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Stor Oversvømmelse i 

New Vork. 
Störste Retotd pqa Regnfald i 

Byens Historie. 

Stute Odelæggelier og Eiendomstab 
et Folgen. 

i 

New York, 9. Okt. —- Tidlig i! 
Ganr Morges begyndte Regnen ati 
fikpmme ned, og den er vedbleven atl 
falde ncesien uafbrudt indtil sent i( 
Eftermidbag. Der er i denne Tid i 
Folge det Iotale Vejtbureau falden 
10.4 Tommer Band. Detie voldfom- 
me Nedfør hat oversvpmmei New 
York og Omegn og gjort Stabe for 
flere Tufinde Dollaks Verdi. 

J Aften er Regnen ftanfet, men der 
meldes om en Kyftftoems Antoniit, 
og en truenDe Oiian gsr det usiklert 
for Furt-jet- af enhver Slags at for- 
iave Hahnen- 

Langs Flodbtederne og Paa man-ge 
Siedet i Bronklyn et Vanbet gaaer 
i Kælorene, og state Leeiæggelser er 

cnretteL 
En ficr Dei af »ti» subway« var 

sat siemt und-er Bank 
PU -EP:-rv.7,:k:ssiixiier:ie er i For 

interne Tusiilen ::asf:c:i iisin Upd- 

tugelfsc sfsrudt cxf Iris-. cg »Ein-Eh 
wie's sc-; i den tät-Tiger zUscsxgenk 
irgvle Zins Var Ter Tujinder of 
meuiTJLIIez-e, fnm ikke ist-r Fixing 
iil at txt-: Verse-:- sipnwrcr i Bi;e::. 
De der Der san lnttelige at komme 
over un F.!crgeii, san Fg frank-fett- i 
deka virece Fort ved Stets-murmel- 
se i Giperne lang-Z Zier-breitem 
Nogle THIS-«er bei ei forcere sm Vej 
gennem Bank-set i Vogne. 

Beketninger om abstrakte Lukr- 
sosmmekser rg store Leelceggelfer 
indlsbet fra New Jersey og langs 
Island. 

Videre bereites der om ftote Fa- 
britkets Lukning flete Siedet paa 
Grund af Band i Ijkasiinkutnmet, om 

Standsning af Jernbanetog m. m. 

Passageeete, som aniom paa 
Fætgen fra Brootlyn til New York, 
maaiie vade i Band til Knceetne, 
indtil Kpbmcendene paa Fulton Str. 
byggede en midlertidig Bro as Kas- 
ser. 

Dei er altsaa ikke alene her i Ve- 
sica. at vi i Aar faar meee Band af 
og til, end vi synes at have godt af. 

Dunst Söcvbryllnp. 

Kennard, Nebr» 12. Oktbr. J Fre- 
dags afholdtes der her i Byen en smut 
Familiefest, idet Mr. Vertel Weder- 
sen og Hustku Pan den Daa fejkede 
dere- Spkvbryllup Normen elæqt oq 
Venner var niødte talxigt for at glæ 
de Søkvbrude«parret, der overtafkedess 
med adftislige smukke Gener. 

Paswr Kr. Anker fra Bleir,som var 

en af Gcrfterne, famlede paa fin korr- 

lige, hyggelige og dygtige Munde 
Hierieme om det, som Møl og Ruft 
iile kan fokiaere, og alle de tilstedevcr- 
read-e fornam sckkert noget af,hvad det 
svil sige, at det er godt at væte i Gudö 
Forgaarde. 

Ny danst Koloui. 

Rygtet forteilen ai der stal anleg- 
ges en m) danst Koloni i Cheyenne 
Co» Nebr» meddeles i »D. D. P.'« 

Repræsentanter for et Selstab i 
Si. Paul, Minn» der talder sig »Da- 
nish Jmmigtation Soc y«, var i Sid- 
uey og todte 15,000 Ackes Land af; 
Unipn Pacific. Paa deite Land stali 
ifslge Paastanden 200 dansie Jammer-; 
nedsætte sig for at drive Kvasgavl og 
modetne Mejekidrift. Der paastaaes, 
at fothenv. Underkrigssetretær Mei- 

ilejohn ogsaa hat underspgt dette 
Land som Repkæseniant for den dan- 

sie Minister i Washington, Or. Con- 

ftantin Brun. 

s Dunste-i Alaska 
i Naar Alaskas Historie en Gang skal 
strioes, vil der blive en Dei danske 
Navne at ans-re i sørste Ratte blandt 
dem, der hat arbejdet sor Territm 
riets Udvitlings og da navnlig dets 

Landbrug. J Alaska er der som i alle 
Uncle Sams Stater og Territorier 
Landbrugssloler og Forsøgsstationer. 
Der stal vcete hele sem, og de staat 
under en dansk Mand, Professor C. 
C. Georgesons Ovekledelse. Professor 
Georgeson var i mange Aar knyttet 
til Kansas Forsøgsstation og er en an- 

set Avtotitet paa Kooegavlens Omtaa- 
de. For nogle Aar siden soretog han 
for Regetingens Regning en Reise til 
Danmark for at studete Kvægavl og 
Mejeriotist der, og hans Rappott om 

denne Reise blev en meget sagt Far- 
merlekture. Professor Georgesons Ho- 
vedstation et ved Sitfm 

En anden Station er Kenai midt 
paa Alaskas SydkysL Stationsbesty- 
reren der hedder H. P. Rielssn og er 

ligelebes as dansk Herkomsi. J sm 
Rappokt ska 1902 meddeler Mr. Ge- 

orgesem at Mr. Niessen soktjener me- 

gen Rrs for den stcre Mcrngde Ar- 
beitse, han bar urme 

Forupen at lmn bar ordyrket 
7 Acri-s, som ban immer til 

war-He Zlaasz Afgredet hvormed hatt 
ctcspnirt:entercx, bar han Im Opbrudt s 
Ackcs not Land, sorn vil Mir-e rede 
for Tilsaanina nasse Form-ne Den 
Sien, Tom kjan bar maattet mode verk, 
ftod fast, men Trckeme var ikke strre 
s— Inn CAN Tommer i GcnnemsniL 
»Dein atlsejoer haardt, iroligt og met- 
anrstanb«, heksdek Dei i Rapporten. Af 
Sagen som er dyrkede i Kenai. nan- 
pegt Kans, Blomtaal, Tuknips, Ru- 
tabaga og alle Ziagg haardfore Gren- 
sager. Byg og Havke blev i Aar mo- 

ben, men Vaarhveden derimod itke. 

OdelæTgende Sturm. 

Suffetm N. J» 12. Okt. Den 
Staun, der i de to sidste Doch hat 
raset her, hat fotaarsaget starre Ska- 
de end nogen tidligeke iendt Sturm 
Pagsagen over Piermont Brauch cr 

fuldstcendig demoleret, og Togene vest- 
fra kan ikke komme længere end til 
dette Steh. Byen Hillburn en Mil 
herfra et fuldstcendig afspcerreLfm 
Omvetdenen, da alle Broer er bott- 

styllede. Byen Rampo ligger omtrent 
i Ruiner, og mange Mennester er 

hie-tilgst Jetnværkerne ved Hillburn 
er oversvmnmede, og det befrygtes, at 

Arbjdet vil blive standset i lang Tib. 
Fire Hundkede Mund vil derved blivc 

arbejdsløse. erbejdet er ftandset i 
alle Forretninaer, oa flere end Tu: 
sind Mund aaar i Daa udcn Arbejde. 

Uhyggeligt i Oceau Cim. 

chantkity,M«d-, 12.L)tt. DenneBy 
et i Affen saa godt fom menncsketom. 
Paa Grund af den ftygtelige Orkan 
og det derved foraarsagede HøjvanTe 
hat den støksteDel af Byen siden Tots- 
daa Akten staaet under Band, og de 

fleste af Borgerne hat spat Tilflugt 
paa de hsjere liggende Omgivelser. 
Mange stoke og smaa Bygninger er 

bortfkyllede eller tmderminerede og 
væltede, deriblandt Facaden af Con- 

gress Hall, et førfte Klasses HoteL 
hundrede Fod lang. Hele Fronten af 
Windsor Hotel styttede sammen i Dag- 
Alle Jnsdbyggerne var hele Dagen 
trale bestceftigede med at redde deres 

Ejendele op paa Højserne. Jntet 
lMennefteliv et, faa vin vides, gaaet 
tabt. 

Kl. 6 i Aften er Stormens Stytte 
40 Mit i Timen fra Nord, og det 

»frygtes, at der ved denne Nats Hei- 
.vande vil sie stor Ddelæggelse paa de 

IBygningey der endnu staat tilbage. 
Foruden det her stationeredeRednings- 
mandstab sindes her tun en Snes 
Mænd og Kvindee for at befiytte sau- 
danne Ejendele, som de ilke hat veret 
i Stand til at faa btagt i Sitterhed. 

c 

Ritchie taler 
for FrihandeL 

Tidltgere Finansmtntitck. 
Amt ille folge Chambetlaln. 

London, 9. Okt. Mr. Ritchie, Par- 
lamentsmedlem fra Croyden og indtil 
for nylig Finansminister, leverede i 
Eftermidsdags en Tale angsaaende Fri- 
handel og Grundene for sin Resigna- 
tion, for en Tilhøterslare paa ca 

4,000 Mennesler i Ckoyden »town 
hall«. Manng »liberale« var til Ste- 
de. Mr. Ritchies Modtagelse var af- 
gjori ikle harmonisl. 

Mr. Ritchie sagde bl. a., at om no- 

gen havde hart ham tale nedfættende 
om sine forrige Kollegaer i Kabinsettei, 
saa vilde han føle sig lylkelig ved at 

stuffe dein. Han troede, at Mr. Val- 
four og Mr. Ehamberlain dteves af 
re højeste Motiver. Mr. Chamberlajns 
leminiftration sont Roloniministet 
hat Vcerct den heldiqstei insdeværende 
Generation 

Taleren fremkaldte senere en Scene 
af Uprden ved at erklære, at Cham- 
berlnin baute Været inkonselvent, 
fordi bnn havde stottet FridandeL Inc- 

keng hat-; var Prkrsident for Board c.-f 
Trank, op- VestnrteliegstoldmtexenH lzan 
var Koloniminislen 

Taferkn sagte old-m, et ban tun-De 
itkk sorn Finankkniniktn bis-alte en 

fis-Titel Tlikenolntxcn Ok1 en Lmisskltnknq 
.:f sind toniervxikire Frrsgxkixrkcre5.ß::» 
ljrlkninqåsnssacike begntntei nas. ZEan 
lsbnxnbcrlainzs Argus-enter, »in-is 
surrte Zier altid var bang-Time til at 
steinitille et lwilietsonkhelst ,,s«:l)e:::i:«, 
han termspece ist« i dct heldiqfte LnZI 

Den fort-ins Finanszminiiicr føltc 
sig Ovekbevisi om, at den fortflaacde 
Forret for Kolonierne var tun en Fli- 
le, som til sidst vilde for-e Landet ind 
i en Stilling som Tyfllands, »Im-It 
Told paa Fodevarer havde drevet Ar- 
bejderne ind i Socialigmen.« 

Jdet han fortsatie, sag-de Mr. 
Ritchie, at eet af de væsentligstel 
Spørgsmaal at tage i Betragtning« 
var Forholdet til de fotenede StateJ 
Dette Land maa vcere paa Vagt mod; at give disse Grund til Misnøje, soan 
vilde gaa nd over Kanada. ( Denne Udtalelse fremtaldte paa ny 
Uro blandt Tilhøterne, og de sang 
»Rule Britannia«. 

Mr. Ritchie sluttede med den Be- 
mærlning, at han modfatte sig med al 
sin Styrle den ,,nye mystertøfe Plan, 
som hcerjede Landet lig en Epidemi·« 

Den blandede Modtagelfe, som Rit- 
chie var Genstcmd for i Croyden,tydes 
som et Tegn paa, at Ehamberlains 
Plan gtibet om sig i England og de- 
ler Unionspartiei. 

En Heit. 

Not-solt, Va» 12. Ott Den Stotm 
fra Nordøst, der siden Totsdag bar 
rafet her, hat nu praktist talt tilsat 
alle sine chefter og mistet Vejret; men 

milehiht lang-Z med Virginia-s Lyst er 

Strandbtedden dceltet med Vrag, oa 
ind gennem Landet liggek der over 

alt Ødelceagelse i Stotmens Spor. 
Tusindct af Mennefter fiotledes i Dua 
paa Kosten for at se Btaget af de 

ftvte Stibe »Ocean Belle« og »Gew- 
gia« tcet uden for Virginia-Z Kny 
Af den tremasiede Stonnert »Nellie 
W. Howlett«, som strandede ved Adam 
Nect, er der intet som helft levnet med 

Undtagelse af nogle paa en ubegribes 
lig Maade sammensiltrede Stumper i 
Tovvcert hist og her paa Stranden. 
Kapter Georg E. Evans Lig fra 
ncrvnte Skonnert er drevet i Land i 

Afies to Mil syd for Sea Takt Life 
Saving Station og er nu bragt til 
denne Station. En Neger fra samiise 
Skib blev reddet i Land som Lig. 

Tre andre Negre af samme Besei- 
ning blev teddede af »Surfman« Wil- 
liam Capps ved Sea Takt Statisti- 
Capps Bedtift er en af de mest heite- 

modigie, man ved «at fortælle om fra 
Virginias Kyst. Mens han patrouil- 
let-ehe paa sin Route mellem to Sta- 
tionek, to Mil fra andre menneskelige 
Vassener, saa han pludfelig en Neger i 
den brølende Btænding hundrede Fod 
fra Land. Uden at betcenke sig et 
Øjeblik tastede han Tøjet og gik ud i 
Brændingen, der var en sydende Mas- 
se nf Band og Vragstumper, og efter 
en halv Times Kamp bragte han Ne- 
geren bevidstløs i Land. Han havde 
nceppe faaet Tid til at drage sin Atm- 
de, før han opdagede en anden menne- 

sielig Stiftele og han kastede sig 
after no i Brcrndingem Denne Gang 
var Kampen haardsere, men det M- 
kedes ham dog at revdc Negeren. Da 
han havde faaet biegge Mændene btagte 
til Live og anbkagte i Las af en Klip- 
Pe, Vilbe han skynde sig til Stationen 
for at give Undenetningz men i det 
samme fis han Øje paa den tredie Ne- 
ger i Brwndingen og siyrtede sig ud 

for tredie Gang. Ogsaa denn-e Negerz 
blev reddet. Capps cphørte ikle msedJ 
sit Arbeite, før alle tre Mond Varl 
godt forsprgede paa Stationen, og T 
ved Mir-nat genoptog ban Otter, som. 
om intet var forefaldet, fin fædvaan 
liqe .!.’.1.tpatrouille langs ab den hæt:j 
Yedc Lust i 

Dampcr paa Grund. 

f« 
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«- »so 1·.1::: ,,z«..1.:-.·-.»k i«....r-.— 

Rinden blasste G« Mi. i Tin:en, Ja 
Feinden reznede M aoDL Der bleo 
Rats sendt Eigxaxer fra »Worcester« 
ca Damstibet »Vermont«, som Var 

naaVej til New London, kom det til 
Dickle Man beayndte med at slytte 
de omtrent 120 Pagsaaerer over. 

»Ein) of Wortester« er en af de 
storfte Pasfaaerdajnpere, som ejes oa 
tontrollereg af Ner York, New Ha- 
Ven oa Hartford Jdrnbanseselskabæn 

Forum-Mk 

Duluth, Minn, 11. Okt. Arthnr 
J. Newnwn, en Bogholder for »Ehe 
Lake and St. Lawrence Riner Transz- 
portation Company«, drittnede Søns 
riag Affen, idet ban web-c over Hav 
nen for at føxe sin Zøster oxnbnrd. 
Tet Var meget nmrtt, ca innen faa. 
tmorledeks Dei been-»te. Hans Bester 
TULisH Erim Lsiewmmn Wortesten 
Tkzio, mai-»Er okn Ojnixx men knn Var 

Joh, da man annt Liaei. Ulfdøbe 
nat ZU klar aammei. 

Togulykkc. 
! 

Sitantcm Pa» 11. Ott. Her er 

Trapvorteret sent i Lordags Aste-A at 
let Jernbanetog paa Wilkesbarre oa 
Gastern Bauen er gaaet igennem en« 

IBro over Broaohead Creek, og at 4«.i 

Mennesker er drunten Nærmere Un- 
Derrctning om Ulykken mangler, da 
al Telegrassorbindelse til nærmestc 
Stationer er ask-ruht 

atimck IOWII 
Softrene Jenfen i Latimer har 

saaet en lille Forsyninq af danste Bo- 
aer, danske dort og andre Saaer fra 
Danish Luth. Publ. Haufe i Blair, 
Nebr. De ønsier, at dansic Folk i 
Latimer og Omegn vil besøge deres 
Butit og se paa Sagetne samt heu- 
vende sig til dem, om de ønsier dansie 
Roger eller Kost. 

sen-en Sitte-»O 
kam-en Iowa-. 

Udlandet. 
Japancsiske Troppet landsat. 

Berlin, 12. Ott. En Depesche fra 
Zhanghai til »Frankfurter Zeitung« 
meddeler, at Der fra Ehe Foo er kom- 
men Underretning om, at Japaneser- 
ne har besat Ma San Pho, og at 
en officiel Krigserklæring 
Ventcs hvert Øjeblik. 

! Det spændte Forhold mellem Ja- 
pan og Russland er naaet til biet ab- 

solut kritiske Standpunkt Skønt 
alle unenforstaaende Magter intet har 
erfaret angaaende Bestaffenheden af 
de feneft udvekslede diplomsatiske No- 
ter mellem de to Riger, er dog saa 
meget vift i hvert Fald, at nu man 

Bomben springe. 

Amerika-ist Musik. j 
Berlin,12. BUT-er lyder mangem 

Tale om »Kann fra AmerikaK figerj 
Richard Simqu ,,.lmerika gaar ogj 
inD pna Lioet, ikke i zndustrien blot I 
men i seloe M ufiktenss Riqe Naar De; 
i New York liesnnder at strive alvor ; 
liac Trercktx Lil Txlnmch ocxxk cozartz 
Tclqc VCCJ H««,’, 

Mr Ein-zuspr- sizrcr, at intet glas! 
Der Um n!c":i3 end en Jenpccrt med 

Uns-L- faa n :-c:.-Is-.1:Ifti3 TUTeHIL Ecr ind 
ffcr1e?:. Tex! Lesricrkksc Fucka hisn 
Ferne-sanken Ist-Or lzan zwar Dru- frn 
cn lang LETTER-Insektan til en 

ETrIiJ Cis-ist VIII-Ins got lmm gebt. 
LUtillikJse e.«T-3k«:er1nelcdzkr er nu prxc 

locke i Insklanb Dg er virfeliq i 3«mdj 
til of glæde de musikelsiende. Diese i 
Etykfer finreki paa nreften ethvert tysk 
Fioncertprogram 

Russifk Laan fka Amerika. 

Berlin, 12. Oktober. »Lolal An- 

-:eiger« hat fra Rusland moving-et Ef- 
terretning om, at der med en Kombi- 
nation af amerikanske Pengeinftituter 
er affluttet Kontkalter om Laan af it- 
ke mindre end 200,000,000 Rubler til 
Et. Petersborg, Marsham Moskwa 
og Odessa. 

III Il· sk 

At Russland kan bruge Amerilas 
Vperflødige Masfer af Millioner, er 

der felvfølgelig ingen, der tvivler om, 
men om det slet adminiftrerede Land 
nogen Sinde tan blive i Stand til at 
betole dem tilbage, turde maaske nok 
være en Tvivl Underkastet. Det er del 
cn omtrent offentlig Hemmelighed, 
at de ,,fine« Pengemcend overalt i 
Europa lun mcget nødig indladcr siq 
med russsifle Papirer, der cirkulerer i 
Borsoerdcnsem 

Jkkc Tyfus, mcn 

Lungebetirndelsc. 

J ,,Danneoirke« Nr. 40 bereitez 
der, at Prof. N. A· Jensen, Ell Hornl 
lsollege, hat ligget meget fyg af Ty- 
fus i godt en Uges Tid. Dette er 

forlert. Professoren hat ligget sygl 
af Lungebetcrndelfe, men er nu i Be: 
dring, saa det er at haabe, at han 
snart maa blive rast og stækk igen. 

l 
l 
l 
l 

Cleveland paa Reife. 

Princeton, N. J., 11. Okt. For- 
henvckrende Prcesident Grover Cleves 
land anlom hertil i Dag, 24 Ti- 
mer forsinket paa Grund af Oder- 
svømmelsen. Han kom fra Bussalo 
for at overvære forbenværende Gene- 
ral-Poftmesiser WI. S. Bissels Begra- 
Velse. Mr. Clevelansd rejser paa 
Tirsdag til C·hicago, hvor han har 
lovet at holde Tale i »Commercial 
Club« den 14. Oktober-. 

»Dansteren« udgaar to Gange om 

Ugen. 81.50 aarlig. Pupae-Nr. frit. 

Koug Oskar om Udftillingen. 
Kristiania, Norge, U. Okt. Kong 

Oslar modtog i Gsaar St. Louis- Ub- 
stillingens Repræfentant Mr. C. W. 
Kohlsaat i privat Avdiens. Af hans 
Majestæts Udtalelfer fremgil det, at 

han interesse-rede sig levende for Uti- 
»stillingen, og hcm beklagede, at hart 
Iikke kunde rejse til de forenede Sta- 
Iten J denne Forbindelse udtalte han: 
E»Det ex imidkextio mit Haab, came 
prinsGustav maa se sig iStand til at 
repræsentere mig i St. Louis.« 

Togene skalfærges over Kanalcn. 
—- 

London, 12. Ott. De franste og 
engelsie Jernbaneselskaber hat i For- 
ening under Overvejelse en Plan til at 
trydse Kanalen med Kæmpefcerger, 
fauledes at Togene kan løbe uhindreve 
direkte fra Paris til Londan og onl- 

venbt. En Passagier, der i Paris el- 
ter London taki-er Sovevogn, vil da 
nforftnrret kunne fortfcette til Ref- 
sens Enke. Fcergerne Vil blive 300 
Fod lange og 50 Fnd brede med Plads 
til et Teg beftnaende af 16 Vognie i to 
parallelle Nækker paa Stinner mellem 
oberste Da nederste Drei. Toqene bli- 
ver løftedse ellkr sæntede paa eleltriske 
!)·-!cmtor3:— vezs Tor-er ier (J«—-J!I.if3. Den- 
ne Plan Vil sorkorte Tokxfarten mellem 
London og Paris meb Un Minutten 

Czatrn kommcr not. 

Sitz-III, U. Tit. Hoerkcn den itali- 
enske IlDQninxx Ell-er den rrtäsiske Ge- 
sanrst i Rom nckrer nean Tkivl onl, 
at sinke-ni- tsrpjssxtererc Vesog i Rom 
Vil fände Steh trddsis alle bencegtende 
Mike-Sen der here-In er sprcdtc i »den- 
undfte Mode Dset menes dop» at Be- l 

søget Vil blive udsat nogle faa Tage. 

Kong Viktor Emmanucl mcd 

Dronning bcsögcr Frankrig. 
Paris, 12. Ott. Pan Grund af de 

vigtige politiske Folger, man venter sig 
af det italienske Kongepars Besøg i 
Frantrig, imødeser alle Franstmænd 
dette Besøg med meget storBegejstring. 
Paa Onsdag vilKongeparret gaa over 

Frantrigs Grcense ved Dijon, og hele 
Jernbanelinien derfra til Paris vil 
ved alle Stationer være smyttet med 
Æresporte og endeløse Masser as 
Blomster og Guirlander. 

De Dekoration-en Paris fotansta!- 
ter i Anledning af Besøget, vil over- 

gaa Arrangementerne i Anledsning af 
Kong Edwardg Besøg. Paa la Place 
de la Magdalaine er der rejst en stor 
Bue, som bærer Jndstriftem »Viva 
Vittnriu Enianuele!« oa lanaLL ad alle 
Hodedaaderne er der ndspcendt Flag- 
dug med elettriste LUS skjulte i tun- 
stiae Blomsler, som er fckstede pac- 
larmoisin- og gyldensardede venetian- 
sle Massen To store Søjler er rejst 
Ved Jndgangen til Avenue de l’Opera. 
Paa Toppen af den ene staat Løven 
af St. Marco. og paa den anden staat 
det nlvopannnedeBtoderpar Romulus 
og Remus. 

De fransle og italienske Statsmcend 
er as den Menina, at Kong Viktor 
Emmanuels Besøg rummer Mulighe- 
der, der tan lede til nøje Forbindelse 
melletn de to Lande og blive fiel-ne- 
svanger for Triplealliancen. Signor 
Prinette, Italiens tidligete Fremmed- 
minister, bar udtalt, at de to Lande 
sorenede vilde tunne øve en stor og 
ketydningsfuld Jndflydelse psaa den 
Politisle Koncert i Europa. Ptcesident 
Loubet er af samme Mening og ønsler 
inderligt en nøje Forbindelse med Ita- 
lien. 

Undet Besøget vil der blive taset de 
mest omsattende Forholdsregler for at 
beskytte RangeparreL Enhver Mis- 
tænlt vil blive arresteret, og hemmeligt 
Politi vil ledsage Majestceterne over- 
alt, saa længe de opholdet sig pag 

Ifranst Grund. 
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