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Fra dei uroiige Hjørne. 
Ulkxktdirkrriic tax-irr nch fast Hmmd 

PIM Forlioldrnc. 

Den gamlc Sultan finde-I fkyldig i 

Blodbndct i Adamr 

·Tcn nIIc Eultnn 1nistrrnkks. 

Ministerfkiftr. 

Siden vi sidst meddelte om 

Situationen i Tyrkiet, er Sultan 
Abdul Hamid bleven afsat, og hans 
Broder Mehmed Nefhed Essendi 
er udraabt til Sultan i hans Sted. 

-Den ,,røde Sultan’s Regimente er 

altsaa endt, og derover har Berden 
ingen Grund til at sørge. Om han 
ikke direkte var ansvarlig for Myts 
terietiHæren den 13. April, saa 
behøver man ikke at væreindviet 
for at vide, at Opstanden ikke var 
ham uvelkommen. 

Den egentlige Skyld for at have 
satMytterieti Scene har en Krigss 
ret tilkendt Sultanens anden Kam- 
ersvend, Nadir Pasha. Ved 
Morgengry den 29. April blev han 
hcengt paa Galatabroen, den Bro, 

ses hvorover den store Faerdsel gaar 
fra det gamle Stambul til Galata 
vg Pera. Der fik han Lov at 

haenge og dingle til Kl. 8, og Tusin- 
der af Mennester standsede og saa 
paa den store Nubier, der under 
Abdul Hamid havde været en 
Skræk. Han var 6 Fod og 4 Tom- 
mer høj, havde Ord for at vaere 

umaadeliq s. Erst-MOng og uden 
L »«·,»Fjielse for apNeFTåeelLi-. ·-—-"- 

Nadir var en af de tre, som nd- 
giorde AbdulHamids private Ka- 
binet. De andre to Medlemmer var 

Jzzet Pafha og Fehem Pasha. Den 
første af disse to Var Sultanens 
Sekretaer. Han holder sig skiulti 
London.»Den anden var Chef for 
Sultanens Spionsystem. Han er 

bleven snigmyrdet et Steds i Rus- 
1and. 

« 

Kommentil Paladset som Slave 
var Nadir opvokfet i dette Jntri- 
gernes Drivhus Siden de andre 
to«s Afrejse havde Sultanen ade- 
lukkende stolet paa Nadir. 

Konstantinopel, Z. Maj. —- As 
Frygt for, at den nye Sultan« 
Mehmed v» altfor meget er under 
den tidligere Storvizir Kaimil 
Pashasog hans reaktionaere Partis 
Jndflydelse, drøfter Ungtyrkerne 
ifølge paalidelig Kilde allerede Mu- 
ligheden af et nyt Regentskifte. 

Den ligefremme Udryddelse as 
dem, der lagde Planen for Op- 
standen i April, begyndte i Morges 
i Stambul. Flere militære Lederc 
blev offentlig skudt og deres civilk 
medskyldige haengtes paafremskudtc 
Pladfer. Omkring 100 er die-ds- 
dømt i Konstantinopel alene og 
flere andre i Provinferne. 

Der blev henrettet 13 Dags Mor- 
gen, og saa ncer, som det kunde be- 

stemmes, led deDøden paa detSted 
hvor de Forhandlinger, de var dømi 
for, havde fundet Sted. Flere a«« 
dem, som er dødsdømt her i Byen 
vil blive henrettet ude i Provinsernt 
som Advarfel iinod freintidig Op- 
stand. 

Hcengningerne var de mestry 
stende, der har vceret seti Konstan 
tinopel. Galgerne lignede stor( 
Trefødder rejst paa aaben Gade 
Forbryderne var iført hvid 
Overtøj, hvorpaa var strevet hveri 
Navn og Forbrydelsen, hvorfor hat 
blev haengt. Saa hejsedes de os 
ved Hjcelp af Trisse. 

Tilfangetagelsen i Gaar ana 
rinegarnisonen og Arrefteringei 
af 500 Marinere fuldstoendiggjord 
Mytteriets Undertrykkelser. 

Der fandtes yderligere Bevis 

«..7s«.»—? « » 

sTagfoL atAbdut.x3i.1111id1,11anlaqde 
kBludbadet i Adam. Han sendte 
Hist Antal af Paladsctss Fnsileere xil 

jAdanm og de begyndtc MyrderieL 
IOg det var planlagt, at de skulde 
ibegynde jamtidiq med den pulitiske 
Lpstand i KunstautinopeL 

Z Storvizer Tewfik Pasha indic- 
Everede i Dag sin Resignation til 
«Sultanen, og Hilmi Pasha, som 
Oprørne drev frassin Stilling, gen- 
Indfattes. Resignationcn vakte 
ingen Overraskelse, da man aldrig 

kunde bestaa ret længe. 

En vanvittig Daad. 

Charles City, Ja., den 4. Maj. 
Former Fred Kronch, som bor ncer 

ved Nashua, Syd for Charles City, 
anmodede sin Hustru, da han kom 
hjem fra Byen, om at kncele i Bøn 
medham.Hun var omtrent kommen 
paa Knoc, da han tog en Barba- 
kniv fra Kommoden og begyndte 
at bruge den paa sin Huftru. Hun 
greb Kniven og brækkede den ito 
Stykker. Manden fik fat i det ene 

af Stykkerne og tog sig selv ’af Da- 
ge med dette. Mit-s. Kronch var 

sprungen hen til Telefonen og hav- 
de kaldt paa Hjælp. Da Lægen 
kom, fandt ha’n Kronch knælende 
isit Blod rasende vanvittig. Det 
tog fire Mand at holde ham,til han 
udaandede. Kronch var 45 Aar og 
havdeidensenere Tid vist Tegn 
paa, at han mistede Forstanden. 
Fire Born var Vidner til Trage- 

.dien. Kroncb Myksitgaeyde sitz-. 
dfholdt af fine Naboer. Det ermu- 

ligt, at Mrs. Kronch ikke kan leve. 

har ventet, at-hans Ministeriunp 

500 Salooner lukkeS. 

Baltimore, Md. den 4. Maj. — 

500 Salooner i Baltmiore er drevet 
ud af Forretning paa Grund af 
Forhøjelse af License fra 8500 til 
3750 pr. Aar. 

De fleste as dem, som ikke kan 
betale den højere License er tyske 
Ølsalooner I Byens fattige Distrik- 
ter- 

i 

i 
! 

—i 

Paa Jagt efter Brand- 
stifterne. 

Racine, Wis» den 4. Maj. 
Tyve Farmere fulgte Sondag med 
Sheriff Derricks og hans tre De-! 
puties paa Jagt efter fem Mænd! 
over Mount Pleasants LavlandeJ 
De fem Mænd havdesat Jld paa» 
over 20 Tons Ho paaCharles War- 
thingtons Farm. Da Flammerne 
fra det brændende Hø steg i Vejret, 
fygtede Mcendene hen over Mar- 
kerne, og Farmerne satte efter. 
For to Aar siden blev der sat Jld 
paa 40 Tons Hø paa den samme 
Farm. Worthingtonl1arikkeMis- 

Z tanke til nogen. Mcendene for- 
svandt. 

855 for en Time i 
Fængslet. 

Baron Range-, La» —l. Maj. —- En 

unlmindelig Fængselstermin ndtjen- 
teås i Statenåi Bodfcengfcl her i Guar- 

Det var Elmore WilliamsL en Ne e- 

ger, der var dønit til en Tiinek Herna- 
sel for uagtsom M andd1ab. — Mil- 

lamg tjente flere Benge- end han no- 

gen Sinde før i sit Lin lmode tient i 

lige lang Tid Han fik nenIlig ved 

sin Perinission de skrvanlige 85 Kon: 
tant, et Scet nye silceder og et Par 
nye Sko. 

X 

Myrderier, Ocm ier og.. 

Plyndrim3. 
i(),()()(i n 2.-"1,()W innrdedc i 

Ta!"siiI-Proviufrii. 

.-Ivinder on Unin Piger dort-fortk- 
til Hnr einer. 

Latini-. Jlsiatiik .T1)1«kiei, Li. Apis- 
via KonstantinopeL »l. Maj. — Tro- 
virrdige Bei-etninger angaaende de 
Grusoniheder, soin fanatifke Micha- 
inedanere bar øvet i Landsbyer og 
paa Gaaide i dette ) L««,iftiikt indløbei 
nn i glifeliq Overflod — Te værftej 
Enkeltlieder i disse Beretninger kanl ikke omtale:, inen de hcrvder det over. 
al TvivL at inindst 10,000 Mennei 
sker har inistet Livet i denne Provian 
og nogle fætter det samlede Antal of Ofre til 25, 000. ; 

Landsbyer sont Osmanich, Basis- 
ziche, Hamadich, Kara, KristianL 
Kioy og Kezolook er væsentlig udsk 
slettede. Disse Steder havde fra « 
til 600 Jndbngere J en By, soiså 
havde 1000 Jndb., er der kun lcsi 
tilbage, nassten udelukkende KvindssL 

,’ 
og Børn Lignende meddeles fr 
Landsteder eller Gaarde, som lass: 
spredte paa de frngtbare Sletter. Faz 
natikerne sparede ingen. Selv Grækest 
re og Syrere sloges ned sammen 
Armeniere. Hele Familier brcend 
til Døde i deres Hjem Hundreder i« 

Piger og Koner mishandledes og fis 
tes bort til Hammer ·» « 

Det fortaltes Korrespondenten, GE. 
paa et Sted overgav et Parti af ZE« 
Arnieniere sig til Soldaterne I 
»ew- isksttrsikd Aas-etc i» 
Mark hvor Kvinderne ordredes 
at staa til Side fra Mændene. Alle 
disse blev da nedskudt. J mange Til- 
fælde dræbtes de, medens deres Kvins 
der klyngede fig til dem i Forsøg paa 
at frelse dem Et ftort Antal Kvinder. 
saaredeS paa Grund af deres Vedhol- 
denbed. 

60 Mand, soin bragtes til dettiF 
istritt fia Hadjem holdes nu som 

Hain-in 

Ungtyrker omkring Tarfns tilbyt- 
ter sig i Dag armeniske Piger for He- 
ste og inoderne Repetergevcerer. De 
sidfte ti Dage synes at have vceret en 

Række af følesløse Orgier ongoldfonk 
heder i Racens og Religionens Navn. 
llnder Massakren for 14 Aar siden 
vifte der sig ikke en saadan Lyst til 
at drasbe Fivinder og Børn, soin der 
bar vist sig de sidste 10 Dage. Kont- 
der og Børn har været myrdede med 
Overlæg, og der har været Tilfcelde, 
hvor Kvinder hat været ført ud og 
skudt ned een for een, og Tilskuerne 
bar klappet i Hænderne for hver ny 
Eksekution. 

De lokale Autoriteter betaler 4 th. 
oni Tagen for enhver Flygtning i 
Tarsns, og RegeringensRastion sup- 
pleres fra den ainerikanfke Mission. 
De lokale Embedsincend figer, at 
de snart vil inddrage deres Bidraa, 
og om iaa sker, vil der blive Hun- 

« 

ge1«-:«nød. 
i Den mnerifanske Mission ser"11d 
foni en Firngselsgaard Da siiaptaj- 
nen fra et franfk Krigsskib ved Mer- 
iine koin op til Tarsus samtnen med 
en Del andre Officerer, besøqte han 
ogsaa den amerikanske Mission 
»Min Gnd«, sagde han, ,,det er fryg- 
teligt. EIN-»in- skal alle disse Folk fo- 
ve?« Masndene vandrer oinkring he- 
le Ratten for at forsøge at holde fig 
Varine Swinder og Børn sover oin 

Ratten pua Gulvene i Skoleværelsers 
ne. Nogle faa af dem har Senge 

Jinidlertid grcesser Musfeltnænd- 
ene deres Weste og Kreaturcr paa 
deresJ arineniske Ofres gnuka Mar- 
ker i de odelagte Egne. 

ADUML 3 Mai via Larnaca, Cy- 
prus, 4 Maj. — J Admm hersker 
fremdeles Lovløshed Flere Meutre-; 
sker dræbtes i Byen i Gaar. Der er! 
30,000 døde i Adana fom Folge af 

T 
.- 
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:1.k.si«:«snj"r011, ou Mkle bjcmlpfc 
E tsxkficr udcn Cisistcninkidlcr Dun- 

dick unmqu sum man oq fm 

Lincoln stcmmer imod 
Saloonerne. 

zicbmfkasss L);Dcdsmd lukkrr HI- 
Johann-. 

Liucolu. »l. Maj. — Eu ,,tør« Ou- 
vcdftad dct førsto Am- var den Dum, 
squ det Immicipalc Valg i Gaar af- 
guv. Forslnget om Salooncrucs Luk- 
11inq vedtoges med et Flertal af ika 
mindre end 500, muligvis 700. J 
Fjor vcdtoges et Liccnscforslag med 
300 Stemmcrs FlertaL Eftcr um- 

fte Tirsdag, da det Inunicipalc Aar 
udløber, vil der ingcn Salooncr Ucc- 
rc i Lincolu. 

Resultatet er ingeu Overrafkelfo 
uden for den betydelige Majoritet, 
fom Afholdsfolkene har vcrret i 
Stand til at funkle Udfaldet mente 
man var tvivlsomt, maaske hceldende 
til Afholdssiden, mcn alle ventede, 
at Majoritcten vilde blive lillc. Mei- 
Afholdsvennerne hat ogjaa gaaet ag- 
gressivt til Værks, medens Saloon- 
pennerne bar nøjedes med Defensiv- 
Ly. — Republikanerne valgte City 
Mayor med 300 Stemmers FlertaL 

effidste 4 Aar har Byen haft de- 

Tzkratifk Mayor. 

sen anden amerikanske 
« Fredskongre5. 
Chicagm 4 Maj — Den andeni 
Esrikanske Fred anngres aanedes 

’"!«"· m "fte«.««- :"; E III-m- L Orche- 
rta Hall 1 Chicago '«—- 

Fremragende Mcend s— Skole- 
moend, sSkvribenter og Filantroper 
— reprcesenterende saagodt som alle 
Stater is Unionen og de fleste af de 
evrupæiskeNationer var tilStedeen- 
ten socn Talere eller Deltagere. 

Kongressens Prcesident, Krisis- 
minister-M. Dickinson paape- 
gede t sin Aabningstale, hvor store 
Fremskcid Fredstanken hane 
gjort ide senere Aar. Han opfor- 
drede alle til at støtte Bevægelsen. 
Hvis man gjorde det, vilde det 
maafke ikke vare længe, før Rust- 
ningerne kunde indskrcenkes, og 
Skattebyrderne følelig vilde blive 
lettede. 

Prcesident Taft havde sendt Kon- 
gressen et Brev, hvori han bekla- 
gede, at han ikke personlig kunde 
vcere til Stede, og udtalte bl. a.: 

»De forevede Stater har bidraget 
meget til FredensSag ved at hjoelE 
pe Lande med svag Regering i 
Retning af at opretholde Lov og 
Orden. Forholdet mellem Natt- 
oner og Lande, fom mellenx Be- 
skytter og den beskyttede, fremhjæl- 
per efter mit Begreb den internati- 
onale Freds Sag og tyder paa 
Fremskridt i Civilisationen.« 

Guvernør Deneen bød Delega- 
ter og Gcestervelkommen paa Sta- 
ten Jllinois«Vegne, medens Ma- 
yorBusse bød velkommen paaChi- 
cagos Vegne· — Den egentligse 
Velkomsttale holdtes af Modtagel- 
sezkoiniteens Ineinand, Past. A. 
Eugene BartletL 

Einwand 5 Maj. —- llnder Fig-Iri- 
sen af, at Bemmelsen for Werden Ifred 
var vnndet et vi:tc-liqt Ekridt frcnuid, 
slnttede den anden nmeriknnskc Fredsss- 
kongres ber i Aste-J med en Banket 
for Telegnterne. 

Tyfklundcs on Ninus Gesandter var 

personlig til Etede sont Repræsen- 
tanter for hver sit Land, og knn Syg- 
dont i Familien hindrede den svenske 
Gesandt i at give personligt Møde. 

Konnt-essen vedtog en Række Re- 
folutioner, der begynder: »Da Einfü- 
sationen nu er naaet til et Punkt, 
hvor Samvittighed, Fornuft og Fø- 
lelse of Broderfknb er tiltagende 
o.f.v.« 

Jordenrithskf 
Kinn-J nye Negent Uefinkh :3. Mus. ; 

—-— Prinsss Cl)nn, Ninus mje Nasean 
xmu i Tag i Vintei·1,mlndset en Lun-i 
clseon til de frennnede Gesandten 
som Var smnlet lier i Anledning as 
Maseereinonieme for den ufdøde 
Messer Zwang-Hm Flere kinesiske 
Prinser og højtstuuende Personer 
deltog i Maaltidet. Cster linder- 
holdningen udtalte Gesandterne sig 
om det ualtnindelige Jndtryk, de 
havde faaet af Regentens Personlixk 
hed. 

F 

Castro vil sagsøge den franske Re- 
gering. —- Paris den 3. Maj. — 

Venezuelas afsatte Prcesident af- 
rejste pludselig i Dag herfra til 
Santander, Spanien, hvor han vil 
afvente sin Hustrus Ankomst fra 
Vestindien. — Før Senor Castro 
afrejste, udtalte han sig bekrceftende 
om det Rygte, at han vil anlægge 
Sag imod Frankrigs Regering i 
Anledning.·af hans tvungne Bott- 
førelse fra Øen Martinique. 

J 

Roosevelt drceber en Løve og krel- 
ser en Mand. Nairobi, Britisk Essi- 
afrika. Roosevelt droebte nok en Ly- 

»Ve i Gaar ved Womi, ncer Kapiti. 
INu har han paa denne Ekspedition 
nedlagt 3 Løver og 1 Løvinde. Ker- 
mit Roosevelt nedlagde en Cheetah. 
— Den-Løve, som Roosevelt dræbte 
i Gaar, nedlagdes paa ncert Hold- 
Roosevelts hurtige Haandteriug af 
sin Riffel frelste en af hans Finge- 
svendes Liv, som det rasende Dyr 
var efter.-«.»Yooseve1ic» ·,)’-.11a1.."kåmt.-n- 
Ulp et ensmtm sue Beunoklug 

s 

Dræbt ved Elektricitet. Paris, 
Z. Mai —- En Dreng og to Mit-nd 
drcebtes her i Dag for flere Tusiude 
Mennesfers Øjne ved at ksmme i 
Berøring Ined en elektrisk Heft-and 
Drengen, som gik langs en elektrisf 
Baue, tnbte Balancen og faldk Vuu 
en nøgen stærkt ladet KabeL oöcsn 
drwbtes øseblikkelig· Eil Arbede- 
nmnd sprung til og vilde redde Tren- 
xsen, Inen i samme -Øjeblik, sum lsun 
heimste Drengens Legeme, faldt han 
død uni. En anden Arbejder, der if- 
ke eensede Advarselsmabene, forsøgte 
at redde sin Kamme-rat og mantte de- 
le hans Skæbne 

ä- 

Arbejder-Uroligheder. — Buenos 
Ame-T 3. Maj — Majdagens Festlig- 
hedcr gav Anledning til Summen- 
stød mellcm Pøbclen og Politict.· 
Mange dræbtcs, flere saaredes. Det 
gav igcn Anledning til, at en Stri- 
ke blev begyndt. Denne Strike antog 
i Dag en mere almindelig Karakter, 
og i et Sammenstød mellem Striker- 
ne og noglc, som havde ncegtet at 
deltage, blev een Mund dræbt og 

flere saarede. Sporvognstrafikken 
var væscntlig standset i Dag. Stillin- 
gen er san alvorlig, at der tales om 

at erklære Belejringstilftand, og Re- 
geringen har i Sinde at landsforoise 
de vmrstc Agitatorer. 

s 

WriglJt-Brødrcne cerch London, 
Z. Maj. — Derf lagdcs en Incerkelig 
Begejstring for Tagen i Tit-Hinge- 

.;s a niorcruev Vustitnt i Afterr, da Stor- 
britanniens aeronautischclskab over- 

rakte Wilbuk og Orville Wright, 
Aeroplansisterne fra Dayton, Ohio, 
sin første Guldmeduille. De tilstede- 
værcnde applauderede stærkt og gen- 
tagcndc, uchcusii Wright Brødrcue 
rødmende ndholdt Æresbevisuingcr- 
ne og Lovtalerne en Tinkesss Tis. 

Sluttelig reiste Forsamlingen fig og 

udbragte tre Hurraer for hvcr of 
Brødrene. Wilbur og Orville Wright 
udtrykte i kort Taler deres Tak for 
den dem bevifte Herden 

s II 

Det kolde Vejer i Tyskland. Køln 
den 5. Maj. Det kolde Vejer bar 

gjort en enorm Etude pnn Vinlinvers 
ne on anmllnwerne i diilnn on Mo- 
seldalene. Imilden vednarer endnu si 
en Tel as Westsalen lwur Ziieen ligs 
Hier en Jud lies. 

Luftsejlndsen Stuttgart den 4. 
Mai En kiiepiwfeiitniit for bit-en Zep- 
pelin eistlierede her i Tag ved et Me- 
de i den wurteniliergste Lustskibssors 
eni11a, at det Kompagni, soin var i 
Forbindelse ined Zeppelins Konstruk- 
tionåskotnpagni. havde i Sinde at 
etablere en Luftskibslinie mellem 
Lucerne og Nordtysklaud Via Frank- 
sort oni Main. Den besteinte Rute af- 
lJcenger af de Tilbud, som Byerne 
vil give for Landingspladser. 

Stiltanens Skatte og Kvinder. —— 

KonstantinopeL 3. Maj. — Et størs 
re Antal Sækte as GnldsBarrer 
fandtes i Dag i Yildiz Kiosk. De var 

deponeret i Krigsministeriet. Det ki- 
es, at Eunuk Nadar Aghas Liv, vil — 

blive sparet, fordi han gik ind pag 
at udpege, hvor Skattene var skjult 
— ved Undersøgelser i Yildiz Kiosk 
er der fundet 500 Pianoer og henved 
10,000 Revolvere, Abdul Hamids 
Ejendom — Siden Abduls Assæts 
telse hat der været daglig Udvan- 
drina af det kejserlige Harems Kvins 
der fra Yildiz Kiosk. J Gaar saas 
der 45 Karreter med 2 eller 3 Kvin- 
der i hver, og i Dag 15 flere, køre 
til Stambul. Der er sat Paladser 
til Side til deres Afbenyttelse, men 

under den nærværende Stilling 
Landet er deres Skcebne ynkvcerk q- 

...... « «- 
lsmdei ,,.»l)ckimingpof« (det enger-DIP- 
Udenrigsministeriums Organ) skris 
ver: 

,,Det er klart, at iugen Forsvars- 
plan, der ladet Passagen gennem 
Store Bælt veere fri, kan siges vir- 
kelig at seier for Damnarks Forsvar. 
Hvde den danske))iegering ønsker,er at 
sikre Landets Hovedstad og aøre dets. 
Stmke til Lan ds og tilOv cøs saa wirk- 
foni sont innliqt. Naar Ho osvedtaden 
er sikiet inod et Angreb, maa Dan- 
mart afuente Begivenhedemes Gang 
og .iøvriqt stole pack Tiplmnatiet i 
Tilsælde af en europceisF Konflikt, 
der kan bringe Landets Nevtmlitet i 

Faie 
« 

Og doq lmr de ledende herhjemme 
intet Øjelilik teenkt paa at besæste 
hverken SprogøHalskovRev eller den 

Landtnnge, der strcekker sig udenfor 
Nyliora Fjord Fra diåse 3 Punkter 
knnde Storebeelt bel)erskes. 

slI 

Japanfke Krigsskibe i U. S. For 
førsteGang i to Aar besiegte japan- 
ske Krigskibe De Forenede Stateri 
Havn paa Pacifikkysten, da Krydz 
erne»Aoya« og »Aso,« med en Ov- 
elseseskadre om Bord, kommanderet 
af Kontre Admiral Hijiche, den 25 
April dampede ind i St Pedrs 
Havn Ncevnte Krydsere er paa en 

flere Ugers sredelig Mission og vil 
besøge alle de betydelige Hat-ne paa 
Pacisikkysten. 

TørforAlteret i Orenie, Span- 
ien. Folkets Modstand mod 

Udsørelsen af en bifkoppelig Ordre 
ledte sorleven til Drab af 9Men- 
nefker her. 

Erkebiskoppen af Orense sendte 
Arbejdcre til Osera Kloster for at 

nedbryde et fersaldent Alter og flytte 
det fra Kirken Byens Folk mod- 

satte sig Arbejdernes Jndgang i 
Klosteret, og en heftig Kainp op- 
stod. En Styrke af Borgervceb- 
iiingentilkaldtes, og da Bysbørne- 
ne angreb dem, skød disse paa dem, 
dreebteg og saarede 21 Berge-:- 
væbningens Mcend besatte da 
Klosteret, og der sendtes Budtil 

Provinsens Guvernør oni For- 
strerkning. ,- 


