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Iangkeren 
«DANIIIM« 

er det eaeste dsnsko Blsd i 

Amerika, der adgstk 
TO GANGE OM UGEN 

ndcivet It 
Dum- Luth. Pun. som· 

Ihn-, sov- 

ijvemzmmok sonde- 
kkjt pas P()rlangen(i-—i 

« 21. Aufg. 
Uvejr i England og Sverkig. 

Stute Ovetsvsmmetser i flere Egnr. 

Stute Ødelæggklfek. Hsften tkuet « 

fletc Stehn-. 

England. «Loc1don, 27. August» 
paa Grund as de ftadige Regnskyl 
bkiver Situationen for Landbruget 
stadig alvorligere, da Dosten i alle 
Dele af Landet staat under Band 
J de nordlige Distrifter hat Land-l 
mcendene opgivet alt Haab om at» 

redde HMten J Nord-Wams eri 
Jernbanetrafikken delvis apbmdt vaa 

Grund af Oversvøtnmelser. J Man- l 
chester har det regnet ustandfebgtl 
i de sidstc 25 Tinter, og i Chefhire 
i de sidste 10 Timer 

(Senere). Overfvsmmelserne vedi 
vater. Fra forskellige Egne af Lan- 
det meldes am hæftige Uvejr. J 
Gaar rasede i Lowestoft en voldfom 
Staun, der rev Træer ap med Rade 
og befkadigede mange Hufe. Tele- 
grafi og Telefonforbindelfen med 
London og Iskordwiclt er fuldsftændig 
afbrudt. 

L·ondon, 28. Augqu Jfølge de 

fidfte Efterrctmänqer for Normon 
vokfcr Overfvømmelfeme ftadig. 
Vandet er steget vetudeligt i Ga- 
dekne Mange Person« har i Baade 
og paa Stiger maattet reddes fra 

Hase-trog øverstc Engel-. lLsele By- 
en ycnliggck i Miser da Elektricii 
tetsvckrket er ovcrfuommct, saa at 

Maskinerne er gaaet i Staa. 
zwngeyakyten .,Vlctorja and At- 

bert«, der iMandqgs asseftede im 
Port Meter-la med Dkonning Alex- 
andra om Bord paa Reise til Dan- 
mark og Not-ge, er af Stormen ble- 
vcn wunget til at koste Anker ud 
for Sondbwold i Zusfolt 

Modcsns den vcd Grunde-n UaaaZoi 
vedteleqmssstationen frcmkaldte Af- 
brydelfe af Ledningerne ofterhaani 
den er blcven udbedret, er der i Af- 
:c-:·3 indtmodt nycs Isfbrydeliey idet 
Ovcrsvømmelsekne bar fremkaldt sto- 
re Jordskred i Norfolk. Flere af 
Hovedlcdningerne til Fastlandet er 

derved igen blevne aMudte 
OSenere). Vandct falder nu atter 

hurtigt i Monds-U Et as do lokale 
Blades Kontorcr er fmrtct jammern 
men ingen MenneTer kam til Ska- 
de. Et Born er druknet vod Oper-« 
svswmelsen, og -i Flodcn bar man 

hat«-et Liget af en Mand. Alt For- 
remingsliv er standset. Tusinder af 
verrdifuldr smnm·iefugle, for hvilke 
Norwich er et vigtiat derwtningss 
centcsr, er dsde. Der er 5ket enorm 

Stabe paa de state Handels-garnic- 
tier. 

London, BR. August Leu-Amm- 
mer fra Norwch i Eftcrmiddag 
Tkiidnh lwur frygtelizxe Ldolasqqcls 
ferne og Raben or der. Jcrnlnmes 
sorbindolsen er ftandiet og Zum-I- 
ningslivet helt ophørt Tusinder af 
hjetulsfe hat sagt Tilflugt i Zio- 
ler og Kost-met Mange Zuschl- er 

Bande-f tmsngt ind i Wirte-Heute 
Politiet sbar med Bande reddet Ve- 
boerne af truede Hufe. Funktione- 
kerne ved Bandvcerket Mater, at der 
fkal iudtræde Mangel paa Trifte- 
vmtd, og opfordrcr Befolkningen 
til at beuge soa list som muligt, 
da Pumpeværkerne Tom Folge af 
Overfvømmelfen er standfede. Ska- 
den i Askkenhavekne er uhyre. 

J Bat-month oq Lowestoft er Hun- 
dkeder as Zerierejiende afskaarne 
fra Jernsbanefochindelia 

Stett-ist« Halt-Utah 26. August. 
Den Shdr. de iidste Ugets voldfoms 
me Negaskyl hat anrettet paa Lan- 
dwejene og Dandevejsbroekne shek 
spaa Egnen, er megct store. Flere 
ftore Broet er fuldstændig sdelagte, 
san Trafikken er afbrudt 

Oasaa Mennefkeliv er gaaet tabt. 
J Bei-use druknede i Luqu en 

Karl» medens shan var lzoskæftiget 

I 

med at bjerge Neg, der flød um« 

J Vra druknede samme Dag en 

’1(jaarig Pige, der ligeledes var be- 

Iskasftiget med at bjerge Neg. 
I Et Sliberi ved Marbæck er un- 

Idcrmzneret af Band og til Tels 

»sst1)rtct fammenGudstieneften i Rief- 
svingc Sei-mic- her i Gaar timattet 

Find-stilles, da »Um-stets paa Grund 

lcvf Oversvømnuslfch ikke kimde naa 

mein til Rittern 

Ei Kronaak. 

2,995,000,0(x) Bu. Maik- og 
690,0()0,00() Bu. Hvede 

i U. S. A. 

Alle Korafortek og Produktet over- 

gaar Avlcu i 1911. 

Z Ghin-M 10. Sept. —- Jfølge 
Regerinnens officielle Rapport, der 
offentliggjordes i Gans-, vil United 

»Z:ates i Aar faa en ualmindelig 
stor Host. Tallone tnder paa et 
sit-wann tmad Mai-s, Knrtofler, 
Fomnrshvudc sann-, Byg, Bog- 

,kwedc og andre Farnrnrodnkter an- 

nam. 
ziwrnavlen or efter bund Jeptems 

berrwnuorten Umar- ftor not til at 

lægge Beflag paa bele- Landets 
Transportntionsoonc indtil næftc 
Hilft-. 

Mafsovlen naar Paa nanfke lidt 
nær ou til J Billioncsr Bu» den 

starer Anl, Landkst bar haft. Avlen 
af Haer er og7aa den størfte, man 

hat Fortegnelfe over-. Hocdeiwlen 
er den« Herde fwkftökdrk er produ- 
ceret i U. S» men er 58,000,000 

"undcr bøicsfte Reford Efter Korn- 
"bandlksrs:«s Lverslan er den bog den 

næfvswrftc 
kseartoffelnvlcn slaar alle Refor- 

dcr nicd :3«R,00s),0()0 Bis-, det vil 
fige 10.-3,004),0(,«) Vu. more end i 

Fjor og 9,s)«0,««0 Bu. Inm- end 
Kronaarct 1904. 

Bygshøftcn anflaas til 2«9,000,- 
Wo Vu» 5(,),000,W() Bu. merc end 
end i Fior. 

Oktavan ffal vix-re forholdssvis den 

Inn-no ai aiie Anlingci«. Den nn- 

sjauszs til 72,()·n),t,«iu Ton-J, 25,0»«. 
nun Ton-J nun-e end Fjur dg Z- 

UMWW Ton-:- nnsre, end der noget 
Irdiiqcre Ilais er avlet i Lanch 

Te oiicieile Tal paasmass i-».)ll- 

:ninchjg·1)ed a: ukrrc sonst-komme 
wrnlnindleme nimm-, at Agerdrugös 
departuncentet knslt igennein dar nn- 

dervurderet »Dosten 
Tot figes, at Z.imns:s1nin:ner Mc 

Mag-II oil hjwlpe Nationalbanfene 
i den Tid, der skal faa mange Peime 
til for at omsætte Avlen Der er 

en Valance af JSOJWWW i Zkats 
komme-ket, og en Trediedel af denne 
Zum ian annendegs til at leite Pen- 

« 

genmrkedct. 
F Fliegt-ringend Napport vifer: 

) Mass: 2,995,»00,sw1 Bu. mi- 

i000,00() Vu. more end i Fior. 

: sLWMZ ANTON-NO Bu» 69,0()()- 
lum) Vis. Inere end i Fior. 
I Hame: l,290,l)0(),000 Bu» BGB- 

’000,000 Bu. more end i Fior. 
Bygx 209,»»0,»00 Vu» 49,000- 

Um Bu. mere end i Fior. 
Kartofler: 398,000,000 Vu» 105- 

000,000 Bu. mere end i Fior. 
Tilfammem 5,582,000,000 Vu, 

1,055,000,000 Bu. more end istor. 
Med Heniyn til Hvedeproduktion 

er North Dak. Nr. 1 baade Ihvad 
Arealets Starrelse og Kvalitet an- 

qaarx mät ester kommer Minnesoi 
ta, detefter South Dakota og saa 
Washington 

Illinois bar det ftørfte Majsareal 
saa komme-,- Jowm on med Hensyn 
til Malitet er den i Aar Nr. 1 
med 93 Points mdd 81 Points som 
Gennemsnit for 10 Aar· Nebrasika er 

Nr. ö, hvad Areal angetan og dens 
«Kvalitet qived sont 80 mod 81 Iom 
Gennemsnit for 10 Aar. 

I Tyfoon i Kina 

30 a 40 Tusinde Menncfker sigeø 
at viere omkomnr. 

Zimngth 9. Sept, —- Umaadelig 
store Tab af Menneskeliv berettes der 
om gennem Post, som just er mod- 
taget fra Wen Chow i Chekiang 
Provinsctt 

ikdincsisfc Overslag over dem, der 
er aufkommt-» som Folge Tyfoonen 
i For-bindelie med umaadeligt Regu- 
fald, sættek Antallet til 30,000 a 

10,()()0. Uvejret raiede den 29. 
Aug. Vasndet steg umaadeligt i 

svre Wen GhowJFlodem saa store 
Islrealcr Ilslcu worin-Immer 

Bin-n Tifing Ticn W Mil Nord- 
Vcsfk for Wen Gle bva overrafket, 
og HWW as den-J Jndbygqere 
d1«11k11c-do. Flier andre Bock og 
Lands-Wer dusv Metam, og Pro- 

Ifcftunst i Clmclwm en vigtig Mis- 
Hionsstntiom blcv Kollet dort. 
!I Tot Nod-der »Icher i fummo Mel- 
Hdingt 
i Tyioonen den M. Aug. gik heil 
iovcsr fleris Provinfer paa Kinn-Z 
isØitkysn deriblandt Csbe Kjang oq 
lFukim Tidligore telegmiifke Mel- 
idinqer lød paa ftort Tab af Liv osg 
ftore Eiendomstab omkring Foo 
Elimi. og pack Zøen ved MiniFlos 
den-Z Mnnding flød der Lig i Hun- 
dredvis. 

Proviner Chekiang, dcsr imr en 

Befolkning of omkring 12,s)00,000 
udgørcss til Dels af fladt Lavland 
og wies for en of Kinas frugvbgk. 
refte"Pro«vi11se-r. Som Folge of 
Overivømmclsen vil Jiidslmgaerne 
blive udiat for Hungersnød 

J Fior foraarsaqede en Oder- 
svommelics fra YanqtsesFlodem den 
meft uditmkte, man mindes, ji«-,- 

’000 Mennsfkcrs Død ved Trukninxi 
oq rlIkillioncr imødefaa Hunger-Z- 
bod- 

En tabt Race opdaget«:’ 

Iman U. Ewi. Viliijalnmr 
fztoianssiom der hat t.lbmgt over 

l Aar i arfriTf ForfkninzL kom «: 

Lazi tilimgc til Zinmlc mcd Damp- 
sM im Nimm, Alaska, og fortnius 
om sin Opdagelie af, hvad hnn mu- 

n» m viru- Ciicrkommerc af fran- 
diniwiskc ziulonislcr i Grønl.1nd, 
sein um« sidfi hin-te um i 1112. 
Tu Eamiasrdsicn misd Wonlmid 

sont-proqu i M 17. JiavhundnsMn 
vat« Simrot as disssp Aal-müsset tobt. 

Zamnnsn incd sn »Er-Nagen Tr. 
Vi. M. Iliidursmk Fort-it Cim, fu« 
zior Etciancsson gfort en Vasrdiiuld 

-,ooiogi·i· oq othnoloziiik Eamiinkh 
ssimi Tr. Finder-Un vil ankoninic til 
Zan Francisco nich ma LWaldkmti 
perm- Bclvedrre førft i November-. 
Zumlingrng Maal er bot anwrikmis 
ike naturbiiwriike Mit-bunt i Rom 

York. — Vislvisdisro befinde-r Tig for 
Tidcn nd for Wrangcløcm Ziiberim 

Stefansson og Anderson stark-de 
paa deres arktist Etspcsdition i Ums 
via Winnipeg, Editionwn og ned 
ad MackenziesFloden til dens Mun- 
ding. De sfwrede efter Coronationi 
Vugtm der paa dct canadi7ke Hort 
er mærket ubeboet, en Region, de 
advaredes imod at heiterm-. — Lin 
de foakaldte lwide Efkimoer, imn 
fandt ved CoronationsBugten, for- 
talte Steintisfom 

»De er shøjcre end Sirt-nimms- 
Gfkimoerne, men ikke saa ihsje sum 
Eskimoerne i Alaska. De tsalte Essi- 
mofk, sinnt ieg nie-nie, at kunnt- ken- 
de nogle nordifke Ord. Jeg bei-m- 
te 13 Gruppe-r af disfe Falk, der 

formodentiig tæller ca. 2,000 og 
ieg saa 1,000 af dem. Ti as diese 
Guier eller Stammer ihapde al- 
drig været i Bewring med Hvide 
og havde ikke iaa mäget fom Tra- 
ditioner om dem. 

Mcllcm de blonde Eskimoer og 

zMaukcxtzic-Eskintoerne ligger der et 
ødc Bæltc pao en 300 Mils Bredsi 
de, sum aldrig nagen Efkimo har 
vovet sig over· Eskimoerne, der bor 
Veft for dette Bælte, har intet 
Wndskab til dem, der bor Øtst for 
d(-t. TiITe bed, a: der er West-Essi- 
mocsn nie-u de trot, de er Vilde »Kan- 
niibalet 

Der cr fuldt op af Moskusohfer, 
Polarbjørnv og Basl, og de blonde 
Eskimocr lever godt. Mange af dem, 
bar Lini- faa blaa 5om wirkt-. Man-; 
ge as Mwndcno bar lyst eller røds 
lqt Zim. Te bar inqen Qverleve·« 
Unser om dercs Forfædre.« 

i 

Ylandede Weddclelsdi.s 
W! 

Tot betone-J fra Paris under 9.. 
ds» at der Søndag Ast-en Fil, 11,30 
fnldt Em- som xilimar paa den 

..tospsv tut-dy« chfork I 
l 
I 

lldonrigsminifter Philcmder C. 
Fmor ankom til Tokio i Mnndags 
Aste-J sum førfte specielle lldTending 
til at dcltage i den afdøde ikejsers 
Väsasttech Mr. oa Mr5. sinox til-z 
ligenwd der-es Folge blev ibudt hier-. 
teliqt velfornmen. Der var refer- 
vrsrkst Wiqubed tl dem i den ameri- 
kanske Enrbasadu 

Im Nagale Am. meldes under 
H. I., at merimnsfe Rebeller un-; 
der General Eanwas Anforfel har« 
ansholdt or; delvis ødclagt et Pas- 
ssagertog 30 Mil Syd for Nogales. 
Da Näbellerne fik Toget stand-fet, 
underrettcsde de Passagercrne om,v 
at de inan Fortrwd vilde gøre dem: 
de ønskcde blot al den Ammunition,· 
der sandte-I von Toget. E 

Man er her i Staren bleven op-I 
skrwmt over en Zugdknm der vindor 
lldbrodel«r- blandt Besteer Man kal-- 
der Syqdommrsn Menengiti3. Gu- 
vernøren bar Warst sig af Sagen. J 
Orrsdnqs hoidtes en Honferenco je 

Lincoln, bvor over 200 Tyrlæqeri 
Ifra Ztaten og enkelte fra Embostasi 
terms Var til Stede, og lwor Zituass 
tionen drøftcdes. Man aqter at op-! 
taacs Komm-n- imod Sugdommen i, 
sbvert Countv i -Statcn. 

« 

Fra Csbicmw meldes under 11.s 
ds, at Mrs. Jo'btr««on, Nmrsrenf 
Jorf Mkmforr Werden-Z Chanrpions 
Tom Newpkwmpers bvide antm bar- 
forføat at drasbe sia sislv med et No-; 
volvcrfkud Hun blw fom Mifs Etsä 
ta Vorm fm Vrooklyn qift med« 
Johnfon for trc Aar fide-n oa harl 
vceret fvært ftolt of fin Gelt. Jokmsx 
son angiver Tungfind fom Gran-I 
den til, at knm vilde ende sit Liv,«j 
men -—— —- ikkr alt, 7onr alimrerJ 
er Guld. 

J Tonne-r er over en Ska afs 
mmcvrcsndo oa tidliaere Embcsdss 
mwnd blevon anboldt for Gruft onl 
bar maattet stille Eikkcrlhcd for, at. 
de Vil møde from til Forli-r i Rvksl 
ten. Bande den nuvasrendts Citvj 
Mnnor oq bank- Tommnd i Emsbcdeti 
» befknldt for ikke at anvendc Lo- 
ven over for aabesnbar Last, oq 
Politicbcsfcmcs bar boldt med dem« 

. l 
l 
l 
t 

Fra Ghicago meldes under U. 

ds» at den berømtc Olviator frai 
Waflhingtom D. C» Paul Pech er- 
falden ned med fin Viplan og baq 
5laaet sig ihjel. Der -havde blæfts 

ltlkastevinde shele Damm, og Direktøss 
kren Andrew Drew bavde opflaaetj 
OAdvarlel imod at gaa til Weit-M 
»men Peck mente, at band lille MU 
Jplan vilde vcere hurtig nok til at 
fide et Vindkast af. Han gforde laa 
det skwbnefvangrc Foksøg. 

Irr-öden rund-L 
«- 

s met er en Student Nogge død» 
fom Følge a"f en Incl. Han hande» 
faaet to Zaar i Pandm 

( 
Ton nye danske Gesundt i Bier- 

1in, Greu Carl Molke, ya: taget 
Ophold paa Hotel Uldlon i Berlxn 

. 

Flyoeren Cihat er styrtet ned i 

Nasrhedcn af Wien og kvæstct fnal 
aluorlig. at shans Ljv er i Zure. 

— · 

Manada har efter den i Fjor af- 
t)oldte Folketælbing 7,205.UUU Jud- 
byggere, yvilken betyder en Fordobs 
ling isiden 1871. 

. 

Fra Atmeer Island, Loh-greife- 
res, at der forledeu Uge er saltet 
18,«12 Tor. Zim. J alt er der i 
Eæsonen faltet 117,()RT Tor. 

Tun russiTe Nordpolsckspedition.r 
:’lrclmn,1csift·, 27. Augqu Leimger- 
nc i siamajn Eedovs Nordpolsekss 
pchtion er i Tag afsejlot berfra om 

Bord paa Efsspeditionensts Lampen 
. 

Uro i :)(Fgr)oten. Fiasko, 27. Au- 

gust. Der er Ohr-r foretaget tre An- 
Otwldochm Anledningen hcrtjl er, at 
der for fort Bid siden i Kairo fand-! 
taki duslaaet Plakater med oprørsks 
Jud-hold 

Flryveulykke Laun, 28. August. 
Flyveren, Løjtnant Ehandenien der-« 
med sit Biplan vilde flcwe fra« 
Dauya til Ehalons, styrtede ned 
ued Crecy sur «Lerre. Apsparatet 
kom i Brand, og Flyvercn blev 
brændt ihjeL 

. 

Ny Brand i Konstantinapeh 27. 
August J Gaar nedbrcendte her 23 

sHuse med 60 Forretnxnger samt en 

Masse. 
SenekeJ Tot er den Irr-die store 

Brand i Løbet af I Dage. Der er 

brasndt lW Hufe, st) Vutikcm 3 

ftore Bamrcsr oa on Mos«t"c. 
I 

J drt franskc Kloster Fontcorault 
bar man fundet nogle af de gamle, 
engele Siongebrgravclsen sont mans 
troedcs ødkslagte under Revolutioncn. 
Man bar fundet fire Kisten inde- 
lmldcnde Liaenc af Dem-if H. og 
Hans Gemalinde og Richard Løves 
hierw ou haan Saft-cr. 

. 

Mitraillcufc for Flaum-a Paa den 
milimsrc Flyveplads Ucd Briissel er 

der bleoen anstillot aunsxige Forng 
med on amerjkatfk Mitwilleufe for 
Flyvere. Vaabmst, der.kun ncjcr 
csen Zur-s Wund, kan med Levhed 
ansbringezs paa en Flyvcmafkine, ogl 
det afaivcr 500 Skud i Minuttct. 

. 

Lin ziamp om Z'psllclmlcl'. FM 
Uiszfasbon welch- at Politicts Jud- 
znsibcn mod Zuillebulernc i Clmvcs 
Uud Nordgrcvnscn, but-I «Pn«-L11it«1(111 
udclufkendc bcftmus as Smuglere 
oq Vandittor, bar fort til en Raum 
Z Person« drasbtes og « saure- 
chs. Tor blev anboldt Its Person« 
og Tbcsjlaglaqt l(’-(),««0 Fres. 

. 

PetroleumFmexml paa Jstandsp 
«.«)ieykjavik, ZU. August. Althnget hat« 
vedtaget at benmndige Ministeren 
til at ind·føre Petroleumsmotmpol 
for et Bidsrnm af 5 Aar, entru« 
ved vaort og Salg for Lands- 
kassfens Requing ellcr ved at over- 

drage Encrettekk hertil til private 
Personer og indenlandffe Selfkaber. 

En dyr Strike. J Følge de nu» 
a’ssluttede Beregninger har den sidste 
dBfes-garbejderftrike i Ruhr-Districtet, 
Preussem bragt Arbefderne et Tab 
paa i alt 18,200,000 Mk. De hat 

f mistet i Løn 8,489,000 Mk» og som 
Folge af Kontraktbrudet fik de des- 
uden ikke 4,753,000 Mk. udbetalt, 
sum de havde fortjent. Denne sidste 
Forholdsregel ramte 155,852 Vierg- 
arbcjdere Der i Genuemfnit hver 
miftede 30 Mk. 50 Pf· 

. 

Zuwide-Zannnensvæmelfen i Nas- 
land. St. Petersborg, 27. Auth. 
Den Kommission, der er nedfat til 
at lede Forunderføgelsen i Anleds 
ning af Zammensværgclfen blandt 
Matroferne paa Sortchavsfleadsem 
har fundet 50 Mand skyldige og" 
'henvisjt deres Sag ti1 en Krigsret. 
Honimod 300 Mattoser, man ikke 
mener at kunne stole paa, er blevne 
forsfatte til Tjenefte i Land, for at 
der kan blive boldt Tfarpt Øje med 
dem. 

. 

Den svenske Storsstrike i 1909 oms 
fattede efter de nu foreliggende 
ftati—ftiske Veregninger 9000 Anbede- 
steder med 331,000 Arbeit-ere, as 
bvilkc 300,000 berørtes af Konflik- 
ten. Teres Tab i Jlrbejdsløn er op- 
gjort til 39 Mill. Kr» medens Ar- 
ibejdsqjoernes famlede Tab dog er 

meget kalkulatoristk 
En and-en Folge af Striken er, 

at 716 sterenstomften der omfattes 
de 87,000 Avbefdere, og fokn ule 
i IMM, ikke ere blevne fornnede, 
sbvad der qør Arbefdernes Nederlag 
saa meaet mere eftertryfkeligt 

Kamp med en Prcest. Lissaibom 
28. August Fra Aldeia de ObiTPo 
i Tiftrittet Gnarda meldes, at der 

Anledninq af en Vegravekfe op- 
tod en Strid mellem Prceften og 

den lotale Lvriahedspersom paa bvis 
Side Befolkningen stillede sin, Da- 
Prmften under det opftaaede Zlagss 
maal bavde mishandlet en gammel 
Mand, blev han arresteret, men fik 
Lsov til at qaa bfem for at time ani- 

dre stilasder im i Stedet for dem, 
der var blevne renne itu under 
Staasmaalet 

J Vrwftegonrden forsnnede Gan 
fig imidlertjd med en Revolver og 
drasbm da ban var vendt tilbage, 
Øvriasbedsmerfimen med et Stud. 
Nasende berover ftvrtede de øvri e 

af Landsbnens Beboere fig over 

Prwften on misbandlede Imm, faa 
"ban til sidft bede, kworefter de Tem- 
læftede bans Lin Vna det frngteliqs 
fte on modTatte sin, at det blev be- 
amvet pna KirkexmardeIL 

i 
f 

Portngissikc Monmkifthr i Fama- 
·s·-)s« Den Vorhmksisfp Krisis-rot der 
dømto do smmnchwrnc Monarkis 
stor, Tmr nuknscmt de ftatsomvæltens 
do Person« Esset Ccllofwnafcsl der 
bnsror dvt ka!«aktksk«ifri«"ko Nin-n »Min- 
tcsncinrf»1«, dg fom ffak mer der elen- 
diqste Fwancsb der finde-s i hole 
Lande-t. Tot Vaastaaå at cht kun er 

annfkes fem Kanne-n Tom er stærke 
nok tTl at tanle et flcrcmriqt Op- 
bold indonfcw dets Mute-. 

Te mandosboldne Nemsblikanero er 

da oqsaa 07 den Menina, at det er 

ntilladcsliqt at chbrinqc1 politifke 
Immer cst faadasnt Sied. 

Om Tilssnndene i Fwanlet faar 
man csn fvaq Forcftillinq ved at bote, 
at Direktørcsthar ndtalt til Krqu- 
minisftcsren at der var lsdt Vlads oa 
dorfor bar fortsflaaot at anbringe 
de mindre alvorliqe Forbrydene an- 

ldre Stedetc 
L Endvidere «foreslanr Direktoren 
at affkaffe den Waafaldte Brette, som 
endnu bæres af de politiske Fan- 
ger, og Tom bestaar i en lukket Mak- 
ke over Hovedet og hvori der kun 
er to Hallen somFanaen kan se 
nd iigennem Oq endeliq Infker han 
Reglementet cendret, san Fangerne 
kan faa Lov til at fkaffe sig hehre 
Most for egen Betaling, at komme ud 
i frisk Luft og blive fri for Hemd- 
akhejde f« 


