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Fia L -3, be Ulykken 
Braucht udbrnd »F n og afbtnd 

alle Rcdiiiiigsiotiøg. 

Histrken levcnde Mciiiiefket ellrt 

Lig er endnu fanden 

T.1gl)ladeiie meidet im Tun til an 

den oin, lnmd der foreginr Ued Gru- 
ben dernede used Ein-im Moll »Zum-—- 
men af det lJele er, at alle klledningisp 
for-sein« indtil dette strineis Oride 
Ejtisriitiddiiq, ei« sit-unbede. Man luf- 

kede streiti- til for l«-l:«nt1e-i eller for 
smlede Vlulmimieik iexn det :1edde1·, 
sur nt fmtazie sxlden jin Nun-jun on 

simledeis ilnlle den« Tn man truede 

sit-en 1«lnlt m milimssxs ins at neinij 
ge on nnderiesne «in l,oldene i Nrnis 
bean Jndie toq anden Fort inm- 
nn, fix-i (851-11liei:»;i Anlinnni alter munt- 

te til!nt"te-:-. End foriøgte mcm atter 

i Aste-: (On«:—din1). To Mel-nd af U. 

S. qeologiite Roms, Thomas Morij 
rig og R. W. Williniiig, vovede deis 
res Lin og steg ned geimcm Ventilai’ 
tionsskntten Te var »ersten gaaetl 
til, da de utter blev liejst til Overflail den, men de com sig snart igem da 

der blev givet dem Stiniulanier. Ef- 
ier noale Minutters Hvil fortalte 
MillionM »Srenen i Gruben var 

uhngelig. Damp iyntes alle Vegne 
et hvirvle onikring os. ng var der 

kun lidt af og mindre Hede end ved 
Nebstigningen i Seiidags. De første 
90 Fod laade iea Mærke til at Zinn- 
tneret var svedet betydeligt, men læns 

get-e nede var dette itke at se. Som 
vi nediteg sagte, gav jeg ofte Stoppe- 
Mal, idet jss haabede naar ieg kom 

san langt ned at kunne se ind i Gallei 
riet-ne, men Dampen var for tæt. Jeg 
san intct Lig. Da vi naaede 310 

Fod net-, legyndte mine Hænder og 

Ftdder at blive følesløsiy og det syn- 
tes, sum jeq talite Føleianien Jea 
gav da itraks Signal til Opitigning. 
For jea naaede til Tonnen, følte jeg 
underlig og raubte: Jeg er ncrftenl 
qaaet til, men den friste Luft genopii 
livede mig. seg venter nceppe at. 

faa noget Lin at fe. «Rimeligvi8 er 

denne Luftftakt afikaaret frei Heile- 
ikakten ved Jndftyrtninq af Mellemsl 
vekgge 

« 

Dette aiver Jndtiyt af, at der ikkei 
hal- vwret itaanet i klletning nf For 1 

l 

im paa at komme de nlyfkeliqe til 
Hiaslp Let ein-ite, der er kommen ost 

for-ff ,-.je miganeiide Tilstanden i Gin- 

ben,dc1 lllytlen stete, er folgende; 
Udtalelie ai en as de reddede: l 

»Jeg «og miii Kamme-rat nrbejitl 
dede i Uort an i anden Hnjde is 
Aare Nr », da silrandsigimlet lød l 

Vi gik stka ned men vi liavde ikke 

gaaet langt, før vore Lanterner slnki 
kedes, da hele Gangen blev hurtig 
fvldt med Nøg og kvcelende Gas, der 

gjorde os blinde og var nasr ved at( kvæle os Flere Gange for-state m 

forgasves at tænde vore Lanterner. 

J alle Retninger kunde vi here Strig 
af Kammerater der ligesom vi var 

lndeiluttet iMsrkeL Jdet feg raab 
te paa mln Kamme-rat, paalagde ieg 
hacn at folge Stinnerne faa godt han 
lande· Derpaa lagde ieg inig paai 
fire og krtb fremad, og med korte 
Mellemrum raubte jeg paa min Veni 
for at lade ham vide, hvok ie’g var. 

Paa et Sted sit vi forbi 65 Ari- 
beiden, der iad i Klynger ved Sitten 
af Stinnegangene, loni om de var 

bevidstlsie Jeg fort-sie at reife dem 
op oq opmimtte dem: men de lyntes 
at have opgivet alt Haab og rsrte 
stg ille of Pletten. Jeg havde inqen 
tid at ipilde, og jeg fortsatte, da ieg 
haabede at kunne iensde dem Hielt-, 
um ieq kam den til Matten Synet 
ei mine dsdsdimte Kammerater er 

veget, leg aldrig vtl glemme Det 
vil fislge mig til min Dtdsdag. J 
en Asstand af 100 Fod fta Mundlni 
gen af Nat-en begnadie jeg at file 
mig afmeegttg on, spimmei paa Grund 

Taf den stwrkc Røg ou Omsmnfiræn- 
Ist-lich For hocr Fod blev Nimm tot-«- 
chrc og lyffenh og Modcst sank hurtig.I 
’Men idet im trat Trøjen qodt over 

Hovedet, ffyudtc im mig nähere 
Var jcg kommst trc Mimtttcr sc- 

nere, vilde jrg have vwrcst død. Da 
jeg com til Skaktcsn, var den sidjtJ 
smm som naacde Overfladen, ved at 
gaa op. ch raubte-, da Zignnllkloksi 
ten lød, og to Maskkd tom heu til mig 
og tmk mig ind i Mume J sammes 
Øjoblik mistede jcg Vevidslheden, on! 
da je1 kom til miq jew, var jca i Sikis 
kerl)cd.. Miit Kamme-rat hnvdcs hole-z 
Brit-n fulqt lige i Oaslcne paa mig,! 
ou opmuntwt af Lyfme isiurncm 
klare-de lmn nt mm Efnkthn og blco 
jmumcn mcd mig fknst i Sikkcrl)cd.«" 

Ficke Grubemslmjdcrc paaftaar,s 
at Formændcne oq andre overordnei 
des fordindrcsch Arbeitserne i nt kom- 
me op, at man vcdblw at hejfe Kul« 
op i hole Timer, cftcsr at Jldcm narl 

udbrndt. GenrmlSuperintendentenI 
for Chiron-V Milwaukee F; St. Paul 
Vom-n benægter dettex men de reddes 
des Udtalelser gaar samstemmig i 
modfat Retning. Statsadvokat Eck- 
hardt og Mr.-Malm, der samtnen 
med Sheriffen ledek Ligsynet, siger, 
at der efter de indsamlede Oplysnins 
ger vil blive gjort strafretsligt An- 
svar gasldendr. 

Der sites fremdeles Slukningsi 
fori-g· 200,000 Tons Band siges at 
være sendt ned i Gruben: desuden er 

der awendt Kemikalier og Damp, 
men alt synes sorge-Ich faa det fer 
nd til, at Kullefeme nede i Gruben 
er iat i Brand. Gruben holdes frem- 
Mes tillukt 

Døde paa sin 100 Aar-S 
Fødfelsdaa. 

Nichmond, Jud» 16· Nov. —- 

sohn zletclzer Medearics i Gasen- 

fort, en lille By her i Nærbeden, dg- 
de i Tag just ved Slntninaen af e,n 
Fest, der holdtesi Anlednina af hanc- 
Hundredaatsph Fodselitidku Medearis 
var lij ved at falde samtnen for i 
Ding, men han holdt just nd, til Fest- 
umgrannnet var ndført. Det var 

tun-J udtrntteljae Lnjke at onerlenej 
deine Fest Oele tstrwnforks Vefolk- I 

Hing sxindte frenc for at lmsdre Oli; 
dinaetL Der var laat Nac: fass ais 
tmn stillde hanc hol-It Hi «1-setttlia« 
Reception i Btzeug ForsnmliwsbaL 
men naa Grund af banss suastkede 
Tilstand Inaatte denne Plan apaioesx 
Mr. Medearis tjlbraate da Fonnidi 
dauen bog- en Tatteky Mrss. Joan 
Martindale Ved ilskiddaastid samlci 
des 250 af hans Slasatninae til Di- 
ne'r, der var en Del af Festen Otn 
Eftermiddaaen boldtes Fest i Moto- 
diftkirken 

Mr. Medearis bar boet i Wayne 
Co. i 80 Aar. Hans Fader døde i 
North Carolina, oa da Jotm var 20 
Aar aammel reiste han med sin Mo- 
der oa flere Vrødre oa Softre over 

Land til Indiana. 

Avlingen i Canada. 

Officiel Beretning er udkommet 
angaaende Kornhssten i Canada. 
Endsksnt Udbyttet for Hvedcns og 
Bygaets Vedkommende er mindre end 
Overflaget for en Mauan siden, vi- 
ser det sig dag, at Canada bar haft 
en glimrende Hist. Hvedeavlingen er 

168,386,000 Bushels, et Gennems 
anudbytte af 22 Bufhels pr. Acke, 
og der var 57,,000000 Bushelg 

Byg, 81 Bushels pr. Akte Hat-re- 
855,,000000 Bushelg, 38 Bufhelg 
Use-. Akte. 

Hvedeudbyttet for Manitoba, Sas- 
katehewan og Alberta er over 149-, 
000,000 og Havreudbyttet 187,700· 
000· Des-ital være en bedre Sort 
«Hvede end paa mange Aar. Z 

TLn Vituondoltak Crust. 
Vcll Trlkphonc Co. fitrcr fig Kon- 

trol af chtcrn Union Tclcs l 
gtaph Co· l 

Voston, IU. Nov. ----— Et lmth 
Zkridt' ljcuimod eeu Fiorporatiousst 
Muntrol nf alle Ztnaltmadstspdltws· 
nIIqufntioncr i de Fortsnede Statt-r 
njordcsz i Tim, idct Tllmcricmsr Tell- 
plmms m Zelt-artan Co opnanodc at 

faa w mol uf Nestern lluion Tons-« 
graph Co. l 

For at welk-c Jndltsnunelsen sum-; 
flasndig vil dct vasre nøduondigt at; 
orga:.isot«ct et tiyt Billiou Dullarstoucss 
pag-ki. Tlltuerimn Teleplwxec Co. ch 
dot, der gam- nnder Nuvxwt Voll Co. 

« 

Dettc Rouumgniss Erlwervclfe af 
Westcru Union hat- værct i Opnmrch 
do fidsns 6 Llcnancdkr, og kun et til- 

strwkkcligt Aktiebeløb for at fikre 
xiontwi (5t plot.) ovcrtages. 

Tislesonloinpuxmicts Entbedssmcrnd 
tut-non at Summensmeltningen vil 
spart den-S siompnqni et lldlæa af 
375 ,,W««»«i Nnbygnitm, medens 
dlst vil muligqøre Brugcn af de sam- 
mc Tmnde til baade Telegmfering og 
Telefonering. 

Beeø -et Synet. 
Otnaha, Nebr» 18. Nov. —- Mr. 

Asdolph Schmidt, en 60 Aar gammel 
Mand, ordrede en Drik i en Saloon 
i Omaha, og da han var bleven be- 
tjent, sktd en ukendt Person ham 
koncentreket Amonia i Mnege med 
en Amoniabessr. saa han Aussele 
blev blind. Schmidt var kommen fra 
Lincoln for tre Dage siden. 

En site a fem lignende Tilfælde 
forekom for omkring et Aar sidem 
men Politiet bar vceret ude af Stand 
til at finde Forbryderen eller For- 
ln«ydt-rnc-, fordi Ofrcue pludsclig blcv 
bcrøvel Eynct, saa de innen Besser 
velse ljar kutmet give af Angriberen. 

sinkt often at Schmidt var bleven 
mmt, traf en Vetjcnt ham paa Ga- 
dcstn og du han troede, at han var 

fnld, tun lmn ham til Politismtionen. 
Seitere blcv han ført til St. Jofcphs 
Hofpitah huor Lassen erklærede, at 
nun-J Zyn var tabt. Politict er ika 
i Stand til at fortlare Motivct til 

Forbrydclfcm da der intot Forsøg 
gjordcs Pua at plyndre Monden. 

Han toq Stikpcngc. 

Oklahoma City, l7. Nov. ---.c)m« 
vey Nurriium Ihr-kiffen i Oklahoma 
Eumrm litt-v i Aftccs kendt sfoldiq i at. 
have modtcmet Bcfkikkclfch san lmn vil 
bliuc afsut fm sit Enthdc. Tot var 

Ovcrtrædelsc of Forbudcsloven hnn 
mod Vctaling ydedc Vcskyttrlsu 

Garficld om Confctvafion. 

Cincinnati. O» 1(i· Nov. Tib- 

ligcrc Jndenrigsministcsr Ohrfin og 
Præfident emcritus Charlests W. Eliot 
tnlte licr i Aste-I i on Fasllcskonvcns 
tion af »National Municipal Lcague« 
og ,,American Eivic Association«. 
Veggc talte om Bevarelfen af vore 
naturlige Refourser, og btsanc erklæs 
rede, at det er bydende tmdvendigt, 
at Regt-ringen ftmks tager Skridt i 
den Retning. 

Mr Gnrfield paaftod, at Landets 
naturlige Belstondskilder er udsat for 
at 11dtønunes, og at disfe Kilder til 
national Velstand maa blive reguleret. 
Han hævdeide ogfaa, at Folkets Jn- 
teresfer bestyttcs ikkc tilstrwkkelig i 
Alaska Kulegne, og at Lovgivning paa 
dette Punkt er tvingendc notwendig· 

Uvejr over Nordevropa. —- Euxkjas 
ven, Tyskcand, 15» Nov· —- Den værs 
ste Sturm for flere Aar rafede paa 
Nordfsen LIrdag. En ukendt, trema-« 
stet Skonnert er paa Grund, og Paa 

—- 

Grund af den voldsonnne Sei er det 
onktrent Innnlig at komme den til 
Hjasllx 

Den soenske Dampbaad »Drott« er 

sprunget lcek oa liar iøat Havn her. 
Mange Sinaasartøjer er dreoet paa 
Grund. 

Berlin, 15. Nov. ——- Orkanaatige 
Etornie rafede i det nordliae Europa 
Fredag oa Lørdaa Mean Ejendoin 
er ødelaat, og flere Meiniester er otns 

tonnnet. Her i Byen blcefte flere Bog- 
ninaer, soin var nnder Dosen-lich ned. 
Eet Menneste blev draslvt oa flet«e sau- 
ret. 

All-crea, Conadash i 

Jeg oil igen minde otn den nyez 
paanrntte danste stoloni i Athen-tm 
Zonc det tan sei- i Vort Avertiszsientent 
i dette Mad, faar oi en Etslnrsion 
iaen den 7. Tec» og det var ønjkeligt, 
oni J, der liar tcentt paa at flytte, 
oilde aaa sned denne Gang. Det bli-; 
ver ndui Tvivl den sidste Gang for! 
dette Aar. 

Til den T. i næste Maaned can de 
Tflefte faa Tid, oa det kostet kun 822 
fra Conncil Blnffs til Calgary ogs 
tilbaae. Vi kar saa godt begyndt paa I 
denne ny Plads nu, idet der er 34,· 
sont allerede har købt Land, og mange 
af dem flytter derop til Forum-; nten 

hvad vi arbejder for ek, at der kan 
blive et rigtig ftort Settlement faa 
fnart som muligt, faa der snart kan; 
blive en Menighed med egen Priest. 
Land har vi til at bygge Kirke paa, 
og Landkompagniets BestyreL som er 

Mik, vg lwis Navn er Peter-sen, har, 
som for omtalt her i Bladet, lovet, at 
han vil bygge Kirke for os. Peterer 
hat levet iCcmada i over 20 Aar og 
er bleven en meget rig Mond der, og 
det er hans Ønskey at en god Del af 
lmns Landsmænsd vilde komme og" 
Imer Fordel of det fumtbare Land, 
ligesosn Tusinder af andre Nationali- 
teter aør. som konnner her fr.1 Sta- 
terms. 

For at bevise, at jeJ selv har Til- 
tro til den paabegyndte Saa, kan jeg 
meddele, at jea oa niin ældfte Søn 
hat tobt 800 Acres der, oa jea liar 
for en Tid siden købt en 20 Seite-J 
Gasolinnmfkine med Plove til, foin 
niine asldste Zønner taaer til Canada 
nted til Form1ret, om alt aaar vol, oa 
vi lever. 

Min kllcedljjaslper J. Myrtlnc bar 
onsaa kølst en Del Land paa sannne 
Plads, neinlia —18() Arres, oa Vil liaes 
ledesz lpave en Del brækket til nrefte 
Sommer - 

Vi liar i den sein-re Tid faaet os en 

Hjmäpen idet C. Z. Cl)ristianfen, en 

Søn af Hastor G. V. Christiassseik 
er aaaet ind paa at liiaslpe os at sam- 
le Koloniste1«. Da Vi nn er saa man- 

ge, bar vi paataget os at prøve paa 
at fwlae noale Fartne i Syd Dakota. s 

De er givet osi Kommission Det er 

aodt Land; det mefte af det er opdyrs 
ket, noaet tned Byaninqer paa og kan 

swlaes meget billigt, faa for dem, 
fom ikke synes om Canada og famlet 
danle Ksoloni, vil her jo vol-re god Lei- 
lighed. sp 

For ikke at gaa DicksonsKolonien 
forbi vil jeg meddele, at der er bare 
80 Mil fra Calgary og til Jnniss 
fail, faa den, som har Lyft til at se 
denne Koloni. med det samme de er 

saa nasr, burde benytte Lejligbeden. 
Jeg ved, J vil vcere velkommem 
naar J kommen 

Der er ikke lau faa, der har meldt 
sig og gam- med den 7. Der-, men vi 
ventek manqe fleke. Lad os- here fra 
eder i god Tib, og er der noget, J 
manglek Underretning om, saa er vi 
her for at fvare paa Spsrgsmaal 

«) Paa Grund af Pladösmangel 
Hier vi oe nsdt til at afvige fm Neg- 
Hlen og give denne ArtikelkPlads paa 
»Forfiden i Stedet for en Del Nyhes 
!der. R e d. 

F 

Tillad mig med det samme at minde 
om vor store og vclindrettede Højs 
skole, som Menigheden i Elkhorn nu 

ejer. Her er Plads til mange unge, 
bandesKarle og Piger. Skalen ledes 
af Pastor L. A. Laurer, og god Un- 

derviguing bydes de besøgcnde. 
Menigheden købte Højskolen i Ju- 

li Maaned for 810,000, og for at 
faa dissc Penge tilvejebragt solgtes 
der forlcden ca. 40 Byggegruude af 
Menighedens Fællesejendom som 
bragte os tæt ved 313 000, saa vi har 
et kønt lille Ovekskub til Reperation 
og hvad andet, der kan blive at koste 
paa. i Jens Rasmussen, l 

Zofe-en kundi« T 
—- l 

Lanz’ Flyvepræntie pua —ll"),000 
Mark er vundot af Jugeniør Grade 
paa Flyvcpladsen Vcd Johauncsthat 

I 

Dumaen har faaet forelagt et For- 
flag fra Justitsministeren om at 

bygge Tugthufe i alle ftørre russiske 
Bock 

. 

Røveruvcefenet i det sydlige Per- 
sien griber mere og mere om sig mel- 
des til St. Petersborg Telegrambu- 
requ. 

. 

En rusfisk Gardeofficer har opfuns 
det et Instrument til at bestemme 
skydende Troppers Akftand fra Jn- 
strumentet· 

. 

Hvirvelftorme har paa flere Siedet 
i Spanien anrettet ftp-re Melæggels 
ser. Fra Søen er drevet mange Lig 
i Land. 

I 

En gl. romersk Gran med 4 L- 

hjulede Vogne, en Del Landfer, 
Broncegenstansde m. m., ek fundet i 
Ncrrhcsden af Rom. 

. 

Tvikcren Dammkøhler er bleven 
drcebt af de Jndfødte paa Øen Ny- 
Pommem under en Ekspcsdition i det 
indre af Øestk 

Abdul Hamid har moret sig mcd ät 
lndsia 1mccincre. Først maatte dog 
ti Damer af bans Harem grnnemgaa 
den lille Process. 

d 

l 
Godsdcjcr Lacl)1nann, der for no- 

acn Tid siden afajk Vcd Døden i 
Stamm Ener«ria, csfterladrr sia en 

Fortune paa noth Qui-r is Mill. Kr. 

oq Cjcndomnw iDansk Vesiindiscn til 

Ni- Mill. 
. 

El llndcrslaIb til et Vol-Ab af 
7(«)(),«)()0 Mark er beaaaet af Kasse- 
rcren vvd en Kreditkasso i Frankf. a. 

Ni» Tyfkland, idcst ban bar forfal- 
ftct Fncndorncs Undcrskrift Man- 
den er arrcsftcrct 

. 

Sultan Mulcy Hafid, der er ar- 

ria over Europas Protefter mod bans 
Misbandlinger af El Roahi. vil nn 

hævnc sia vod at sende den fpanske 
Neqering en Protest mod Ferrers 
Het1rettelse. 

lf 

En Proklamation fra Kejfer Me- 
nelik er oplceft d. 30. Oktbr. i Nærix 
værelse af alle Høvdinaerne Heri op- 
fordres alle til i Eniahed at holde 
fammen om den af ham udnævnte 
Efterfølaer. 

I 

Frankrigs forenede Socialister veds 
tog 1. Nov. paa deres Kongres at 

fætte det kooperative Spsrgsmaal 
førft paa Dagsordenen paa den kom- 
mende internationale Kongreg i KI- 
benhavn. 

. 

J Paris hat Jorden Ratten mel- 
lem Lordag og Sandag (30. og 31. 
Okt.) flaaet en chne ved Nontmats 
tresKirkegaardeir To Personer for- 

L 

Isdan dt deri, Inen den ene ieddede fis 
jop iqen. De omliggende Huse er rem- 

niede. 

I . 

« 

Pierpont Murgan ljar føbt 250 
»Stkr. tinesisk Porcellwn for ca. 2 
Wäll. Fir. 

T i- 

l 
Burunesfe de Laroche hat sont den 

første lusndeligeEllviatiter forleden 
Lerdag ved Chuloncs fortstunet en Op- 
stlgning med et Biplan 

. 

Den rnSsisfechferinde siaess at 
ville tilbringe den sidste Tel of Vin- 
teren i Italien Fldngen af Italien 
dil stille et af sine Zlotte til l)endes 
klinadighed 

. 

Pan Als Mark fnndt en Karl for- 
leden en Forlovelseist-ing, sont asldre 
Folk erind1«er, at ofd. Toldkontrols 
lør Bang tabte en Gang for et hulvt 
Hundrede Aar siden. 

I 

TM) Grundejere i det tidligere Ah- 
relIsboeck-Amt ved Lybæk har an- 

dragsst Regeringsmyndighederne i 
Eutin om Ophævelse af de gamle 
danffe Skatter. Laut-retten har afvist 
Sagen, der nu vil blive appelleret. 

c 

Politichef dræbt, Bnenos Ayreö, 
15. Nov. — Politichef Falcom oq 
lmns Sekretær Dr. Lartigau blev 
drcebti Gaar af en Bombe, som blev 
kastet foran deres Vogn, medens de 
kørte paa Callova Str. Morderen, som 
er 19 Aar gammel, skal være en rus- 
sifk Anarkist. Straks efter at han 
havde kostet Bomben, trak han en 
Revolver og vilde dræbe sig felv,- men 

han blev kun let saurer Flere Ar- 
restationer har fundet Sted. 

I 

Attentatet mod VicekongetL Ahemi 
diabad Britisk Indien, 15. Nov. —- 

Vicekongen af Jndien, Lord Winte- 
oq Lady Minto undgik med Neid og 
nceppe at blive dræbt Lørdaq. Me- 
dens de kørte paa en af Gelde-kne- 
belv der kaltet to Bomber mod deres 
Voqn En Drequ fotn red ved Si- 
den as Voqnen standsede den førfte 
Vombe nked sin Sabel da flyngede 
den bdrt i en Sanddnnge Den anden 
Bombe traf en indfødt Løjtnant, fom 
lmldt en Parnpln over Lady Millio, 
g denne Botnbe faldt onfaa til Jor- 

den nden at eksplodere Bombekas 
fterne undkom 

O 

Muse Steinbeil frikendt. Paris, 
15. Nov. ——- Mine. Marguerite 
StelnlnsiL som var anklnaet for Mor- 
det pnn sin Mond oq sin Stedmktder, 
er bleven frikendt af Jnryem som 
efter to og en lmlv Tintes Overvejels 
se indleverede fin Kendelse Kl. 12.50 
Søndag Momen. Steinbeil blev 
ftmks efter løsladt. 

Frifindelfen vakte den meft stor- 
mende Jubel blandt dem, som var 
forfamlet i Retslokalet, oa der her- 
sker almindelig Tilfredsbed i Paris 
med Udfaldet af denne opsigtsvceki 
kende Saa. Den Anklagedes Sag- 
fører, Aubin, er Øjeblikkets Helt og 
Genstand for almindelig Benndring. 

. 

Forfvundne Skibstegninger. J MI- 
deti det engelfke Underhus forleden 
spurgte Renwick, om det var rigtigf 
at vife fortrolige Tegninger, der var 
udleveret til Firmaer til Brug ved 

’Bygningen af de nyefte store Krisi- 
fkibe, og lom nu atter burde have 
vceret tilbageleveret Admiralitetet, 
var forfvnnden,- vg om Admiralks 
tetet haabede at faa digfe Tegnlngsk 
igen. Marineminister Mac Kennt- 
besvarede det første Sperggmaal bo- 
kræftende, det andet benregtende og 
Als-jede at da det omtalte Skib alls- ; 

rede i nagen Tid havde gjort Time-—- 
ste, havde digle Tegnlngee mistet Ins- 
get af der-es Beerdi. 

Det omhandlede Skfb er antaM 
WJndomitablck 


