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Præfident Taft 

» 

i Kansas-. 
cft squpi Sammknstsd mcllcm Mi- 

nister Fishcr og Senats-r 
Bristow. 

Hatt-hinsan, Kas» 26. Sept. —- 

Mod Slutningen af en upartist Ce- 

1ebtering of Staten Kansas« 50 
Aars Zødselsdag, mcd Præsident 
Tafkt sum Hovedtalcr, indtraf et 

politisk Emnmcnftød, som satte Lin 
i de for7amlede Tusinder of stan- 

sanere. 
Watte-r L. Fjsher. Judenrigsmis 

nistet i Præs. Tafts Kabinet, der 
just var kommen tilbage fra Alaska, 
holdt en tresMiuuttterssTale, i hvili 
ten han Teing noget om Forffellen 
imcllem ..virke1igc Progression as 
Midwejszcthn lig Mr. Tast« og 
,,hyklcrisfe, demokratfstc Progressi- 
ve, som modsatte sig enhver praktisk 
progressiv Pokitih sont fremsattes.« 

Henator Joseph L. Brntom der 

blandt de Progressive er anden i 
Rang efter La Follette, fulgtk estter 
Minister Fisher. og han var ikke sen 
til at optage den tilkastede Hanske 

»Bi i Kansas«, fagde han, ,,er 

altid villige til at indrømme, at 
vvr Modport or ceklig i fine Anstu- 
elfer, og vi ventey a: han indrøms 
mer, at vi er cerlige i vore. Jeg en- 

sker at Tige til Præfident Taft og 
Minister Fj7her lige med det jam- 
me, at i Akbejdet paa at løfe dePros 
blemer, som Iigger for os, vil vi 
her i Kansas have vor Del cis-dort 
Ord at jige. Der skal vcere lige Ret 
for alle og fpecielle Privillegiek for 
ingen«. ( 

Bande Fisher og Bristow applawj 
deredes stasrkt De forfamlede syn-i 
xtes at fryde sig over de verbale 
Sværdhug og den unge Senators 
praktiske Gorenopmcerkfomspam at 
medens han frit og gladelig var med 
ti! at byde Prcesident Taft Welcom- 
men til Staren, saa vilde der ingen 
Standsning blive i den faktionelle 
Kamp, faa inart han var ude over 

Statens Gut-nier- 
Prassidenten selv havde absolut 

ikke hentydet til Politik. Hans Ta- 
le var ren: historisc, og han benyts 
rede Lejliginsden til rolende at um- 

tckle smnFailmrgemes Uaflmsngiglnsd 
i Tale oq Oandling Onn Fanden 
ast book mea-: man end kunde være 

f.»I-5kellik1 i Fluslukslfer in dem, saa 

maatte nmn L·euttdre det Mod, lwori 
med de forte Deus-Z Ilnsknelser igeni 
nem til en logisk Zlutning. 

Guvernor Ztubbs, en Progres- 
siv blandt de Progressive, havde 
intwduceret Mr. Taft fom Prcesis 
dent «for den most ftorartede Na- 
tion, en mctmeskolig Hierne nogen 
Zinde havde kunnelt begribe.« Gan 

’tilf-jede, at »Kan?as var den ftørfte 
lgrealefn Stat paa Mode-NO og at 

»United States var det største (grea- 
test) Land, Gud nagen Sinde havde 
tilladt at arbejde«, og att de For- 
enede Statets Præfident» havde 
starre Magt og mere Majestæt end 

nagen Konae eller Potentat i ældre 
eller nyere Tid.« 

»Da nu, mine Damer og Herkek,« 
sluttede Gut-ernstem ,,vil Bill Taft 
Iale til Dem, og jeg snfler. De 5lkal 

give ham den meft kongelige (royal) 
Modtagelle, som en Præfident no- 

gen Sinde fis pqa Tot-den« 

TM Ballon over Franktig. Ver- 
dun, 12. September. En tykk Bal- 
lon landede i Aftes ved Landsbyen 
Baumes 23 Kilometer fra Verdun. 
Om Bord befandt sig Z Mcend, der 

opan at være almlndellge hergek- 
lige reifende og at have forladt 
Franfurt om FormiddagenMyndlgs 
bedeute beslaglagde en Mængde lo- 
tografiste Pfaden der er tllftillet de 
milltcere Myndlgheder. 

En frygtelig 
Marineulykke. 

Er fransk slkigsfkib fptæuges i 
Lufteu. 

Ovet m Hund-rede Mennesker 
omkomar. 

Toulon, Frankrig, Lö· Sept. —- 

Ovcr 300 Officerer og Menige paa 
det franske Brig-Jska Liberte miftes 
de Livet i Dag, da Stibet sprængs 
tes og ødelagdes i Hunnen her ved 
en Efsplojion af dets Krudtmagas 
sinkt sirigsfkibet Nepublique blev 
slemt bejtadiget, og Demokratic og 
Verite led ogsau Skade ved, at 
Stumper af Jern og Pauserpladcr 
tasusdesz paa deres Deck. Det of- 
ficielle Ovckjlog over døde og fav- 
ncsde sætter Tallot til mellcm 350 
oq mu, 

Dette er den største Ulykke, fom 
hat ramt den fransle Krigsflaade, 
og i lldftrækning er den næsten uden 
Prasccdens i Verdens Krigsfkibsans 
naler. Den Sorg, sont har ramt 
Marinen og Nationen, ages ved 
Tanken om den nylig afholdte Re- 
vnc her, en notabel Udfoldelfe af 
den franjke zlaachs Storl)cd, i hvils 
ten det ødclagte Elib var et af de 

prwgtigste. 
Eksplojionen indtraf sil. 5,35 i 

Morges. En Jldløs gil fokan og 
blev Aarfag til Elsplofionen Jlden 
greb hurtigt om sig trods alle An- 

jtrengelfer iar at slutke den og naas 

ede Magasineine, før der blev Tid 
til at jylde disje med Band. Maga- 
sinerne eksploderede med en fkygtes 
lig Kraft og sprvdte Dsd og sØdes 
lasggelse i alle Retninger. 
Marineautoritetcrne sætter de am- 

komnes Tal til 800, men man frygs 
ter far, at dette Tal ved nøjagtig 
Undcrsøgelje vil ones. Flere Men- 
nefket er allerede blevcn bragt le- 
vende sra Vraget, og man haabek, 
at flcre lan reddes. 

Jlden opdagedesz først sil. t, og 

og der btasftes øjeblikfelig AlarnL 
Marincrne var Mart paa dered re- 

spektive Pladfer og keempede imod 
Jtdem men det Ujfte jin snart, at 
den havde fast Huld i Ekibet Der 

gaoeci :)c«1dsJ«j;1-Ial til andre Stibe, 
oq tre Fartøjer var snart paa Ste- 
det og hjalp til med at jlukte Jl- 
den og nsdde Meintest-en rnen det 

førfte nottede tun lidt. Ta den 
tonimanderende Officer jaa, at Ma- 

gasinerne itke tunde fyldesJ med 

Band, og at Zkibct var damt, tum- 
manderede l)an:»3auvc Qui Petit!« 
(Nedde fig, hvo kanU ou fkyndte 
paa Mændene, at de itulde Pringe 
over Bord for at tedde Livet. 

» 

Den forste Etsulosion jndtraf Ul. 

5,:t5. Den fulgtes af 3 andre med« 
en Minuts Mellemrum. Endelig 
kam det frygtelige Dran, fom ryftes 
de Vinduerne i hele Byen og her- 
tes i stere Mike-s Omtreds. Liberte 
splittedes, og i Lebet af 19 Minut- 
tek var det funtet, jaa kun Tot-verer- 
ket var synligt. 

; Kommandøkenö Farekommando 
Tgik hurtig fra Mund til Mund, og 
Masndene flyede til Vaadene eller 
sprang i Seen. Ved denne Tid an- 

tom der Hjcelp fra andre «Skibe, 
Zog opmuntrede ved denne Forftcerks 
,ning besluttede Officererne at gøre 

»et nyt Forfsg paa at flukte Jlden. 

ider blæftes SamlingsfignaL og saa 
ndmcerket var Disciplinem atMænd, 
der var fprunget over Bord, bad 
om at blive samlet op af Baadene 
og satt tilbage til Liberte. Men 
straks hertes fsrsteEksplofion og be- 
budede den frygtelige Katastron 
Officererne bad da Mændene om at- 
ter.at forlade Stil-eh men saa or- 

dentllg fom muligt. Det var mens 

sdette gik for fig, at den fidfte frygi 
teltge Eksplosion kom og rev dem 

i 

I 

bon, sum endnu var paa Stil-et og 
i dests Nasrhed 

Man faar en Jde om Eksplosic- 
Evens Vocdsomhed fm det Faktum, 
at den kommanderende Officer paa 
Skoleskibet Foudre, der laa for An- 
ker henved to Mil berste-, dræbtes 

Epaa sit eget Skibs Takt of enVrags 
stump, der kom flyvende fra Liber- 
tt-, og to Mcend, fom stod hos hom- 
blcsv faaret. 

« Af Skibets 793 Officerer og Me- 
nigc siges 140 at voere bleven red- 
dct, fordi de havde Landlov. Menge 
omkom i dercs siøjer. Af dem, der 
sprang over Bord, reddedes nogle, 
medens andre druknede. Nøjagtigt 
hvor mange, der omkom, vil, fom 
sagt, først senere kunne oplyfes. 

Italien Og Tyrkiet 
Spændt Fort-old angaacnde 

Tripoliø. 

Den italienfke Regetiug sendet 
Posten et Ultimatum. 

Port Said, Nedrewgyptem 25. 
September Krisen mellem Tyr- 
kiet og Italien paa Grund af- dCt 
sidste Land-I Forslag om Oprettels 
fen af et italiensk Protektorat over 

Tripolis, vokser daqlig. og ifølge 
modtagne Meddelelser vil en Kamp 
mellem de to Lande vanskelig kun- 
ne nndaaaTJ. Tyrxerne ital have ta- 
qeti et ktalienft Stäb, Regina Marg- 
berita, i Havnen Merfina i Lilleas 
sien. Samtidig meddeles, at Italien- 
erne har landsat Tropper paa tee 
Steder i Tripolis, og taget et tyrs 
tist Stib. Den tyrtiste Negering 
skal have fendtt en Erklæring til den 
italienTke Neqerikm om, at kwis 
italienste Joldater lander i Trina- 
1i-5, vil Tyrtiet straks udvise 3(),s)n() 
Jtalienere og boycotte den italien- 
5fe Handel. Gvad der gør Etillins 
gen endda mere alvorlig, er, at Ara- 
berne anfer Tvrkiet fom Slntstenen 
i den mit-han1medanste Ver-den oa 
vil nmafke benntte Anledningen til 
at note Opftand 

Genua, Italien, 25. Zept. sp- 

En hel Transportflaade er insrdiq 
til at nimm med den italienisc- 
Eiskspedition til Trfpolis for at liiwls 
pe til at opretckte et italienik Protok- 
tomt. J Zinsaan Tarent oa Brin- 

disi gøkes ftore Forberedelier, og 
iaa vel Matr0·erne ioin Soldaterne 
er bmeiitrede over Neierinqens MI- 
ilntninq. Sele Folket er ogiaa i Fa- 
vør of det Skridt, Regeringen bar 
tagel, oq beklaut-r Socialiiternes 

ERillinxL der er imod Nein-ringen 
Nani, 25. Zept. —- Førfteminiiusr 

Niolitti har, eiter at have konserv- 
ret med Kannen, haft Sammenkomi 
sit-r med Firigsministekety Flaades 
miniiteren og lldenrigsminifterem 
og Ekspeditionen er fcerdig ligetil 
de mindfie Enkeltheder. To stykbare 
Balloner og fire Aeroplaner med 
aeroftatifle Tilhwng er beokdret 
iendt med Ekspeditionen. Tat rom- 
Koks ikal iende ieks Felthoipitaler. 
Italien mobileierer 112,000 Trop- 
per, og der meddeles, at en italienik 
Eikadre, bestaaende af Krisisikibene 

Rapoli. Roma, Varese og Francesi 
Hko Ferrucio iamt to Torpedoflotil- 
ler afgik i Gaar fra Syrakuö be- 
itemt for Tripoliö. Krigsikibene far- 

"te ingen Tropper med fig, men ikal 
sorelsbig kun vogte Kyfterne. Der 
er intet skiult i Italiens Planes-, oa 
«Slavebandlerne, fom frvater for, at 
Italien, hvis det lommer i Befids 
delse af Tripolis, ikle vil tillade 
Handelen med Menneiler, siges at 
forlade Landet i stort Antal for at 
begive iig til Lilleaiien. 

Paris, As. September. —- Den 
tyrkiile Charge Wlffaires udialte 

i Haar, at der var ingen Inindelig 
Manne-, hvorpaa Jtalien kan tagel 
Tripolis fra Tyrkiet Det kan tun 
tages med Magi, og det kan flet; 
ikke rohes. Here Befokkningen, sag-I 
de han, er muhamedanst. Hvis Jtasj 
lien prøver paa at tage Tripolis, vil ! 

Tyrterne forivare det haardnakket 
Officielt udtalte han, at ingen For- 

,handling, som tilsigtede aaben eller 

ftildækiet Afstaaelse, var mulig. Han; 
haabede, at Italien vilde betænkej l fig, før det tog det afgørende Skridt 

s Rom, 26. September. — Italiens 
ncefte Skridt vil afhænge af, hvad- 
TPcnten svarer paa en Note, som er« 

den forelagt af den italien ke Char-« 
"ge d,Affaires i KonstantinopeL ogT 
hvori den italienfke Regering for- 
drer Garantie-r iniod en Gentagelse 
ai oisie Handlinger af Tyrkerne, i 

hvilie italienske Undersaatter i Triik 
polis bar set Grund til at klage til« 
deres Regel-ing. De Garantien der 
fordres, er omfattende og indbefatsl 
ter bl. a» at Italien sial have Ret 
Eil at føre Tiliyn med Forholdsregs 
let for Ordens Overboldelie i Pro- 
vinien, am det finder det nødvendigt j 
Roten betrazites iom et Ultimatum.l 

Fisqu Meldinger fra Konstantin- 
oinl skal Pollen vccre tilhøjelig tilI 

at gøre vigtige økonomiike Jud- 
Hrømntelier Ptil Xtaliem mcn i Rom« 
mener man, at der er ringe Sand- 

» 

iynlighed for, at de bliver modtaget. 
Tot sichs, at Tykkiet hat Mino-« 

»der Frankrin, Ztorbritaiiien ogi 
Russland om at intervenere, men de 
hat afslcmet det. I 

I Tripolis, 26 Zenit —- Udlasns 
lditiqcsr or alarmercsde over den Til- » 

stand, der er opftaacst paa Grund afl 
Rygtet om, at Italien trods den 
tykkijkc chering vil besætte Tri-l 
polis. En arabisk Opftand befrygsj 
tes, og Udlccndinqcr flyr i HastJ 
Ethvert Iner iom afsefler berfrai 
og kan lage Pasinzicren er fuldst af 
Ciiropæere. 

Post med Flyvemafkine. l 
Fri Jiew York nusldez, at Gene- 

ralpoftmvster Z. O Hitchcock sent 
i Tirsdags tog Zæde i en Aeros 
plan ved Sidcn af Kaptajn Paulz 
Beet af de Forencde Staters Land-l 
bau-, og de førte 78 Pimd Postsasi 
ger med fig. J syv Minuttcr fløjl 
de to til Mincolm hvor de cftcr 
Poftmeftercnss Signal lud Bahn-H ten faldc iicd til en af llncle Sams- 
Poftlmde. Mr Oitchcok var begei- 
stret over Forsøget. 

Batbqri i Mexico. 
—- 

s En Mond torsfws1us. Rra Mexisl co City meldes under LU. dis» at. 

Wenceflao France af :)l"cala, Chiasl 
pac, korsfwstedes af oprorsle Chai- 
mula Jndianere, da de i Søndagsi 
ovcrfaldt og Plyndrede nævnte By.s 

France-s thftrtt og andre-, somz 
bragte Nyhcden omslorsfcoftelfen til 
Tuxtia Guitorrcsz, fortaltcI ogfaa omi 

andre Grusomlieden de balvildeHor-. 
der havde for-net De satte en For-l 
nojelfe i den grnsommc Sport at- 
kaste Born i Vejret og fange dem! 
paa deres Lauter. Der vil blive· 
sendt Militasr til Stedet for at gen-«l 
opkctte Orden. i 

Mk. Wm J. Bryan ( 

vil foretage en Talerunde i Nebra- 
ska fra ö. til LI. Okt» og det Wes. 

»l)an vil holde tre Taler om Tagen. 
Hatt vil tale i over 50 Cotmtier i 

»Statut, begyndende ostvaa fra Lin- 
coln, saa til fydoftrc Part af Sta- 
tcn, derfra veftpaa gennem midtre 
Ug fondre Nebraska, saa nordøstpaa 
gennem North Platte Eqnen, en- 

dende i nokdøftre Nebraska den 21. 
Oktober. Hans ReffesRoute vil bli- 
ve nærmere kundqjort 

Horden rundt. I 
Prinsesse Helene af Serbien faars 

i Medgift 1 Million Mk. og des-i 
uden en aarlig Apanage paa 60,0001 
Mk. 

lll 

Tet russiike Krigsminifterium harj 
til Officersklubben tøbt 12 nyeAero-« 
planer af udenlandsk Konstruktion. 

I 

Tet jiieer i Frankrig. Paris 25. 
Sept. — Der er svært Stiefald i de 

østlige og centrale Egne af Frank- 
rig. Termometretl her er gaaet ned 
til 60 Graden 

I 

Stolypins Eftermand. St.Peters- 
barg, 25. Zept. — Den rusjifke Fis- 
nansminister V. N.Kokovtseff er ble- 
vet udnasvnt til Førstcminister. Hatt 
beholder frcmdcles Posten jom Fi- 
uansministeu 

I 

Oder smnalen i Robaad. Dover, 
11. September. En engelsk siellner 
Yarman roede i Gaar i en lille 
Band fra Tover til Calais i Løbet 
af 15 Timer. 

O Den 19. internationale Fredss 
kongres, der fknlde have Vceret af- 
holdt i Rom i Tagene fra 25. Sep- 
tember, er bleven udiat til Fama-I 
ret. i 

I 

Republifken Portugal. Lisfabon, 
11. September. England, Tyskland, 
Østcrrig Ungarn, Italien og Spa- 
nien hat nn anerkendt Repiiblikken’ 
Portugal 

II 

E 
;- et Tugthus i Schlesien døde 

for nylig en en 84aarig Mand, der 
havde siddet 51 Aar i Tugthuset. 
33 Aar gl. blev han dømt til livsi 
varig Tugthnsftraf for Mord. 

f 

Paa Teraiiineriøen i Italien er 

en Motorbaad kcentret i en pludielig 
Statut 11 Tamcr drnknede, mens 
tun Ti Hervor reddedes. Ulykken ske- 
te 3—400 Alen fra Land. 

II 

Vorgertrigen i Periien. Fra Te- 
brisz welch-L at en Nigniand bar 
skænket 7(),000 Tomans (ca. UT 
Mill. Toll) til Fremme af Kam- 
pisn mod den tidligere Elial). J Te- 
bkis anfer man denne Sag for tabt. 

Ä 

Fanget cller dræbt. Tel)eraii,Per- 
jien, LI· Sept. -— Dei fnrlyder her, 
at den affatte Eint-h, Mohainmed 
Ali Mi1·»;a, lwis Trnnper imlig led 
et afgørcndc Nederlag i Fiamp med 

dick-actingstropperne, er blevet tanet 
til Range eller drwbt. 

s 

Et Forbud Den franske Krizsi 
miniiter har udiendt en Rundfkris 
vclie, hvori han paa det strengcste 
forbyder Militaerperfoner at deltage 
i nagen som helft politifk Deman- 
ftration. Forbudet er foranlcdiget 
derved, at Officerer har affentligs 
gjort Artikler, hvori de under Drøfs 
telie af militære Spargsmaal kom- 
mer ind paa Drøftelie af politiike.l 

En Unllisimt Cnrbavon, HEN- 
tcsmbciz J Nat fandt der et basftixth 
Sammenftød Stcd mellem Lampe-I 
ron »He-Nin nseitmanM of Ham« 
burg oq Tanwcron ,,Cictitlwrlatkd'« 
af Leith. »Cumberland« sank nmiki 
delbart eftvr Sanmtcnftødet, men 

dens Befcrtnina blev reddet. »Ged- 
wig Heitmann« led betydelia Skade 
over Vandlinien, men fortfatte Rei- 
fcsn til Hamburg. 

. 

Fra Portugal. Fka Badaioz mel- 
des til Paris, at man shar opdaqet 
en Sammenfværgelse i Statsfængs 
felet i Lisfabom Man havde lagt 

»Mærke til, at nogle bespgende i de 
fsidste Dage hemmeligt medbragte 

Pakl'er, og en Undersøgelfe oifke, at 
de royaliftiske Fanger var forsynet 
med Revolvere, saa de lunde dræde 
Fongevogterne og hjcelpe de konges 
tro med et Angreb. 

s 

Uroligheder i Spanien. Madrid, 
11. September. J Pejiangas er der 
paa Grund af den herværende Man- 
gel paa Drilkevand kommen til al- 
vorlige Uroligheder. Befolkningen 
modtog de tillaldte Gendarmer med 
Revolverjtud, og under den paafols 
gende Kamp droebtes 6.Personer 
og saaredes 20. Der foretoges 30 

Anholdelser. 
ts- 

Socialist Proteftmøde bliver stor 
Fiasko. Paris, 25. Sept. —- Pack 
Grund af de stigende Priser paa 
Levnetsmidler har Regeringen be- 
væget Jernbanerne til at udvide ty- 
ve Punds-(E3rætise11 for Landspakkes 
posten til 80 Pund for lidet hold- 
bare Varer. Det til i Gaar bestem- 
te Socialistmøde, fom Ventedes at 
skulle samle 200,000 Mennefker i 
Protest mod Krig, samlede ilke me- 

get over 15,000, af hvilket Anteil 
50 blev arrefteret. Den franfkeFlaas 
des tredie Eikadre hat faaet Ordre 
til at begive sig til Marseilles. 

Storm over Østersøen. Riga, 11. 

September. En Sturm, der har ta- 

set i to Dage, har anrettet storSkai 
de her. Langs Oftersøen er utallige 
Tømmerflaader splittede og Vjæls 
ferne skyllet bott. En Damper med 
Passagerer er strandet. Te lavcres 

liggksnde Dele af Byen er oversvøms 
met. J Skoven er der anrettet ftore 
Ødelæggclser. 

Revol, 1.1. September. Tæt ved 
Øen Ragø er en fvensk Tremaster 
med Trwlaft kæntret. Af Mondskas 
bet blev kun tre Mand reddcst 

I 

Monarkifterne i Portugal Lis7as 
bon, 13. September. 

J Vianna da Castello er der op- 
daqot en monarkistifk Summenfvwrs 
gelse ou foretagct talrige Arrestas 
tiotwr. Vigtige Papircr or blevcn 
beflaglagt. 

Antollet of arrefterede er 20. De 
stod i For-bindclfe med en Kaptajn 
Luna, som blev arrefteret i det« 
TiebliL ban vendte tilbnge fra Ka- 
minba ngaa Præften i Kaminba 
er streiten-et Tor cr affendt Trop- 
per. 
Tin Millitwrluftskib brwndt »Sel- 

digt sluppet. Demmin, 13. Septem- 
ber. Militwrluftfkibvt »M. Ill-«- 
der deltog i Keifcrnmnøvrernch steg 
i Formiddag on for at forctagc en 

Nkskom1o7ccrina. 
Este-r nogcn Tit-Z Forløb bonum-- 

kede man fra Jorden, at Luftskibet 
flümredo ftærkt, og pludselig kom 
det i Brand og styrttcde til For-den« 

Om Bord var 7 -Officerer, der 
alle reddede sig ved at springe ud, 
da Luftfkibet naaedc Joran. Luft- 
skibcst blcv fuldftasndig ødelagt· 

I 

antidlerolialwderne Hat-is, 11. 
September J JlrlwiderlvartcrcstVels 
lcvillc opftod der i Gaar alvorlige 
Ovtoim paa Nnmd af de dnre Lev- 
ncdsmidlen En italiensk Jlnarkifh 
der optkaadte fom Fører for Te- 
mdnftranitrnm lslev arrvftcsrcst og 
dervaa ndvift af Niqcl 

Charlcville, H. Sept. —- Under 
en Domonftration ber i Gaar Eiter- 
tniddag imod Fordyrelfen af Lev- 
nedsmidler lslev en af Demonftmns 

lerne anboldt, lwilket aav Anleds 
’nina til ftore Ovtøfcr Mængden 
Idroa ben foran Retsbyqningcn og 

Ikrasvede den arreftcsrede frigivet En 

Eskadron Draaoner gik med blanke 
Vaaben løs vaa Masngden Manne 
Junge Mænd oa Kvinder kaltede 
fiq foran Gestein-. To af Soldaterne 
blev revet af Hesten Man belluts 

"tede til fidste att foranstalte en 24 
Timers Generalftrike. 

s 


