Principaler i Dantnark og 
hans Sagfsrere, og Udsiatetne til en 

saadan Ordning stal not viere ganfle 
lovende. J dette Tilfcelde vil Børnene 
blive fendi hjem til deres Moder, me- 

dens Jstgenfen og Fri· Moller for- 
bliver her i Landen 

Jsrgenfen hat nu faaet sine Born 
tilbage fra den i sidste Ilge oinialte 
Mrs. Sheppard, da del san ban ialke 
den danste Konsul og den dansle Sag- 
fsrer Seott for. 

CO- 

Sindssyg. 
Meg. Helen Enelund i Sau Fran- 

cigcq, hvig Mond for halvanbet Aar 

siden tog Livet af sig, blev fertige 
Onsdag taget i Forvatiug af Politiet, 
da hendes Adfcetd temmelig tydeligt 
redet-e, at hun er sindsfotsviteet, og en 

Underfsgelse af hendes mentale Til- 
stcmd, vil fandsynligvis medfske, at 

hun blivet sewdt til et eller andet 

Sindssygeasyi. 
Om Motgenen klebte hun sig 

fer og sin lille Pige paa med ftsrfte 
Omhu. idet hun fortalte den sidsie, at 
nu siubde de gaa til himlem De be- 

gav sig derpoa ned til Dosten ved 

Foden af Jackfon Stteet, hvot Mode- 
ren begynbte at talde vildt eftek en 

Baad, som tun eksistetede i heut-es 
Jndbildning, men spm hun omtalte 
som Himmelfckgem J Haanden hav- 
de hun et Ssm — det var Npglen tilj 
Himmetiges Port, sagde hun. Hatte’ 
oa Overklcebet havde hun kastet i St- 
en, og det er mest sandsynligt, at hun 

"o·a Pigen var gaaet samme Bei, der- 

fom ikke en Politibetjent i hsje Tid 
hcvde faaet Øgje paa dem og taget dem 

under sin Bestyttelsr. Lige siden Man- 
bens Død bar Moderen, der ellets it- 

ie sad i de trangeste Kam-, veret un- 

derlin, og det stete tom ikte helt unen- 

tet. (,,Bien.«) 

Röveri 

Esterwood, La» AB. Juli. 830,000 i 
Kontanter og Vatdipapiret blev i 

Aftes»t-yede fra E. T. Hony ä- Co. 
Pengeskabet blev sprengt med Dyna- 
mit. Bliodhunde er nu pasa Spor efter 
Fotbtyderne, der formodej at vate de 

samme, fom Nattsen forud ksvede 
85,000 i Meemantau. 

Stormen i Iowa. 
Sm· Stabe i A lantie og 

andre Steder. 

I Atlantik, Ja» 22. Juli. En Orkan 
fra Nsordveft, saa stand at man ikke 
paa dsisse Punktet lan maale dens 

IHurtighely kom uden Varfel med pre- 
dsvende Larm over Atlantic, Cafs 
County, Kl. 4.30 den ZU. ds. Stor- 

»men varede en halv Time. Jogen 
Mennester tom til Stabe i Atlantic; 
men der er stort Tab paa Ejendom, 
idet Tagene sblæste af flere Hufe, der- 
iblandt of Courthufet og en Kirkr. 

J Omegnen var der stere, sont sit 
Kvæstelser. Fr Jensen, veft for 
Atlaniig blev blæsft ned af et Hølæs 
og bereitet-e et Ben. L. Wheatly fikJ 
Bestadigelfer, ved at hans Heste lob 
løbsi, da Uvejret rafede værfL 

Hundredek af Træek tyttebes op 
med Rode, og Telegtaf-, Telefon- og 
elektriske Ttaade er alle nedblæftr. 

Jsplqe de Eftekretninger, man nn 

bar. var Orkanen indsttænket til et 

Strøg paa 5 Mit pan hver Kant af 
Bnen. Jndenfor denne Grænfe blev 

meget af Avlen odelngt af Hagel og 
Sie-tm 

Omtring Skyeldson, O’Brien Co» 
var bet et straskkeligt Mir med Rexm 
oq Hagel. Manne af Hnglene var 

san ftore som Gaafeæn. Hundreder 
as Høns og Smaagrise blcv drcebt on 
Soeben scelaqt Dei ødelagte Ateal 
var omkring Shekdon 10 Mil bkebt, 
no Den anrettede Stabe er mindft 
PNKLWO for Lands-komm Nogie Ste- 
der laa Haaeldyngetne 10 Tommet 
hsje, efter at Uvejret var fsorbi. 

J Aububon, Audubon Connty, obs-. 
laqde en baaelftorm al votsenve Af- 
grødr. 

Fra Harlan, Shelby Csounty, met-: 

des, at mange Farmhnse sydøft for 
Byen blev pdelagt, og at Majsplantet 
blsev pistet ned i Jorden. 

Omkring Council Blusss, Pom- 
Ionttamie County, havde man ogfaa 
Aarets værste Uvejr med Hagel, Blæft 
og Regn. Flere Mennesser kom til 

Stabe, dog ingen livsfarlig. 
Fra Rock Rapids, Lyon County, 

meldes wer om en Idelceggende Ha- 
gelstokm, som git over en Stkækning 
8 Mil bred pg 18 Mil lang. 

Stør Brandfkade i Racinr. 

Nacine, Wis» 22. Juli. J over tre 
Timea var i Estewtjvvagö J. J. 
Case Machjne Companys Kempes 
verisidlx vutdetet til 83,000,000, i 
den ydekfteFare for at blive Malt ode- 
lagt. Kort efter Mibdag hsktes en 

dump Eksplofion i Maletvctriftedet, 
som er i en Bygning, der better en 

del Block, og ligger i felve Centret af 
Masiinvættstedernr. Flammerne btpd 
i sammt Ojeblil ad. Kompagniets og 
Byens Mandvceien var nogle faa Mi- 
nutter eflec Jldens Opkvmst i fuld 
Vsittfomhed med ast slukke, vg Kl. 2 

var man Hetre over Jlden. 
Studen, omtrent 8125,000, er full-r 

dceltet ved Assukancr. 

Mod Cigatett :r. 

J New York har man for at regu 
leke Salget as Cigaretter indføtt en 

Lon, ifslge hvilken der maa betales en 

;betydel·sg Afgift for Reiten til at sælge 
Eigarettek, og denne Tilladelfe op- 
naas ensdda kun, naar fem ansete 
Borqeke vil staa inde for vedlommen- 
des Hædetligheb. Der fordres af de 
Handlende, at de med Ed flal bekræfte, 
at Cigarkettetne, de sælgek, ilte inde- 
bolder stadelige Stosser eller bcdøvende 
Mit-ten Tit Person« unsdet 18 Aar 
maa Cigakrettek ovekhovedet ille sel- 
ges. 

»Im les i sunedvls af behende sic- 
leenic Oll belbredeve mig pas 24 Tiniek.« 
M. S. Gift, damit-Ah Ky. 

Dødsfald blaudt Lands-www 

Fra Ferndale, Cal» strives til »Bi- 
en«: 

J. P. Hausen afgik i Ftedags ved 

Døoen i sit Hjem Vev Pleafant Point 
af en Underlivssygdom, fom han i 
lænqere Tib hat-de lidt af; tkobs dette 
tom bang Død dog megset uventet. 
Hausen var fth i Slesvig og blev 64 
Aar aammelx ban efterlakder sig en 

Enke, som for omtrent tre Aar sibeu 
kom hertil fka det gamle Land. Be- 
aravelsen fanbt Steh fra den dansie 
Kitte. 

»Fa’r« og ,,Mo’r«. 
Ei i Sau Louis Obispo County, 

Col-. veltendt celdre dansi Ægtepar, 
Mr. og Mrg. Jesper Lorentzen —I 
blandt Dunste-ne almindeligt kaldeti 
»Fa’r« og »Mo’r« —bevcertebe i Son- 
daas alle deres dansie Naboek i deres 
smukte Hjem ved Artoze Grawde. 
Mrs. Lorentzen havde forinden været 
i travl Virkfomhed med at toge og 
bog-e, og de msange leckre Sager, som 
tun »Mo’r« forstaar at tilberede, ve- 

derfaredes da ogfaa der-es fulde Ret. 
—- «--—s———- l 

General Clay död. 

Lerinaton Ftn., U. Juli. General 
ansiucs Marcellui Glan, Gesandt i 

Russland under Priesideni Lincoln, 
belendt Forfatter Da Tltodftander af 
Slaveriet, diske i Nat Jll. SU« i sit 
Hieiu i While-halb Mndison Co. 

Todznnrfagen Var Vllderstnk 
General Uan var sødt i Kentucky 

eg bleo Ost Aar Sammet J den sie-- 
its-; Tid bildie lIan siq ind, at der Var 

dannet en Zammenfvasrgelse til at 

mukde lIain For «'dt"tilliae Aar side.i 
forslanfede lIaii I«it Djem i « Ishitehull 
Ia levede siden fuldftcendiq afiondret, 
indtil det offentliae for nogle qur si 
den nedfatte en stoiiiite til nt tage sin 
af lIam oa klang Llssærer 

— sCOH 

Ulykkc i Kulmine 
Mahonoy City, Pa» 2:3. Juli. En 

ftor Vandniasse, der var inddcennnet i 

en fokladt Afdelina af »The Ellnngos 
man Collietn«, tilhørenlde Reading 
Conipann, brød i Aste-J gennein Darin- 
ninaen liac ved Arbejdets Op-l)ør, on 
fein Manld drutnede. Der fulgte en 

Masse Kul med Vandftkpinmen, og 
deeved blev det umsuligt at naa til at 

bjekge Ligenr. 
« 

Stoppede i Forten. 
Chicago, 23. Juli. To Dtenge fra 

South Omaha, der vilde se scg om i 

Vetden, maatte i Aftes meget imod, 
deres Villie ende Reisen i Evanstone, 
lIvor de blev arresterede paa Bei til 

Chicago. Hugh McGee, 2721 R. St» 
og Frant Kelly, 2745 Y St., begge 13 

Aar gamle, blev nappede som »blinde 
Passagetet« paa et sydgaaende Jtlog. 

—-.--.- e— 

Arrestekede Piger. I 
»v-— ! 

Dem-eh Col» 22. Juli. Esther 
Johnson, Dotter af Rev. J. O. John-’ 
son, Præst for den svenske Baptift- 
title, Ruth Joihnson og Letta D. 
Davis blev i Gaar arreftetede under 

Anklage fsot at have ftjaalet 851.00 
vg. en Banlbog paa Central Savings 
Bank, lydende paa 8187.0(). Miss 
Davis forfalftede Ejetens Navn. Alle 
Pigerne hat tilftaaet. 

»Bnnch« forfvandt. 
Chippeiva Falls, Wis» 8. Mai 

1902. Sidfte Efteraar beugte jeg 
Watlins’ Veterinsakn Ointnient til en 

af mine Hefte, fsom havde en »Bunch« 
vaa den ene Stuldek, ftørre end niin 

Haand og meget sin. Jeg havde 
prpvet flete »gode Raad« forgceves, 
men eftee Brugen af Watting’ Bete- 
kinaty Ointment i en Uge fotfvandt 
Schellen, og Saat-et heledeö. Heften 
hat stang arbejdet siden, uden at Sing- 
dommen et kommen igen. 

. J i m P a t e n t. 

Udlgndet 
Hiertclig Modtagclsc. 

Dublin, 21. Juli. Kong Edwarvs 

oq Dronning Alexandras Jthog i 
Dublin gjordes til Anledning for en 

alminbelig Helligdag. Byen var fest- 
lig fmykket; den hat i Virkeligheden 
itte været saa smykket i Monds Min- 
de, ilte engang da Dronning Victoria 
var her sidste Gang. Og efter Harm- 
Den, som Kongepakret kørte frem gen- 

Hnem Gaderne, blev de modtaget mkd de 

hierteligfte Lederaakx Pavens Død 
laade imivlertid en Dæmper Paa Fe-» 
sten. J sin Tat fsor Velkomsttalen be-; 
rørte Kongen Pavens Dtd, og omtaltez 
blandt andet den Vienlighed, hvormed 
han felv var bleven modtaget. 

Byens Cithall var den eneste Pyg- 
ning, fom ikke var smykket. 

Kong Edward — Jrland.s 

Dublin, 2-«J. Juli. Kong Edlvard 
ca Dronning Alexandra lørte i Dag 
lort fnr Kl. 11 fra ,,Vice Regal Lod- 

ge« til Slotlet 
Vscjret var straalende, oa Masnaden 

hilste Ujlajestæterne Ined endeløs Be 
aejstrinq. Alonaem fom bar Feltmar- 
staluniform, niodtoa i Tronsalen en 

Mast-se Denntationer. Jalt til-; Depa- 
1ationer fremltar Skrivelfer. 

Til Tnblinsj Borkierlomite ndtaltc 

Rennen, at der ille var no- 

aen Pakt as bang Land, for lwis Vel 
lzan havde større Interesse, end for 
Jrlaiid5. Dronninaen oa han havde 
i lana Tid inmpatiseret med de Be- 

mnelfm hvis Formaal var at 
frelnme Jrlandö sociale oa materielle 
Velicrrd, oa de haabede nu at blive be-- 
lendte med de Forliolb, hvvrnnder 
Follet lege-de, da deriaennem blive i 
Stand til bedre at ftønne, hvad der 

maa aøree for at lette de fattiges 
Raar. 

Henvendt til alle de andre Komitecr 
under et udtalte Kongen: »Det har i 

høj Grad glædet mig at mærle den 

vaaanensde Haabets og Foretagfomhe- 
dens Aand i det irsle Fiolk; thi. heri 
indeholdeg rige Løfter for Fremtiden. 
Det vilde vaere mig en Kilde til den 

dvbefte Gliede om min Regeringstio 
cnaatte falde sammen med en ny Æka 
af socialFred og materiel lldvilling og 
Velstand for Jrland.« 

Stjaalne Risier. 

Sophia, Bulgarien, 21. Juli. 
Menge Husunderspgelser og Arrefta- 
tioner hat fundet Sted i Anledning 
af, at der fra det militærse Arsenal 
er stjaalet 60 Rifler af Medlemsmer 
af den matedonisle Komitr. Bklandt 
de arresterede er to Ofsicerer og abfäl- 
ligie Leerere. De maledonifke Aviser 
truer Pollitichefen med samme Slæbne 
fom Stambulof, der som betendt blev 

fnigmiyrdet. 

Fortsat Kamp i Veuczuela. 

Soledad, Venezuela, 21. Juli. —- 

Katnpen i Byen Ciudad Bolivar ded- 
blivet fremdeles osg raser med lispert- 
let Styrlen Kvartal efter Kvartal 
taaes af Regeringstropperne inen for- 
fvares til det sidste af Oprørerne. J’ 
to Daae hat Soldaterne itle faaet 
Mad, og der bruges ille Ainbulancer, 
men alligevel slaas de. Det er givet, 
at Reaktingstropperne til sidft vil tage 
Binn. 

Pavens Jamme. 

Rom, 28. Juli. Siden Pavens Død 
er der fundet Dolumenster, sotn vifser, 
at hans private Formue belsber sig til 

817,000,000. Opdagelfen hat valt 
ftor Forundring, da ingen drpmte onn, 
at han havde fammmdynget faa 
tnange Penge. 

Officiel Dödsekklæritcg. 
Rom, 21. Juli. Liget af Pave Leo 

yhviler i Dag i det Værelse, hvori han 
J dabe. Det er ombannet til et LigkapeL 
Franciskanermunle beder knælende 
»omlring Sengm J højtideligt Op- 
«to,a kom Kardinalerne alter i Dag ind 
si Værelset, og medens de øvtige kncele- 

De, nceksmede Oreglia sig Sengen og 
kaldte Paven ved hans Dobenavm 
Gioachino. Da der intet Svar kom, 
kaldte hart to Gange til, hvet Gang 
med stætlere Stemme, og vendtse fig 
derpaa til Kardinalerne med de Ord: 
Paven er virlelig d«ød. 

Dermed vsar Lea den 18.’s Døb of- 
firielt beltæft-et, og famtidig er den 
pavelige Camerlengo indfat i sit· Em- 
kcde som Jnterims-Pave. 

Kardinalerne i Rom mødte i Mor- 
aes under Oreglia i en forberedende 
F—orsamling. Kardinal Rampolla ag- 
tede at forlade Vatilanet i Aftes, da 
bans Embedsmynldighed som Pavens 
Staisministet ophørte ved Leos Dad- 
Kardinal Oreglia bad ham imidlertid 
om at blive og at vedblive at bo i de 
Verelsey han har beboet i 16 Aar. 
Rampolla blen. 

Blandt de Tusinder af Telegram- 
mer, som er indløbet, er et fra den 
tyer Kejser, daleret Mold»e, Norge, 
Daas Dato. 

Det meddeles privat, at Kardina- 
lernc vil sammenttsæde 1. August for 
at Vcelae Leos List-erfolgen 

Papitsdragtcr. 

Utt af D-: tiyefie Fremskridt paa Op- 
findslferiicg Omtnude er at anvenve 

Pupil- til Betlædninasgenstande. Der 
er nu ikke Alene til Hatte, men ogsaa 
til Den-erregten at man i Paris bru- 
ner PapirftoffseL En Coniplet, som 
Jam, Veft og Benklceder bester i 

Skrwdderspkoget, kan nu leveres for 
20 Fres. 

»Den sngc Mand«. 

Konstantinopeh 23. Juli. At Stat- 
tammeket er tomt, fes deraf, at Det i 
flere Uger hat været umuligt for Fi- 
nansminifteren at betale Statsem- 
bedsmcendenes Løn for en Maaned, 
fkønt disse ingen Løn hat faaet for 
Maanederne April, Maj og Juni. Det 
loves bog, at Ministeren i Løbet af 
nogle Dage stal gøre Udvej for i 
hvert Falb en delvis Beialing af en 

Maaneds Løn. 

Kriseko trunc- 

Berlin, 21. Juli. Betlins Polixi 
antaget den højeste Grad af Hemm- 
lighebsfuldhesd i Anledning af en fta 
Politiet i Chicago sendt Meddelelfe 
om en Ssammenssværgelse mod Kei- 
seren. Bpttfet fta tosende Udtalelser 
over Chicagøs Psoliti for dets Aarvack 
gsenheb og hurtige Undektetning, er 

Berlins Politi ikte at bevcege til at 

sige et Ord om, hvad det agiet at 

gis-re. 

Kinzclig Re. u. 

Dublin, 24. Jul««. Kong Ebsward 

holdt i Gaar i Pi,oenix Pakt Revu 
over 15,000 M4.nd Landtropper og 
5,000 Matinesoldater. Bsejret Var 

"ual»msindelig. fmukt, og det klare Sol- 
siin tillod be lyse Sconimerdragter med 
det blændende Farvespil. Pladssen 
rundt om var fyldt med en endet-s 
Skare Tilstuere, og bei hele Sceneti 
Var henrivendie stnutt. Dei er den fisk- 
fte Troppestth der nogen Sinde et 

holdt Rsevu over i Dublin. 
Kongen bar Feltmatsialunifotm oq 

var ledfaget af Jarlen af Dudley og 
et stort Folge. Heringen af Connaught 
ledede Kommandoen. 

« O 


