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Dobbeltfpok fm Missoukiflodcu til 
Pncifikkyftchh 

Hakrimanssystcmct vil qsrc kt Uds 
lkkg af 875,0()(),0(«). 

Risiu York, l. Felsr. llniun 
Pacific ker Zontlnsrn Pacific Zorn-. 
lsanisrncii Tirestøror stcsmte i Naar 
for at fuldføns Tolslseltfpur paa’ 
Hat-linken Linicsrne fra klllisisouri Ni- 
ver til Jan Franks-Im Te ftmnte 
ligcslech for Tolsbcltspor Uaa Dre- 
gon Zhort Lim- fra llnion Pacificsis 
Honodlinic Deo lszrmmcstx Wun, til 
Huntinthmh Lus» samt mm Linien 
lang-z Columbia Rivcr i Oregon til 
Portlaud, i alt 1,673 Mil. 

Ton funkle-de lldqift ned de san-T 
ledesrs Nanlaqte lldvidelsor vil how-s 
be sig til up inmd 875,-«)«,««« og 
oil bliacs fordclt paa fern Anr. 

Tettc er det størftc Jerubanears 
« 

beide, sont har unsrct Planlaqt iichn 
Paniken i MU7. Ziden Bauernt- 
iidliq i lsiW nahm-de derez Hamp» 
for bøjcrc Fragwrifcsr, bar inaeth 
Nybtmnina funcht Sied. Tocrtimodl 
kundgjorde Vonefelskabcsrne, ot, alt 

saadant Akbeide vildo hvich indtil 
quørelsen anqaacsndcs Takfterne fo- 
relaa. 

At OmrimanBaneme bestemmcrj 
at brugc 875,000,000 til Forbedrinsl 
gcr for dette Tidspuntt, dct betrag- 
tes i Jembanekredfe fom Jndleds 
ningen til et nyt Affnit i Wall St. 
Historie. Man mindes samtidig om, 
at Reqrringens Søasmaol i den 
Hensiqt at opløfe Union Pacific oq 
Sol-them Pacific Systeme-i cndnu 
er uafafort Hidtil bar det været 
Banomes Politik «to sit tight«, saa 
termja Saqer af den Vefkassenhed 
stod paa. 

J Kundasrelfen as Direktorernes 
Boslutning fiaer Prwfidcnt Robert 
S. Lovett, at hans vaattelse, vom 

oqsaa dxsles of hans Medarbefdcre, 
er, at de nuværendcs Forholde, der 
betragtes fom ummftiqe for Jeru- 
banerne, tun er fmidlettidiqe Det 
hedder fauledes: 

»Sandt nol, Udiiaterno er inmit- 

qe Sensocsndcr utilitedsitillendcs. Med 

Lønsiorbøiolle overalt, med vor Not 
til Talstiorlmivlics inditillet ai Lo- 
ven on nie-d fortiat Nmnlerina oa 
iiendtlia Lovaivninq i Mute-: vi- 
dere under Henitm til Jndskndernes 
Utaalnmdiahed, inne-s Tidcn at op- 

tmmtrcs til ,,ltatus ano« helle-r end 
« 

til Flotbed im Jeknbancbeitnrernos 
Side. Men Vi trat-, at disie Til- 
ftnnde illcs vil Vare let-nur« Gvis vi 
ventmz indtil alle Vanllelialieder er 

mddet of Beim vil vi landlynliqs 
vis finde- uore Linier pna Notar-, i 
Stedet for at ang vor Dol i Udi 
viklinaen ei det vollends Land, hvori 
de liqaetx 

Disle Eqnes Vcrkft vil nødvens 
diavis vodvare. Jntet lan liandie 
Frsmqanqvn lustige Vi er over-be- 
vilt om. at de heb-ver vol-e Jeru- 
baner oa de Bekvemmeliqbeder. vi 
vil lsme lot-, mere end noaet nn- 

dett og vi trot, at i Lænqden vil 
Folket le paa Jernbanelpekulation 
lom paq ethvert andet «theltment«. 
De hat ikke Rand til andet·« 

J ilere Aar bar Union Poe-litt 
last Dobbeltspor pna lin HoVedlis 
nie veltpaa im Omaha. Omktinq 
den i. Juli vil ka. 630 ai de 1000 
Mil mellem Omaha og Ogden ver-re 

..donble tracked«. Eriaringer hat 
visi, liger Lovett, at et lammenhæm 
qende Dobbelthvk im kallchapek 
til Missouri Niver for at iorbinde 
de jitliae Syllemer er nsdvendigt 
for at var-Lage Foreetningernes til- 
tagende Omiang. 

San Francisco vandt. H 
1 WasLjitIgton D.E.,1.Fcbr.——· 

Mcd 188 mod 109 Stemmer udtal-s 
te :)iep1æfentantl)uset sig i Gaar for 
Sau Francisco til Swde for den 
store Verdensudstilling i 1915 iFor- 
bindelse med Aaabningen af Pano- 
ncakanalen. 

Jan Franc-ister Venner føler sial 
for-wisset om, at Seiten er deres,! 
ich de føler sig ooerlwnist om, at 
Senatet nil tiltrucdcl Hujctz Beiluts ! 
ning. Z 

Sau Frankfsco vandt i Husct vcds 
ot sikrcs siq de republikanske Stem-« 
mer. New Orleans fik sin Stottch 
sm Demokmtcskmc sum 80 NepublisY 
kauert- stemte for New Orleans. 36 
Tctnukmtcr ftcmte for Jan Franciss i co. 

Ton Iiieiolutiom iom foreilaar llds 
stilliimisn lycnlagt til Sau Fran- 
cisco, lieber ikte om Støtte hos Re-i 
qcrinqrn i noqcn iom holst Form-; 
Ton lsismyndiqor iiinpelthcn To For-V 
mde Ztatcrters Prceiident til dt 
indbydc frommt-de Lande til at del-f 
k.:-,«i i Iidskiuinge». i Et Forli-g paa at crndre Reso- 
lution(·n, san den kom til at inde- 
liolde Besstemimslse oni cn internatio- 
nai Flaadeimrado sra Hampton 
Monds-, ges-mein Panamokanalen ogs 
op lange Beitkysten til Sau Frau-« 
cis-co, blev sorlaftot I Als-n LrlmniJ Forilaget i:(dohol-. 
der Vesiirmmcliis om en VevilgninaI 
as PLWODOO for Reqcringens Del-l 
tagolic i lldstillinaen oq om Qprets 
tolie ai on Regerings Kommission 

Beilntningen til Fordel for San- 
Francisco blev modtaget med siort 
Viiold bande i Salt-n og paa Gal- 
lerierne. 

Et stort Anteil Kongresmasnd del-l tun i Debatten, hvorunder hver Teil 
lcsr maotte indstrænle sig til to Mis- 

.nutter. 

Togulykke. 

) 
Rinier-cf mistæukt 

l Moniphigs, Tenn» l. Febr. —- To 
Passagisrer blev drasbt oq senkten an- 

dre blev soaret, da Memphis Spe- 
.kiac Iao af Sporet i Naskhcden af; 
Ninus Rock, Ala» i Tag tidlig· » 

liompagnicts Enibedsmænd me- 

ner, at Toget afsporedcs af NovereJ 
ifom lmodo til Oensigt at Plyndre 
sTogeh der medførtc en Masse Pen- 
lqe. Med Undtagelse af Lokomotioet 
Ikaitedes hole Toget over. Togbe- 

ftienten skyndto siq til Wagnern-, sont 
.sørste Ekspkess on Post oa blev der, 
indtil der ankom Lckgor fra Hauts- 
ville, Ala. 

j Kvinder pas Juki-. 
llndksr 1. ds· meddelcszs fra Chi- 

Hsaqa at Ztatsadvokat Wamnmi sag» 
Für-: »Im icr fmimd imod den Tid, 

Fa 
Unindcsr vi! tjono paa Jury 

Edivorncret Da uil Lovcsne blioe ad- 

mixiistrerct rigtigt Monden er en 

cjendocumelig Jndrcstniiig. Naar de 
edsnorne kan se et Hut i et Mennei 
fle, hvor en Finale er gaaet igen-. 
nem, laa can de bevæges til at døms 
me den sk1)ldiq, sont udførte Slydss 
uingen, men i Tilfældcs af fale Ed; 
ellcr Vestitlelsc, hvor intet Blod er 

udqydt der er de vanskelige at over-; 
bevise. : 

Falk fynes at begunftige Lovene, 
men de er ikke inde for at bidrage 
more, end de er nødt til, for dercö 
Overholdelse· 

Kriminallovene i dette Land er 

hundrede Aar baciefter Tidm Det 
stager fra et Aar til 18 Maaneder 

Fat gennemftre en Sag imod en 

·Stimand. Alle disfe Ting bsr ret- 
tes paa, og Vejen til at faa dem 
reitet er at iætte Minder paa vore 

Edsporneretter.« 

JW 
50 Meuucftcr dtctbt, 1100 kommen 

til Stadt 

Skndcn, Ekizplofioncn ankertrdc, 
anstand til 750,00(). 

New ;I)ort«, i. Febr. LHZ Tons 
af Tnmnnit, sum unerførtesz fra to 

Jcsrndancsthm til ist FartøL disk lau 
ist-d Cununmtinmu N. J» 150 YdsH 
Zyd for ,,Centml r)inilroad of New 

JcrimfiiTisrmitml«,ot"-:splodoredc sil. 

12,«1 i Tim. ZU zlkksnncffer mones 
at unsre htopcn ojebliftchiq dræbt, 
m et Hund«-De nf lnsilfe noglc Var 

5 Mil Em Efisulofionszsftedct, kom 

al:1nI-lii,1 til Stadt-. Faldende Tegls 
sten og Glasstumper gjordc sit til at 

for-ge Tallet af tilskadekomnc med 
et Tuskndc jlmk Efachn anslaas 
til PTJTWUO 

Den frygtelige Eksploiion iatte 
Litften i Zninaninqer i en Afitand 
af 50 Mil onikrinq Connnnnipam 
Døre lukledes af niynliae Gaswerk 
Vinduer limites ai Lnittrykket, og 
RysIelien føltes, iaa langt borte som 
i Lang Branch, N. J» on Norfolk, 
Conn. 

For benned en Time efter Ets- 
ploiionen søgte Millioner af Men- 
nesker i New York City, Jersey Ci- 
ty, Newark on Yonfers forakeves at 
blive klar over Forityrrelfen 

Tonaniitten, der sont iaqt fragte- 
des fra Jernbanenogne til et Far- 
tøj røq i Luften 1 Minut efter Mid- 
dag. Aakiaqen tilikrives farikelligt 
— Faldet af en Kasse Dynamit eller 
en Kedeleksplofion paa Banden. Men 
sbvad der var den direkte Aar-sag, 
vil man ritneligvis aldrig faa at 
Uide Nætinte Jernbanes Ende-ita- 
tion sdelagdes, tre erqebaade 
spliiitredes, nedre Manbatten ryites 
des fra Wrnndfladen til Tom-en af 
Sinne-stammt Der ikete stor Ska- 
de i Brootlyn oa paa Staten Js- 
land J Manljatten alene anilaas 
Skaden til slsnlsnnl og paa Elliss 
sen til fra spitme til 825,000. 

Bande-h iani inodtog Tnnamitten 
—--- Katharine W., der eiedes af Ja- 
mes Healina, Jerer Citn — for- 
svandt aldeles tilligemed dens Be- 
iastning af 7 Mand, deriblandt dens 
THE-rein Flere paa andre Skibe i. 
Nærheden blev ogiaa dræbt. 

Katharine W. var fortøjet ved 
ydre Enden af Stibsbroen, oa fle- 
re Dolarbeidere var i Fivrd med at 

overføre en Ladning Dynamit af 50 

Pnnds Ida-Zier fka to Fraatvogne 
da Etsploiionen ikete Banden for- 
ivandt iimpeltlien the iaa meqet 
som en Splint af den er funden 
Fraatvoanen røa i Luft-en i en 

Støviky, oa fire andre Banne iledes 
i Stnmper. 50 Yards lmrte itod en 

anden Vannladnina Dynamit Ets- 
ploiionen rev Tonnen af Vonnen 
trykkede Derene ind, men Dynatnits 
ten forholdt fig rolia i Trætasiers 
ne. 100 Fod af Skibsbroen blev 
ødelagt Plankerne syntes malet til 
Pulver. 

Eon Mond ramtos as on 20 

Punds Glasstump og blev saa slomt 
forskaarcst, at ban Mist-. Jnacniørcn 
paa ist Lokomotiv blasstes fra sin 
,,cab«, sik Bovedskallen knust oq 
dabe. Kaptajnen paa on Buasers 
baad bleer kostet i Vandet on fiskot 
op 15 Minnttcsk senkte oa rcddet. 

Men Listen over Enkcltheder or 

for lang at nceddeles. J New York 
Igedes Skræksen as Usickerbeden. 
De, der boedis i de- ravende Sky- 
skrabere, troed(-, at det var·golt sat 

»nedenunder dem-. 

s Som altid ved sljge Lejliaheder 
»stemmer alle Vereininger ikke sam- 
men. Vi har meddelt efter ,,Chi. 
Rec. Her-« Tallet as dræbte okj sau- 
rede er kun usikre Overslag. 

Ziaudedewedoccetseks 
WW 

Senator Norris« Brown fra Ne- 
braska m. fl. Senatorer er bestemt 
paa, at dcrfmn Senatcst ikke komme-r 
til nt stennnc angaaende Loritneri 

Zagen, direkte Volg af U. E. Se- 

natorm permanent Toldknmmiss 
iion on cst ,,(Heneral Service-« For- 
slnq i dcnne Eos-sinn, saa jkal Bewil- 

linqsforflcmene heller ikke blive ckiss 

wederet 

nonq Georgku i England bar no- 
lig windet on Eng, sont ban an- 

lngdc intod Etmard F· :lIkI)lian, for-. 
di denne havde ndsprscdt det Rygtcs, 
at Kongen, mens han« var PrinsJ 
of Wachs-, havde været morganisk 
mit med en Admiral Sonntaan 
Lotter· Eærlig Admirale-us og en 

anden nf hans Tøtres Vidncssbyrd 
taltcs klart for Kotigen-J Frifindelse. 
Vedkommende Dotter af Admiralen 
lnwde knapt nok set Lungen 

Man mener i Sau Francissco at 
were kommet paa Spor efter 
Fort-vorne af Tynmniteksploiinnen i 

»Das Angeles Time-Z« Vygninaen 
den 1. Oktober. Tetektiver fandt 
den 31. Jan i en Aviksbod i Rast- 
Jicerbeden of San Francisco Firme- 
Etntion en »3uitcciie«, Her menes 
at have tilhørt J B.Vryce, en af 
de misteenlte J Suitcase en var 

der baade Tonamit oq en Melaniss 
nie til at bevirle Sprænmting. 

« 

Jotm Mitchen vked. .,nnited Mi- 
ne Werkers of America« bar den 
Bl. Jan. ved et Møde i Colinnbus, 
O» besluttet, at et Medlem af »Ge- 
vic FederatioM ifke kan holde Med- 
lemskort i «deres Union. Tet vil ade- 
lnkle den-s tidligere Prcesident John 
Mitchell, fom nu bar en Stilling i 
,,Civie75ederatien«, der gioer 85000 
mn Dlaret Mitchell fendte Telegmm 
til Mødet og protefterede, men uden 
Mitte Ovad han vil gøre, enten fra- 
iige jin iin Stilling eller gaa nd 
af Unionen, nil han ikke udtale sig 
Um- 

i 

Det inne-T som nmn over alt i 
Landet er uaaquet og bar ftillet sia 
naa Vogt imod politifke Bestiklels 
ser. New York Inener nn at skulle 
qaa i Spidsen for at umnliqgøre 
Beftikkelfe of Lovgiverne Vedkoms 
mendc Komite foreilaar, at den 

Mand, der tilbndesz Bestikkelfe, og 
sum ifke taqei fig of at faa den 
skyldige Person straffet, fkal være 

hjemfalden til Tugthusftraf. Domi- 
oere skal, hnis de ikke vil udsætte 
fig for Embedsfortabelse, en Mulkt 
af 85,000 og 10 Aar i Statsfænas 
flet, nnderrette deres Kolleger og 
Anllaqendoolatcn otn ethvert For- 
føq paa ntilbørlig Jndflydelse 

FremntodgiktmnkmL MrLk Fair- 
banks, den tidligere Vicwrasfidcnt 
Fairbanks Ouftm faqu forlcdcsn i 

Anlcdninq af Mifs wonle sure- 
itaaende Gifternmal mcsd Lord De- 
cies: »Ja-g vil anbent siges, at jeg 
sum-s ikkcs out, at von- aunsrikanske 
Piaer bar for Ekik at giftc fia 
med lldlasndinqo. Medenss fis-g ikke 

holder af at kritifere Masndene, de 
uælger de hat altid Uckret meqet 
bevaagne imod mia --— anfer iea 
dem ikke for faa agtocerdiqe fom 
Mcrnd, disfe Pius-r kunde finde her 
bivmmcn Dette aælchr særlig an- 

qaaende deres ægteskabelige For- 
hold. En amerikansk Pige, sont irg- 
ter en Ildlcendinq, er paa en Maa- 
de gaaet tilbaqe. De hat antaaet 
Livsideaker, fom den amerikanske 
Mund hat forladt for noget, der er 

afgjort bedre.'« 

VW 

Yordeitq rundt. 

M) omkonL Manil"a, 1. Febru- 
ar. — :«lntallei af de Mennefkey der 
omtom som Følgc af Vulkauen 
Taalsz lldbrnd, anslaaö nu til —lU(l. 

J Fromm-J modtog den traadløse 
Tolvqmsfmtion i Liverpool et Tele- 
aram fra Pnntu Arena-«- i Sydamei 
rifa Tot er on Afftand af 11,7()0 
Kilometer cllcsr 7,27() engelske Mil 

Paa Mode-im er der i Tidon l —- 

12. Januar fortsfaldct 217 Tilfæl- 
de og 70 Todesfald nf Xiolem J alt 
var dcr til 1(5. Jan. forefaldet MIN- 

Tilfælde og 5535 Dødsfald. 
. 

Traktaten. London, 30 Jan. 
WnsidialnsdsöLucrensfomsten mel- 
lem Te Foreucdc Ztausr ng Canada 
er Neustand for linlia Trøftelfe i 
politile Kredpc oa i Proz-fett Fri-» 
bandelsrsmasndene angriber den« 

. 

Tysklands lldcnrigsbandeL Ver- 
lin, 17. Januar-. Tysflands Jud-l 
førfel havde i 1910 en Vaeri af 
sein« :).l«’ill. Mark mod 8,5:Zl; Mill. 
Mark i 15)()9. lldføtflensVasrdi an- 

drnq i Ism) 7,167 Mill. Mark mods 
»Ist .-.1.Iki11. Mark i must l 

1 
i Sneskred. Madrid 16. Januar. 

Ved Puebla de Gordon (Provins 
Leon) bar en Lavine ftyrtet et Tog,« 
der nagen Tid havde siddet fast i 
Stteen, nod i en Flod oq famtidig 
ødelaqt Jernbanelinien ou Tele- 
grafledningen. J Afturien ligqer 
Sneen flere Steder i en Højde af 6 

Meter-. 
I 

En ondartet Hestesygdom optræder 
for Tiden (11. Jan.) i Christiania, 
bvur ZW) af Vyens 5000 Hefte l)id- 
til har verret angrebet af den. Den 
vifer fig fom store Bylder paa lsal- 
fen og virker i høj Grad nedbryden- 
de paa Dnretv hele Konstitution og 
Arbejdsevne. 

Overfald i Armenien. Fra Urmia 
meldecs, at Veboeme af flere muhas 
medanfke Land-Ihnen der Var ophids 
jede af muhamcdanske Geistlige, lmr 
anqrelust den armeniske Landsan 
Uselu og dræbt noqle Armeinere. 
Efter halvtredie Time-Z Kamp blev 
de imidlertid brenne tilbage af Ar- 
menierne. 

Ballouen »-333«ldebrandt« fanden. 
Berlin, 16. Januar. Der er bertil 
iudløth Meddelelfe onl, at Ballos 
non «Hildebrandt«, der den 29. De- 
cember steg op fra Schmarqendorf 
og siden hat vceret forfvunden, er 

blcven fundet i en Sø Ved Wildens 
bruch i Pommern. J Goudolen fandt 
man Ligene af Ballonens to Passa- 
flsksk 

Jordskælvet i Centralasion. Et. 
Petrr«:sln-sm. 18. Januar. For at af- 

hjaslpc Moden i de af Jordskasloct 
hjcsmføgtc Ema- i Centralafieu har 
der dannet sig on Komitc under 
Forsædc af Kejserinden. Krisen-n 
bar skasnkrt 5(),(W) Rubler til dette 

For-maul. skcjferindcsn 1(),·)()() Rub- 
ler og Nødc Kors 15,0()0 Rublot 

Situationvn i Portugal. Lisfalsom 
»s. Jatittak. De frivilliae Batails 
senkr, der blea dannet efter at Re- 
publikken var blevcn proklameret, 
drog i Gaar med Musikkorps i 
Spidscn og fulat of flere Tuffnd 
Mennefker hen foran de forskellige 
Ministerialbygninger og udtrykte her 
deres Sympati med den provisori- 

Ifke Regering. 

iManuel gives Pension. London, 30. 
Jan. — Den portugisiske Regering 
har befluttet at give ExiKong Ma- 

i nuel en Pension af PZZUO om Maa- 
« neden. lHan hat allerede faaet fig til- 
Hendt Chef for Oktober-, November 
kog December. 

Er Emuglerfomplot i Hamburg. 
Lordag den 1—1. Jan. unholdt Poli- 
tiet i Samborg en Købmand, en 

Toldfunftionm og en Vognmand, 
som var i Foerd med at smngle 100 
Zwkke lchffe ud fra Frihavnen. Der 
fort-stunk endnu flere Anboldelfer. 
Man mener, at der er flere Tolds 
funktiottærer med i Komplottet Tet 
var lykkedesii Smuglerne at faa 700 
Sække Koffe igennem Toldocesnet, 
fumrmsd der opftod en Skade for 
Toldvcesnet paa 25,000 Mark. 

Cksplofiokt Lissabon 16. Januar-. 
Da tre Mwnd i Osaar fcerdedes med 
Lygter nede i en Kloaklednina for 
at fange Motten skete der en Ess- 
plofion i Leb-ringen under Baue- 
gcmrden oq Hotellet i Avenida Li- 
berdade. Der var nemlig kommen 
Gas ind i Kloakledningen. De tre 
Mcrnd blev stcerkt forbrwndte. Vygs 
nitmerne i Nwrheden af Eksplofionss 
siedet bleo baardt beskaoigede Der 
opftod Panik pua Grund af det ftærs 
ke Brag. 

Situationen i Portugal Paris-, 
17. Januar. Fra Madrid telegrai 
few-J: Stønt Regeringen officielt 
bar erklæret, at den aldrig har 
tænkt paa at skride ind i Anledning 
af llroliqbederne i Portugal, fast- 
holder Bladet »A. B. E.« dog den 
Puastand, at man i et Ministerraad 
bar drøftet Sporgsmaalet om en 

spansk Jntervention i PortugalBlas 
det tilføjer, at der mellem to Stor- 
magter er truffet Aftale om, hvad 
der fkal foretages, hvis der udbrys 
der Urolighedei i Portugal. 

Et større Champagnefold. Epers 
nay, 18. Januar. Et større Antal 
Vindyrkere har i Gaar i Doinmery 
fuldftoendig udplyndret et Champag- 
nefirmas Vinkwlder og knust 75,000 
Flafker Champagne. Fra en for-bi- 
kørende Voqn beincegtigede de sig 
2500 Flasker Champagne og bceldte 
Vinen i Marnefloden. 

Grunden til, at et Champagne- 
firmasks Vinkaslder i Tonimery iGaar 
blev ndplt)ndret, ikyldes, efter hvad 
det nn er oplyst, at Jndehaveren af 
Firnmet almindelia inistnenktes for 
nt forfalike Vinen. Da Gendnrmers 
ne oq de ftedlige Mundiqheder kom 
til Steht-, var Gerninasmcendene al- 
len-de flygtede 

llt«i.11quwder i Vombmx 18 Personcr 
drasbh II sum-ede. Torde den 12. 

Jan. fandt tst nlzmrliqt Summen- 
llud Ell-d i Vombcm Indien, mel- 
lcsm Politin og m ftor Menncsskes 
mængde, der fyncs at have vwret 
snncllst i Anlcduinq of en religiøs 
Fest. 

Ncrfle Tag telegraferedes til R. 
B. nderligoroOplnsninner, ifla. holl- 
kcs der i alt er bliuon drwbt 18 Per- 
soner, medms 24 blcv sann-du Urv- 
liqlnsdcrms var iasrlia rottede mod 

-PolitismtinnctL Cn ftor Mwngde 
».Uc’mnls5l«cr tin-kraus plndftslia frem 

Hfm Zidmausrno ou lud ou fand 
Hale af Stenc rcqne ncd over Po- 
litifunktionwrerne. 

Masngden veg ikkc en Gang for 
Tropperne, da disfe knælede ned og 
gjorde fig rede til at fkyde, men 

ftvrtede tværtimod fremad, medens 
de slyngede Sten paa Sten mod 
Soldaterne. Førft da dlsle beqynds 
te at fkyde, trak Mængden fig til- 
baue. 

Tropperne flog deran Lejr paa 
Byens Torve og Gader og alt bIev 
roligt i Aven. 


