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Amerika 
— 

WStok Jcrnbankulyttc. 
Columbus, Nebr» Juni 19. —- J 

Dag da et af Union Pacific"s hurtig-- 
gnaenbe Fragtioge fm Onmha git 
veft paa og nærmede sig Gott« etg 

ploderede pludfelig Dainptedlen udrn 

nogen som helft forndgaaende Vatfl, 
rig to Mcknd Jngrniør Charleg J. 
Fulmer og Fyrbpder David Jentinsll 
blev drcebt paa Stedet, medens Wil-. 
lianis Fleming blev slemt stolbel vg kit» 
et Ben brættet Alle tre er ftaL i.nal)n 
Dampmaftinen der var en nf de ftøi 
ste, blev fuldstcendig tuinerei; en Vogn 
blev tastet of Ztinnerne og forhindrekie 
Færdfcl paa Stinnexne for fire Timtni 
En Drl af den springt-.- Dampmaftinei 
blen« fund-en Nin Yath fta Sporen 

Der bleo fendt en Afdeling Masan4 
nd for at faa Stumpnne bott fraI 
Stinnernr. Dainplevlen, der laa is» 
Hob fta Sporei blev undekføgt fokf 
oin inuligt at fna Aakfaaen til GL- 
plofionen opdnget, nicn hidtil uden RI- 

! 

fultat. ( 

l 

Fahnen den dræbte Jngeniør hin- 
atbejdet i 12 Aar for fnmine Kompag-. 
ni og var nnset for en nf betg meft 
paalidelige Mand. Hans ganile Fa- 
den der arbeitet paa fainine Linie, 
stulde netop affted ined et Pagfagets 
tog, fra Colmnbus til Oniaha, da der 
blev tilmnbt hain, at ,,Cl)arlie var not» 
kommen til Stadt. Den gainle for-i 
lob øjeblittitlig Togei; han nicmite gmf 
til fin Dreng fagde han· Da han; 
fandt Sonnen ded, var den gainle 
For-ers Sorg og Sindsbevægeljs 
sinertelin nt fe. ! 

Fulnier efterlader sig Huftru cg 
Born i Omaha. 

Den faarebe Fleniing vil muligvssz 
tomme fig. Han er Enteinand og leven 
samtnen med fine Born paa PierceI 
Str. Haan stone døoe for et Aar 
fidein l 

Stimme Tag tom Melding fra Los 
Angel-es, Cal» oni Togfamnienftøcs 
pna Santa Fe Bauen. Det var et 

silagfngettog, der git oft pan og ftodke 
fainnien meb et veftgnuende Fragttoq. 

To Fyrbødere drwbtez, oq adflillige 
of Togfunttionærerns tom fiemt ul 
Stude. 

chtr hicmxoxtck lsljckaga 
tin to Tages ftseqcnde Helle vq m 

Lust inwitet as Fxmtiqhed gav siq i 
Linsdagg lldflag i en volbsom Tordeyr 
ftorm. Forend Stuan Bei-Umbelli- 
blev to Mcknd drasltte af Bannen m, 
flere henlai bevidltløfr. andallarm 
lød over hele Byen fra Hilfe, atttwndte 
of Lunildeth Blaxtbt andre tamtccs 
Den store smulte Bartolonmug Hirn-H 
Lyncst ramte Toppen of Taget pg 
tændte øjeblittellg, m for Brnndvasi 
senkt inbsandt sin, ftod den i lt)-J Lin-II 
Medean Brandvckfenet gjokde alt mu-? 
liqt for at stillte, føgte noqle hellemo: 
kigc anolt at redde de tirlelige Sa- 
ger, thterbægere o. s. v. Hele det ims- 
vendige as Hirten blev ødelagt. 

Mange aner Hase bleve antckndtc. 
Et Sted vilde en Mond just tetefoncre 
til Brandstationen om Brand i bonI-! 
Nabos Hug, da Lynet ramte ham og 
flog ham bevidftlsö til Jorden og an 

tændte Hufet Hnn lom til Bevidsthcd 
netop tidgnot til at redde sine tre Born, 
for Flammeme greb om fig. Stor- 
men bkagte libt tøligere Befr, men der 
er ingen Udsigt til at det vil vate. 

-...—.- ,,»-0- ..-. .- 

Miis Hcten Ganle Peugr. 
Misg Goutd syncs at brtragte sine 

mange Penge fom et Laun, der stal 
fotvattes. Hun blev forleden spurgt, 
km hun nu delte sine Jndtomlter i visse 
Sammet-, —- faa meget for Foranelse 
s— for eget Brug —- sor Batmhjettikk 
hedsgekninger, hvottit hun leende spa- 
tede, at hun brugte sme Pcnge first ng 
fremmest til at leite-Neben i Verbin, 
blev ver saa noget tilovers, brugte hun 
dem selv. 

Da man spukgte hende, hvad Slags 
Mennesier hun mest yndede at komme 
til Mem tmvnede hun Spfolt cg 
Salt-any men first og sivst Sama- 

Etth s---. ·- .-.5 --««-.·.« ..-..-·-..«.·-·-a«-L-j- 

De tusinde Ting 
Den bedste Fortetninq 

for Kvinder J en Tale holdt 
ved Lake Foreit Universitets SM-. 
ningsmøde siger David E. Forgan om· 

de Kvindee, der stal arbejde for derei; 

eget linderhold: 
»Der er san meget mere at kckmde 

med for en ,,selvforspkgende« Kvinde 
end en Mand. Hendes Løn er min- 
dre end hans for akkurat det samme 
Arbejde, og Tilvcetelfeng Kamp er 

hemtdete for hende over hele Linien. 
Held i Fortetningganliggender, er swn 
Regel meget indsiræntet, men san lanIIt 
som dei quer, ttcever det faimne Kna- 
lisitationer sont bog en Mond. 

Derfok vil jeg tilmade alle cergekris 
ge nnae Damen der ønster at nxm 

frem i Livet, gift ever med en frem- 
adftrwbende unn Mand. At danne et 

lytteliqt Hjem er det berligste »Im- 
tsetningsforetagende« i lIele Werden 

Jkte, at man man foritaa Inin « ec- 

ning at oære at udvotteg Lytke er 

Nummer et. Den menneftelige Fia- 
kattek on diens rigtige Udfoldelfe er 

menet visitigere end en god Stilling. 
En Mand, der vinder Rindom Inn 

sin gode Snmoittitheds Bekostning, e: 

i Sundhed mseget iattixI. Men en 

Mond er i Sandhed rig, hvig han be- 

fidder en cedel Kakalten Hellere fø 

fattikI paa Penge end fattig pag 
Sjcel.« l 

Koppek i Michigan Sei 
Joseph, Juni 12. —— Fra St· Joseple Mich» meldeg om en tennnelig alvortin. 
Koppeepidemi. Jtte mindre end 150 

Person-er paa en Stmskning af 20 
Mil er angrebne, doq i en mild Gent-. 
To Dodgfald er indtrussen i de sidilei 
48 Timer. Sngdommen tommek im 
Stovbnggetlejrene i den nordlige Dle 
af StettemI en Atbejder derfra bragtel 
Smitten omlring. l 

V n r m e n i Shicago er forfærde-( 
lig» den M. Juni dode 7 Personer for-it 
Folge af ovetvatldende Hebe. 

Foketkætler Toben for 
B l i n d l) ed Lin reisende Aqent for 
».itoct Island« Jeknbanen itød fig i 
Hntchinsom Kansas, sidste Torsdnn 
Hang Motiv var Frngt for at blioe 
blind. Han hnvde nemlig daarlige 
Ding og en Zjenlckge hnvde fortaltI 
hom, at han vilde miste Snnet i en naer 
Fremtid. Hnn eftetlod sig to BreoeJ 
et til hans Huftku i Kansas City o j et til en Kolleam hvem han bad be » 

ferne Kobet as en Kiste og Affendelienl 
as hcns Lig til Kansas City· J’ 
Brevet var PL. Ut) til Bestridelsen nH 
Udgift erne. 

Mer U.s2cliinlens.s)elbted. 
Werg-. iUkcsiinleng Oribred gear, at- 
Dønnne eftcr de Daglige Doktormeldin l 
net find-in fremaV, oq man mcner, hun 
Dil snxm vcrre i Stand til at rejsc si! 
Camon. 

(5n rasende Foliehob vil 
»l y n ch e« 1 IF N e a r e. Sbrcveport. 
La» 1.';. Juni. 153 arme Neng der- 
ivlandt 5 RvindeL er as en rasende 
Hob blevet indespærret i en Lade, hvor 
de i to Dage hat ventet paa Døden fra 
Hohen. De er anklaget for at være 

medstnldig i Mordet paa en hvid Mann 
Gran Fostetx selve Mordeken, Prince 
Edtvards, er imidlertid forspnnden, og 
han skal sprst sindes og brændes. 

Regeene arbejdede paa en Mantua-e 
nckr ved Shreveport. De var indførie« 
fra Houston, Texas; en Neger, der 
taibte sig Profeten Elias-, havde for- 
udsagt, at stote Ulyikee vilde komme« 
Texas. Og de godtroenbe sorte sing-E 
rede i Rcedsel med ham til Louisiana,: 
hvor Plantere netop behsvede Arbei- 
dere. As »Profeten Elias« var en 

Agent fra disse Plantere, og at hansI 
,,"forubfigelfet« var beregnede paa at. lotte dem fra deres Hjen1, vidste de 
selvfslgelig itke. 

Der oplom faa Tvistighedet mellem 
Negerne og Opsynsmændene. Geay, 
Foster, en Svoger til Guvernpren af. Tennessee, mente at tunne tale Ne-, 
gerne til Rette; men sst han nogem 

Sinde kom ncek til dem blev han kamt 
crf Edwards Zugle. I 

Hidtil hat man ille kunnet findes 
ham: del formt-des han har gjort Ende 
paa sit Liv, hellere end blive pint ihjel 
af den rasende Mamgdr. Jmidlertio 
afvenler de 13 ulyltelige deres Dom. 
Kvinderne flal afllckdeg og pisles, pg« 
Mændene Menge-T Man borttog dem« 
fra Laden og satte dem i Byens Fceng- 
fel; men Hoden, der tret-ver dereg Liv,I 
dolfer stadig, og lan let sprwnge Ferng- 

« 

selsmurene « 

l 

Chicago Svindlere idem-I le Forbedringshusarbejde.; 
En meget stormende Retgsag er i den-; 
ne Tid kommen til Afflutning i Chi- 
cago. Tte Mand, Weber-, Kanter og 
Lovelesg drev en Launeforretning. 
Den-J Flunder var Politibetjente.. 
Brandmænd og andre Person« i· 
BRan Tjenefte. 

J flere Tilfcelde er del nødvendigt: 
at lage en Elgamem før man lan blioe 
antanet i den civile Tienefte. 

Det bliver altid belendtgjorl, naer 

en saadan Etgamen stal finde Sied, 
og de tte ,,Laanere« sit en ypperlig" 
Ide. Lovelef5, der er Sagfører onI 
lilfceldigvig lendt med et Medlem af 
Elsamenskommisfionem flulde flaffek 
Elgamensspømsmaalene; det linke-« 
Ves, og dereg Bogholdersle, Miss. 
Rnobjoham der er en af Vidnerne mud ; 
dem, maatte lopiere SpørggmaaleneJ 
og dissk have siven sorgte til Eis-H menskandidaterne for Zins-« pr. SæLl De tre Masnd der hat levet som- 
,,hædetlige« Botgere, nasrede ingenl 
Firngt for Saaens Udfald, on da Ju-! 
syenz Tom lød paa »Slyldig«, blier 
de ilte lidl forfoerdede. Særlig tog 
del baardt paa Lovelesg, det var meds 
Mose, han lunde holde sig oprejst efters 
at Dotmnen var falden. Strassen løn 
paa Forbedringshusatbejde fra 1 til 
:,- nat og 81000 i Markt. l 

El sorgeligere Syn end de trei Svindleke var Kanterg Hufnu, der- 
ftod grædende i Raadhuset, og haan 
gamle Faden der, høit hullende, sad 
alene i en Stol ved Antlagetbasnten i —- 

P a »z— s i u n H s n il. Vaneonner,! 
V. O» lLte Juni. — Tet berutnte 
skcwsjunssknesptl i Lberannneraan,« 
Tnskland, hat« saaet en Konkurrent, I 
sum lscevder sin Ptadci Ined Ære.- 
Indianerne i Chilliwakf winkte 
surleden en Fremstillinq as diristi 
Libelseshisturie, sont - der lsele var» 
duatia aj01·t, ua i Inanae Hense 
ender surbavsende Maria« Eure 
stillinaen qauesz i Frilnst Ter varj 
Umrent 53,W() ntdsudte ua EIN-« 
lwide sm alle Manier til Et(«de.s 
Xivindernesz ZanzL der snldte lIeleZ 
Talen, nai- as arti-ende Bassiana- s 

Forestillinaen othsanede uasaa et, 
relsasost Lutk)g, lsnurj Im furskelljae« 
Jndjanerstantmer var reprceseme 
sche- 

Mnindermsö Eana aav Ekku sra 
Fiasldenen Pi«uce0siuxnsn, der tnar 

san-rede til ditat-Ichftelsesplndsen, 
var over en Mit 1ana. I Epsdsen 
sur Proeecssionen ask de ZU Stank 
merk andinaer Da Preester. Pru 
s.«-.--1ssionen marscherede 35 Gange 
umkring der Sied. lsuoe Rorset sknl 
de leise-I, ua helc Tiden sang Futter 
Salnter og aandelige Sange· 

Jesus i Gettssexnane var den sur 
stezecne oa tilliac en as de ntest 
gkibende. Mellem Træerne saa 
man de slmnrende Tiseiple ua Je 
sus, sont lJan stod ensom et Stnkke 
fra dem. Eaa kont Jndags forta- 
derske Uns o·q de Seencr, sont fnl 
ger dercfter. 

Den mest gridende Seene var 
d.·n, i hvilken Jesus kommcr bee- 
rcnde tned ziorset paa sinc Sknldre 

As synker i Kna- under den tnngcl 
I) rde. 

Saa«rejses Marsch Paa hver 
Side as dette fes de to Nonen-; den 
paasslgende See-ne handlcde knn 
om Frelserens Santtale mcd fine 
to Lidclsessasller. 

Te grwdendcy som stod der i 
bvtde sklceder og mcd fla rende 
Haar, glorde et dybt Jndtry 

Kristc Legeme blev oinsider neb- 
tages as Korset og baaret vcek af 
kærlige Heender. 

Udlande t. 
tlulmncrnc givkt eftkr. 
PlaitiAmcndemcntet vedtach 

Ten 12. Juni vedtvg Kubanerne 
Bis-its Ændringizforslag med lti 
Stennnek imod 11, uden noqen found- 
gaaende Digtugsion. Fire af Fotsln- 
net-J sztodftandeke var itke nærværend.-. 

Llindringsforslagets Vedtanelfe er, 
stønt Regeringen hele Tiden hat ch- 

ret diese paa det endelige Udfald, al- 

liqcvel en fior Lettelse, da man for en 

Tio tan lade Cuba stotte sig felv. De 
sim jo nu travlt med at faa der-es 
anqldve i Stand liqesorn oqsaa at 

ferne for Kandidater til ncrste Eiter- 
Qnrs istnlg af lovgivende og udøvende 
-Et««ic-einbedgincend. Lonen nngcmcns 
de Ziemmeretten er endnu ilke give-L 
men man mener, den dil blide imme- 

lin libzrnL 
Tette Arbejde bliver udeluttenoe 

Knbnnetnes3: imidlertid dil de ameri- 
tanfte Trdpper under General Mond 
soidlive paa Zen, indtil de opftillede 
Betingelfer i LEndrinanorslaget er 

til-even fnldeftgjort, hviltet næppe sie-: 
før nasfte Forum-. 

Trddpernes Tilbageknlden vil doq 
nirrniest blive et teknift Udtrnt, da de 

fteste as dem dil forblive paa Den on 

i umeritanske Fastninner on Gemisc- 
nek, ,,for nt forsvate den mod hemme- 
de Fjender«. 

XIV-ad Ruban-eine mener 

om Z agen. Jmidlertid er Ruba- 
nernc iktc godvilliq falden til Feie. 
men handler tun som den, der nf to 
Lnder Provek at vcelge det mindste- 
Nogle freinragende Kuhaneke, der for 
Tiden opholder sig i Washington 
siger, at Follet bar tnbt Modet. Tbi 
Vedtanelfen cf Platt:Forslaget me- 

ner for dein Tabet af dereg Uafhccn 
nighed On af de to Allemanden 

vedtnge Forflnget eller trodfe Links-I 
Sam, da var det sidste aldeleg hand- 
lø5, lworimod det første til Nod kund-e 
betragieg fom 1nidlertidig, og en nun 
fiig Fremtid vilde Innaste bringe dein 
hele derez llafhcengighed tilbage. 

Endvidere sincg der fmnme Stedg 
fra. at Medlemmerne i det Rand, der 
Vedtkg Forslaqet, for en ftor Del kr 

invoriseret as Gen. Wood5, og i hang— 
Tjeneite, og derfok ivrige for at be- 

bngc inmi; hvig felve Foltet fik Lov 
til at have en Stennne med, san vilde 
de, bellere end at opgive dereg Ftihed 
under Platt:,«forflnget, tvinge U. S 
til at annetseke Den soin en Koloni: 
men her tonnner Rosinen i Pslfeen 
den Motivet, der linnet til Nrund 
for alle politier Handlinger. Alster 
htugsminister Root et paa del rene 

nied, at stuan- Frembringelfer af 
Zukteiz Tobak og Fragt langt over- 

Haar Ameritng egne, on en wegen-nd- 
set stompetition fm Kile vilde ode- 
lægge dei ntneritanfte Marted for digse 
Produkterx on derfor vil Omtel Sain 
not tonnnandere lille Ruba, inen i til- 
lsørlig Afstand. 

———.0.-————— 

ist izerligt Zim. 

De drabeiige Heite, der nu i san 
lang Tid bar prewei paa at bunte Mo: 
bei nd nf·den Hnandfuld Bønder nede 
i Svdafrikn, inodtog sidstse Orts-bog en 

ærefnld Belønning for del-es trolixie 
oin end til Tiber miglytkede Ansttceni 
Helfer. 

London bar sjælden set ei inere im- 
ponerende Syri. Lunas alle fire Si- 
der nf den store »Kvabrat« var Gar- 
den fra de forsiellige Regimenter op- 
stillede. J Midten var saa en Slags 
foreløbig Kongetrone oprejfi, fra denne 
til Jamespaladsei var de 8000 Offi- 
ceret og Soldaier af de fotsiellige Af- 
delinger i den Heer, der hat iccmpet i 
Sybafrika —- cg som i Dag stulde de- 
interes. 

Kl. 11 kom Kongem Dronningen, 
Prinsesse Viktoria og andre af den 
kongelige Familie oq iog Plads pna 
den improviserede Tronr. Og Højs 
iideligheden begyndte. Modiagerne 
marcherede i en lang Linie forbi Kons- 

Faen, modtog LErestegnet, hilste og 

passierede videre. Den forste i Rækken 
Var Lord Roberts, dernæst Lord Milsz 

lner og bagefter dem Generaler af hies- 
ere og mindre Rang, hvig Navne sr 

zbleven mer og mindre kendt under- 

JKriqem dernæst Ossicerer, Doktor-er 
o· s. v. 

Procesfionen toa fia aanfte Werk- 

vcrrdia nd, Mcend i praatfnlde Uns-l 
for»ner, Højlckndere i deres færeane 
Draat ind imellem dem Grupper 
as Doltorer i de højtideliafle sorte 
Draater. oa et halvt Dufin Mcend i 

Ifremmedh afftikkende llniformcr. 
Der var ogsaa Grupper as udtjenre 

civilllcedle Soldater, Politibetjente ca 
»saarede Menige i Hospiterlguniformer 
l— haltende, enarmede, sznbenede Jn: 
ldividey Folt med Krnlten Plaftre ca 

sBind i alle mnlige Variationen Msn 
ilwem vil itle aerne ofre set Ben eller 
ten Arm paa Afreng Mark. 
l Ceremonien varede tre Timer, 
lBronnan Alexandra ftod ved Sidm 
as Konan hie«e Tiden. 

W —- 

Frcdsundcrhandlingcn kun 
tomt Ryth 

Rngtet om, at Mr5. Botha reiste til 
Europa sum Fredslommisfcer mellem 

pEnaland da Boerne, snnes nn at vcere 

Høg Zual, idet der aiveg bestemt Un- 
derretnina om, at Freien rejser stin- 
peltben af Helbredshensvn. De bo:r- 

venlige Falt, Belgierne i Scerdeleghed, 
er meaet sinssedex men de er et letbevæi 

gelizat Fallefcrrd, og der vil sandstms» 
liavis fnart iaen indtrcesse noaet, der 
vil faa dereg Haab for Boernes Sag 
til at stiae bøjt. 

London, Juni 15·’-. — A. D. Bal- 
four, Guvernementslederen, figer, at 
Friedsryaterne er aldeles hen i Befrei. 
Voerarmeen beløber fig til 17,0001 
Mand. l 

tin Moders llmenneskelist 
bed mod sit Barn. Forledszn 
lsleo i Paris en rig, Hiaiiimeh qerrjg 
Biene, Minc. LIJtonnier, og hendeg Zon 
arrefterei. Og Aarfaxien var denn-J: 
Politiet havbe mootuget et anonyxnt 
Brev, der indeholdt Beretning om, ut 
en Dotter Tif Fru Monnier i mange 
Vlnr baode oærct indeftcengt af sin Mo- 
Der. De foretog en .L)1:.-undersøgelse 
og fanot Pisgen i et mørtt Rum, al: 
deles namen, liggende paa en Mavra55. 
Hun var saa mager, at hun mere lit- 
nede et levende Stelet end et Monm- 
fke, oq Himnmeret var fnldt of Simin 
sie-oben cg al Slagg Vlssald, og alle 
Vegne orimlede det af Orme, Rotteo 
os! lltøj. Den ulyttelige Pige, dch 
fom rimeligt er, Iiæsten haode tat-t» 
Jorftanom bleo bragt til et HospitaLj 
Man vcntede hun vilde do, men bun 
cx nu i Bedring For2"-)Aarsidenv.1: 
Nun en unq. smut Piqe, der uden Mc- 
derenö Samtytte forlovede sig med enj 

»ubemidlset Sooft-net Da hun itte 
»vildc opgive ham, fpærrede Moden-! 
hende inde, og holdt hende der, indtil 
Politiet befriede denke- 

Sonncn, der var Mebvider og der- 
for medstyldig, siger, at han handledc 
efter sin Moders Ønfke as sonlig Ly- 
oighco og Iciroooiqheo og at Mode- 
ren alene var ansvarlig.« 

Da Moderen gjorde sig Forbrvdcls 
fcng Størrelse klar og deng muliqe 
Folget, døde hun i Fængglet af et 
Hierteslag. 

’—- .-—.—«0- ---——- 

Missioncerer cedt oP af 
V il de. Dampstibet »Miovera« brin- 
get rcedselgfulde Nyheder fra New 
Guinea om Drabet af to Missionæter, 
Paftor James Chalmers og Pastor V- 
F. Tomtins, tillige med 14 indfodte 
Lærere. Kanibaletne aad de to hvide 
Mcend. Mandstabet fra »Mioveka«t 
der blev sendt ud for at undersoge SI- 
gen, fandt Kanibalerne i Færd med 
at fortære de sidste Nester af de to 
drehte. De fandt nogle afgnavede 
Ben tillige meb en Del af Missionce- 
reines cheder. Mandstabet strassede 
Uhyrerne med at odelcegge der-es 
Landsby og deres Baade. 

Mvtovenummer af «D:msteren« 
teure- sitt. 

Sidste Nyt 
En Færgcdampcr spuken 
Frygtclig See-se i New York. 

New York, Juni 14. — Et af de 
forfærdeligste Samtnenstød i Byens 
hele Historie fandt Sted i Dag, just 
paa ten Tib, da Folt kom fra Arbejde 
oa havde fyldt Fastgebaaden »Notw- 
field«, som laa lige ud for Whitehall 
Streei. 

,,Northfield«, fom i 530 Aar hat gjort 
Tjeneste for Staten Island Fettge- 
Selstab, blev paaiøben af en and-en 
Færgedamper «!Uiauch Chunk«, en 

Jernbane Erpregbanb. 
«Northfield« var tun 200 Fod ude 

fra fin Behage, da Sammenftødet 
fandt Sied. Den var just bleven 
ft)ldt af mellem 600 til 1200 Maine- 
ster, deriblandt baade Banlmænd fra 
Wall Str» Arbejdere fra Vyen og en 

Mcrngde Kvinder oa Born. « 

Da de to siaptajnser indsaa, at et 
Sammenstød var uundgaaeligt, for- 
sønte de dereg bedste for at formindfke 
Ulytken. Beage tommanderede ,,back«, 
men et Øj-:blit efter løftede der sig et 
forfcerdeliat eenftennnigt Slrig frcc 
,,Northfield«g mange Hundrede Passa- 
aerer· Sammenftod var stet. En 
Mænadse Ftvinder Var besvimede, an- 

dre sprang uden Sang og Samling 
hovedkulg i Vandet. 

»Northfield« fik »Mauch Chunt« 
10 Fod ind i Siden, oa saasnart det 
bar lytkedeg dem at frigøre sig fra 
l)inanden, ftrønnnede Vandet ind. 

Passaaererne var da selvfølgelig i 
den yderste Panif. 

Men efterhaanden vandt de fleste 
Mcend san meqet Oerredømme over skg 
selv, at de knnde hjaelpe med til Kont- 
berå og Børtts Redning. 

Skibet rnllede fryqteliat, og det 
sank saa hastigt, at langt den størfie 
Del Passagerer liaefrem blev ftyllede 
bort af Dætket. 

Forinden var en Mængde Slcebe- 
baade tomne ned til UlnktesftedeL og 
ved deres Hjcelp kom en Del Passage- 
rer i Land stritt-T 

Reiten forføate at faa fat i Red- 
ningssbcelterne men disfe var anbragt 
faa uprattifk, at det tun lykkedes faa 
at sitre fin, ad den Bei — Da de til- 
bagcværende Kvinder opdagede, ut 
,,Nortl)field« var ved at gaa under, 
tlatrede de op paa Salondæktet. Man 
tnnde nu se Masset af Mennesker 
lckmpe i Bølqerne, Da en Lykte var det, 
at Sammenftødet var stet saa ncer 
under Land; elletsJ var mange flere 
Mennesieliv naaede til Grunde, da det 
just Var Flodtin 

Man Inman at omtrina en Snes 
Mennester er omlomne, men sikkert 
Tal lan ikte npgivesz før nøje Unverh- 
aelser har fundet Steh. Foreløbig 
maatte man paa Grund af Flodtiden 
opaive at søae efter de omkomnes Lia. 

Der var 12 Køretøjer om Bord; 
alle digfe gil til Bunds. 

»Northfield«g statutaer er fiden ble- 
ven arresteret for Forsøtmnelighed. 

—-——---—-«O-. ---—.- 

lllykkc nccd en Transportdampcr 
New York, Juni l-l.— Med Trans- 

Portslibet »Jn·aull-:««, som om fort Tid 
flnlde liave afgaael herfra til Manil.1, 
og blandt andre niedført de to Nebra- 
slnReprcrsentanter Senator Dietrich 
on Mercer, flete i Eftermiddags det 
bellnqeliae llheld, at den væltede i 
Tordotkm 
Oele Dotlen lom under Band, og san- 
snart Slibets Frwntring begyndte, 
flygtede de manqe Arbejdere rædsels- 
flagne derfra. Heldigvis undkom det 
største Antal i rette Øjeblil; men 2 
Mund blev dog lnufte af Kolossem og 
mellem 20 og 50 andre blev mere eller 
mindre kveesiede. 

Jalt var 240 Mond i Arbejde. Den 
ene af de dræbte hed Martin Anderson 
og var viftnok en dansk Mand. 

,,Jngalls« blev lobt as Regeringen 
under Spansle-Krigen og General Al- 
get havde ladet det udstyre kongeligt 
for en Reise til Kuba og Porlo Rico. 

Dei stulde nu udstyres endnu flottere 
til Manilarejsen. J 


