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Blatt, Nebr» Tiksdag den 3. Oktober 1911. « 20. Aakg 

Krigen UdbrudtJ 
Jtalicaeruc hat befatByeu TripoiicH 

Den italicnfke Regt-fing veutcde itke 
længete end bestcmt i dens l 

Uctimatum. ( 
Paris, W. Amomen —- »Ma- 

tin"—:- xiorrcspondent i Athen sigeJ 
at Tclcgmfjsten i Vonitza, Masken-» 
la :d, var meddcsltdlicgeringem at et! 
Søslag har sundct Zted ud for Pre- 
vija zu. 23 i Eftcrmiddag· Italien- 
sfe Urigssthe angrcv en Flotilla 
af t1)1«t«j««fe Edeln-Were, der krydfei 
do nd for Euirusz To as de tnrkiikc 
Skivc buso sie-m veskadikum og Eis-i 
tillcn traf sig tiltmgc til Arm-Bung 
Ten. 

London, ZU. Scot. — En Mel- 
ding til »Times« fra Konstantinos 
epl sinkt-, at ifølge fidste Newport, 
spf Admiralitetet har modtagct sei- 
1cr den otdomanikc Flaade imod 
Dardanellerne, forfnlgt af to ita- 
lienske Krydferr. 

London, 29. Sept. —- Der eis- 

iftcker skrigstilftand mellcm Ita- 
lien og Turm-L og Fjendtlighederi 
nc er lnsayndt 

Sau Inurt den Tid var udlsbem 
som den jtalirn5ke Regering havde 
beste-km i sit Ultimatnm, crklærede 
Italien Krig udcn at tage Hen- 
syn til Tyrkiets Anmodning om 

Illdsættelle Te tyrtiike Repræfens 
tanter i Italien fik deres Rejiepas. 

Den tyrkifkc Flommandør i Tri- 

polis anmodedes om at overgive 
Byen, nien han afflog, og faa be- 
satte italicnske Tropper sieblikkelig 
Ttipolis og Benghazi. Det inne-T 
som Turm-ne ingen Modstand bod, 
men det er tun en :lntagelse, da 

Jlalicncrnc lagde Bello-g paa Tele- 
grafen, saa jnart de var landet. 

Fka den Time af er der innen Mel- 
dinchr nmdtaget fra Tripolis, og 
Tclmmnnner dertil bcivares iklcn 
—- Jmidlcrtid nasvncr on Melding 
fra swnstantinopcl om Trinolis’ Bo- 

sckttelic intist om Modsmnd, kun 

Nunernørens Protest 
Det tyrkifkc Kabinet, der en Tid 

i Forvcjen lmvde vasret usikkcrt, re-« 

jignercde, iaa snart Flrigen var er- 

flasret, og et nyt Ministerium dan- 
nedcs under Zaid Posth, beljoldcns 
de den dygtige siriqsminiftck Mah- 
nioud Ehcfhet Pail)a. — ankiet 
jager fremde-les at faa Magternc 
til at intcrvenere, og imens er Ita- 
lien aktiv. Tets zirigsskibe Ziges at 

have vift Iig for Summa og Salo- 
niki. 

Llarilmen til non-litten mellem 

Tyrkict ou, Jtalieu, der nu er titl- 

mincrcst i strigserllærjngem date- 
rer tillsage til 1878, da Magteknc 
ved Jlfilmningcn ai den russiites 
tnkkiikc Slrig ital vasre gaaet ind 
paa, at Italien itulde have »fre- 
delia Gennemgang aennem Tripos 
lis.« —- Tyrliet main-an at denne 

Befteminelic bar været respelteret 
hele Tiden iiden. 

Italien hat iiden koloniieketTris 
poliz, indtil dets Jnteresser i denne 
tyrlisliafrilanske Provins er bleven 
tneget store. Det paaitaar imidleri 
tid, at dets Underiaatter er bleven 
uretfasrdigt behandlet ai de oto- 
manike Autoritetcr og beftandta til- 
sidefat. Saa beiluttede Italien en- 

delig at oprette et Protektorat, og 
det fættet Tyrkiet sig imod. 

De to Magters Krigsftyrke. Ita- 
liens Flaade er den ifette i Rang 
mellem Verdens Krigsflaader, Tyr- 
tiets er den iekftende. Jtalien hat 
fyv moderne Krigsfktbe, Tykkiet in- 
gen. Italien hat fein gamle Krigss 
silbe, Tyrkiet tre· Italien hat syv 
strsteklasles Krydfere, Tyrktet een. 

Italien: trc andenklasles Krydleæ 

Tyrliet to· Italien: tretten tredie-» 
Hasses zlrydiere, Tyrtiet to. Itali- 
en: trctten Flannonbaadh Tyrkict 
to. Jtalien tre og tredive Odem-gi- 
gerc, Tykkiet firc. Italien: iyv ogi 
halvfjerdsindstyve Torpedobaade, ( 
Tyrkiet one Italien: nitten Under-· 
vandsbaade, Tyrkiet ingen. i 

Italien hat en Staaende strigsi 
hast as 225 ,0()U; 3()(1,000 i Reser- 
ven og i, 2l)0,0()0 Mcond, sont canl 
indkaldes til Time-sie z 

Tyrkiets stamnde Herr i Freds-’ 
tid er 370,;()»« 300,0()() i Re- 
serven on 2,0l)(),000, fom kan ind- 
kaldez til Tjeneste. » 

Der er al Rimelighed for, om; 
den udbrudte slrig ital blive fort-; sat, den væfcntliq vil blive en Sis- 
krig 

Vel mtdt igen! 

Ze, nu kommt-r vi tilbage — 

Dosten-J Frugter er i Has, 
Borte er de lyfe Tage, 
Eommerteltet sank i Gras, 
Og de visne Blade daler, 
Bat-mer Jordens vaade Bryft: 
Eftcraarets Stemme taler, 
Gaaet er den goldne Host! 

Ak, det fmerter mig heriude, 
At den lyfe Sommer gif, 
At de amnlc grønne Linde 
Nu maa gnlne for mit Vli« 
Dei er Somrens brune Kiste, 
Dosten tømrcr Tag for Dag; 
Graden qemmcr snart den sidfte 
Flig of Sonircns fkønne Flag! 

Mcu baq Stole-us køde Mute 
Er der Sommer —- selo i Høft, 
Lad kun Regn og Kulde fuke 
Jordens :losyn, Jordens Bryft, 
Der skal unge «Øine straale, 
Her skal Kundskabstrwet gro, 
Her vil Herren os, tilmaale 
Los og Lytta Frcd og No! 

Luk da op dit Lærdoms Tempel, 
Skolo, for de unge Eind, 
Giv vort AkbejdAandrnthempcl 
Lnk vor Hercm Glæde ind! 
Hund der plantcs fkal og bygges, 
Stole, i din rige Faun, 
Lad dct voka lad dct lykkes 
J vor Frclscrs store Nava! 

P. H. 

Udfatdet imainex 
Eu Seit for Afholdsfolket. 

Irr or sonnt us et Efisonmlur af 
,,Pnrtlund Eins-ihm Etwa-THE lwmi 
dcst oplnch at der allen-de den 19. 
Zept. Um- bragt for Tagen, at der 

u- tfastrt it Flvrtal af TlI Etqu 
mer for Bilwhuldrljoit as kykvrbudst 
mud bcmmdc Trifte; men den of- 
ficfisuo mindgørelsc vjlde lade von- 

tc zum Fig cnduu ZU Tage fra den 
TII Af. 4 

Entdltoics opmfcs om klicstteljcrnc1 
i Here-Vom JLimcstonc vatthccjean 

»sntod Tilbagckaldele af ForbudctH 
ivcd Drum-klingen 3263 Stemmcm 1 

Westfield 2()t), i Athcus 190, i» 
Matinicus Islc tiR — tilfammenl 
784. J Concord vandck Zaunde- 
kørparticy 13; tidligere Flektal 26, 
tilfammen 39. Dette Tal trukket 
fra 781 efterlader et Flertal af 
715 for Forbudcts Bibeholdelfe. 

— Tot er vckrd at fkrivc bog Aret- 
at Fejlene i Optællingcn of Stem- 
mcr har været paa Saloons 
elementets Side og nu forandrer 
dets formentlige Seit til Rede-klag. 
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Mut-no Præsident 

Fra Mexico City meldes under l. 

ds» at Frankisco J. Mode-o, den 

tidligere Jnfurgentledcr. er valgt 
til Præsidentværdigheden i Mexico- 
og der udtales den Formeninq, at 
band Kandidat for Vicepræfident, 

IsJose Pino Suarez af Yucatan, ogs 
saa er vang 

Dæmningzbrud 
En fktækkclig Ulykke rammer l Austin, Pa. 

Statt Tab nf Meuneskeliv, dvg min- 
dre end fka first nntagct. 

J Lørdnqsz ist-te en skrækkelig Ulyki 
ke i Pennsylvania Forste Bett-t- 
ning Inder i Iwrtbcsd saaledes: 
,.:’lustin, Pa» M. Zept« Mel- 
lcm 850 og »Im- Mcsnncsfkcr druks 
new-, brwndto ihjcl cller fandt Do- 
den paa anan Maadc og et uovers 

skneligt Antal fotu til Skade her 
i Efteriitiddag, da den ftore Bay- 
liss Publ. and Papcr Eos Imm- 
ning, der tilbagcholdt over 500,000 
W« Galoncr Band, gewandt-des 

160 Lig er fundne, mange af 
dem jaa letnlcestcdede, at det er 

unmligt at qcnkcnde dem. 
De overlevede er rasende. Der er 

inaen Orden, Vorn or sin flaaet 
niod Vandvid af Kalamitcstem der 
overfaldt den udvn en Miuuts Var- 
sel. Hundrcdck ai Mænd, Kvinder 
og Vørn fogek genuem Byens Rai-. 
ner eftcsr den-s Elwqtningcr ochensl 
net. Det meins Los i Byen er Stæij 
rot fm Sundrcdcr ai Hufe, som: 
kom i Brand fra brudte GaspiberH 
fort-nd den vwldige Vnndmasic vel" 
var Passe-rot Forvirinq heriker, si- 
den Dæmningen aav cftcr og der 
bliver ingen Liiidri1m, før der kom- 
mcsr Hin-in ndefm 

Den lille By Caftello ncden for 
Auitin er ogiaa udiletiet. Antallet 
af den-I Judlmgacre var mellem 
Mo og 500. En foverlevendc derfra 
tom til Auftin Kl. 10 i Listen. Han 
fande, at der var ncrppe Livstegn 
tilbage i Caftello. Gan antag, at 
to Tredicdclcs ai Jndbyzmerne var» 
omkommen. Væicntliq cnknmr Von-J 
nina i Born var ruincrct af don’ 
kkwndc Strom« j 

Zeugn- icwldiim: »Anftin, 1. Oft-; 
Lucrslagvt over Tabrt ai Lin i denl 
Music-, iom overrumpiede Auftin i. 

Gam, or aaact nedad i Dag. Liter- 
kmanden iom riiedningsarbejdet oq 

Oprndnina i Nuinerne er ikrcsdcst 
freuka Et modcsmt Overilaq an, 

aivcr Antallet af dødc til 300. 
Tabist af Eiendom vil over-stim- 

86,ns)0,0«n, ou dot er en almiudksi 
lka Minitiq, at Vnen aldria vil bis 
vc qemwbnaaet J dct mindfte to ai 
de ftoro Anlcvq spinnt-TO vil ikke bli- 
ve acnopbyqqet, og de flofte ai For- 
rcstniimsmwndmcs er financiclt mi- 
note-bel- 

Tot inne-I-, iom førito Veretnin,1 
om 160 Liq tun skiilde·værv m 

Statsembcdsmænd, iom hat« tagcst 
Situationen i Haand, mein-n at de 
omkomnes Tal ikte vil overstige 150 

præsident Taft i Omaha 

Store Forberedelscr var dcsr Most 
for at give «kt«kv5idctktcti en vwrdig 
Modtaqcllc i Esndaqs: men Til- 
fasldet fomndnsde den hole Affasnl 
til cn Ubetndcligbed. Om dct saa 
fkal tydcssts sont et Variel unt, book- 
dan dot vil qaa Præsidcnt Taft i 
Vor »proarc«3fivcs« Stat, dvt faar en 

bver selv gøre sia sine Taner ons. 

Prassidcnten og bans Selfkab blcv 

.ftandset i Missouri as en »wafhout«, 
saa dercs Toq kom 12 Time-r for 
sent til Omaha —- ilkc for Kl. 6.l() 

Søndag Aften, faa Prwfidenten 
hvcrken kom til Kirke der eller fik 
holdt jin Tale om »Verdcnsfred.« 
—- Det var Praslidenten meget ked 
af, oa manqe Mennefker blcv stuf- 
fet. Mkn en »Diner« fik ban om 

Aste-new bvor der faa blev opvars 
tet med ,,".Giftorfer«, oq det sichs, 
at Mavor Dahlman vandt Prier 
fom bcn bedste Historie-Fortæller. 

cwsIIIWIIMMEIWsW Dunst-Amerikaan 
Lamnarkszs Gesandt i Waihings 

tun, Greve Carl Moltke, er ifølge 
zlikoddclelse fra waenhkwn bleven 
neuster mcd sianmterherretitlen. Det 
man jo vccre lldtkyk for, at Rege- 
ringun or tilfrcds med hans Ledels 
To af den ansvarssfulde Post, han be« 
tin-Der- 

Paskor H. C· Nordam, der i fleres 
Aar lmr betjent Trinitatis Wenig-; 
tjed i El)icago, bar opsagt jin GeriJ 
Itim der og er rcjft tilbagc til Tau-i 
mark, hvor han agter at føge Preis-; 
stumm Pastor Nørdmn var tilliges 
Forstander for »Den danskc Mitte-»g- 

Bømehjem i Chicago, og i Anledsj 
nan as bans Bortrejse bar Kirkcns 
Emrch anmodct to andre Mcdlcms 
mu- af ijnmcts Ztyrolfc, C· Pe-» 
tcrfrn af Trinitatiss oq Clmtss Obl- 
riclj af Et. Ausgar Mcnigth om 

at Dakota-ge Ofenuuoth Ledelsc og 
Trist indtil Wirkens Jlarsxnødc i 
18112 

Jfolgc Moddclelsc i »St. Paul 
Tidondo« ikulde dot kendte tidligerc 
,,:’l11«’gar Colloge« i Hutchinsom 
:Ukinn., Zøudag den Li. Septem- 
ber indoicss til norsk AdventistsSes 
minori1un. Tenno Stole har i nogs 
le Aar vix-rot drooet sont privatFors 
1«otnings-Colloge, mon nu hat Ad- 
oontiftorno tobt den og, efter hvad 
der meddeles, kostet betydelige Sum- 
mer poa dens Udftyr. Sau vidt oi 
iorftoak, ital der drives Præfteses 

»minar thoilkct dog itte udtrykkeligt 
Wes-; men Stolen skal bl. a. dri- 
ooiss iom ngcrbrugsikole, og med det 

for Ljo or der tobt 160 Akt-es 
Land til den opfort Agerbrugsbygs 
ninger. anfkoffot de nødvcndigeMas 
its-ten tobt Jlrbojdsshcstc etc. etc. 

Sauator Mandcrfon djd. 

New York, 29. Scot. —- Ovide 
thcrne Ljnions Kontor fif i Gaor 
Moddclclso om, at tidliaore U. S. 
Senator Clmrch F. Mandcrion im 
Omalici, Rohr» var død om Bord 
oaa »Erdric«, sont afgit fra Liver- 
pool i Guar. XII-an roifto tidliq i 
Sommer til Europa for sit Oelbrods 
anlo 

Mandcrion indlagde iig Fortjencs 
ftor i Vorgcsrkrichn og flyttedo i 
1869 til Onmlm, book lmn tofiodo 

fig ind i Politikfon. J iRSZ fond- 
toss ban til Gooodfmdon Tom Mod- 
lcin af Senatet. 

Hans Huftrn lodiagodo lmm Pan 
Turm til Europa. 

Flviudcrnk i Californin. 

Sau Frmicichkn Cal» Isi. Zust. 
Den 1«. Oktober Vii Califnknias 
Vælgere for anden Gang i Stufen-Z 

Historie- blivis one-findt Jlfaør0170n 
af, oin Zwindornv ikal baue Stem- 
merkt. 

Eidito Gang ialdt Zwmsnmas 
let med et Flertal af FMM Stem- 
mer. Vcnncrncs af .(wjiideitommeret 
nimm-, at Tidcsrne ihm- crndret iig 
en Del iiden da og venter i Aar at 
se Caiifornin indiaae Pindfcn som 
dcn sjctte Etat i Unioncn, der gi- 
ver Kvindorncs liqe Not nie-d Mcrnd 

Da Leqisiatnren vedtoq at ober- 
give Spørgsmaalct til Vælgcsrnc i 
-Efteraaret, fandt den ikke Kvinderi 
ne uforberedt. Med Støtte af Til- 
hængere i Øften bar de arbcsidet 
iom Smcdc Nat oq Dag. Tores 
Selvfornægtelie bar været Overi 
rasselfc for nimme. Mon Moditans 
dem-ne liqger heller ikke paa den lade 
Side. De bar taaet Kamva op 
mod den forcslaaodc Ændrina til 
Grundioven i alle Hførner af Sta- 
ten, og de tæller mange af Califors 
nias mest fremftaaende Mænd. 

Zoran rund-L 

! J Sommer siges 7555 Mennes 

jsker døde i London som Følge af 
äden stærke ’Varme. 

I 

Paa esn Børneklinik i London har 
man bcgyndt at anvende Saltvandss 
indsprøjtningcr under Huden som 
Middel mod swlerinr. 

I 

Over Würzburg har været en 

Haglbyge, saa Haglene laa fodhøjt 
i Gaderna J Omcgncn er Vinbjers 
gcne og Gartneriorne blevne ødes 
ragte. 

c 

Vcd Udgravninnerne i det gamle 
Samaria har man fundet Tavlcr, 
dcsr tydcsr paa en Brovveksling mel- 
Iem Profcten Elifa og Kong Akab 
on Dronninn JesabcL 

Carncgiefond for Italien. Rom, 
28. Zept. —- Fiongen af Italien har 
nmdtaget Andrew Carncgies Tilbud 
um at skwnke 8750,00() til Grund- 
lasggclfen af et Heltcfond for Ita- 
lien. En smmite til at besmrcs Fon- 
dct er blcvet udnwvnt 

. 

Bombeeksplosion i rn Kirsc. Gua- 
dalyjam, Mexico, 28. September.— 
En frogteliq Eksplofion af Raketter 
og Bomber forefaldt i Gaar i en 

cf Monat-Tier fyldt Fiirke Fire blev 
drasbt ou 15 sauredes. Ulykkeshæns 
delsen kastcde et Sorgen-s Slør over 

Festligbcdcrne i Forbindclsc med 
vProesikmntkandfkkmt Maderos Beim 

. 

Generalstrikcsn i Vilbao. Bilbao, 
Spanien, H. September Situatio- 
nen her er yderft alvorlig, da Lev- 
msdsmidlerne er ved at flippe op. 

»So-n Følge af Strikeurolighcderne 
bar Myndiahcdcrne givet Sporvogs 
neun-, Her blev angrcbcst of de stri- 

»fc-nde, militch Efkortc. 

Motto Vrccuit 15. September. Tet 
styrbarc Luftjkib »:)ldjutant Vince-- 
not«, der deltaqer i Manøvrcrne 
i Litfrantrig, fik i Gnar Ordrc til 
at befordre Brcve til Troppcchcfcrs 
ne i Verm-L Launay og Verdun. 
Luftskilmt udførtc Ordrcn og vcnds 
te dcrcfter tilbage hertiL Pan Far- 
tcn, der varedc 13 Timcr, stod Sti- 
lnst msd Osiiifttclrgmf i Fok«lvindc1se 
mcd Vol-du« og Ciffeltaarnrt 

l 
Brwbcfordring vcd Luftskib. La- 

; Encrrjnis O’)1·11bei11d11511«i. Tot 
Islvksiifte dionnnercelullegin:n lmr nd- 

ninct en Beman onc Everrigs 
(8’n«nbeindnitrj i Will Tet frem- 
naar herni, at der of 2823 Jan-Sirn- 

Hser nrudneeredes 5,181,0()() Ton-Z 
direkte anoendelia Maltn og 728i 
W« Toan Malm til Forasdlim He- 
le Produktionen nf annendeligrllkalm 
Itdafordc 5,55(),()00 Tons euer 1- 

lisiäsllltl Tons niere end i IMM. 

Produktionen i Hm er den ftørite, 
Tom noqen Linde endnn bar fnndet 
Lied. 

Mariaqu til Libertes Sprregni1m. 
M. Delcasssa Sen franike Flaademis 
nistet-, beføgte Vraget i Gaar og blev 

beweget til Taaren san fcm at det 
ikke var Afbmsndinq af »«V Krndt, 
som var Aarsagen til lllnkken Aar- 
sanerne maatte søges andetsteds. 
Gan komplimenterede paa det var- 

meite Kaptajnen paa Slagikibet»Res 
vnblinne«, som bavde givet sOrdre 
til at overivøtnme Magafinerne, iaa 
inan ban børte den førfte Eksplos 
iion okn Bord i »Liberte«. En af 

sOfficererne paa »Liberte« ndtalte 
’de.n bestemte Mening, at en Jld 
«navde brrendt længe for Eksplofios 
neu i et Forraadskammer ved Si- 
den as Magasinet. Ti Lig blev ta- 

T- 

get fra Vraget i Gaar. Af 70 døde 
er kun :30 blevet genkendt. 

De ivenfke Balg. Stockholm, 2»8. 
Sept. — Valgene til Andetkammer 
viser en ftærk Hældning til Arbei- 
derpartiet og til Venstre. Af 230 
Pladser, som skal befættes, vil 81 
blive fyldt af konservative Repræs 
sentanter og 87 af Venftre, medens 
Socialifterne fik ind 56. Nogle Di- 
strikter mangler. 

Fortsætter Valgvinden at blcefe i 
samme Retning, er det sandsynligt, 
at de radikale Partier tilfammen 
vil faci et faa stort Flertal i Anbet- 

fkammen at dct nuvasrench Højres 
Ministerium Lindrnan bliver nødt 
til at gaa af. Et Venstreministerium 
under Karl Staafs Ledelfe vil da 
ntvivliomt blive den politifke Kri- 
sis-J Løsning. 

Partidagen· i Jena. Jena, 15. 
Sept. J den focialdemokratiske Par- 

.tidagi:i Møde i Tag talte Vedel orn 

de foreftaaende Nigsdaasvalg og 
fremhcrvede, at det gjaldt om at 
bekrempe den konservative-klerikale 
Blok. Centrum havde vist fig fom et 
i høj Grad folteffendtligt Parti, der 
støttede de Konservative og Anti- 
semiterne med Hensyn til Militcers 
udgifternes Forøqelfe, Statternes 
Forhøjelse on LevnedsmidlernesFors 
dort-Ue Tot socialedemotratiske Par- 
ti vjlde virke hen til, at der ved de 
kommende Rigsdagsvalg kun valgs 
tes Falk, der vilde modvirkeCentrum 
oa de .iionfervative. 

If 

Finlands Sonderlemmelfe 
J Anlednina af Wiborg Lens De- 
ling samledes i Naar Eftermiddag 
i Ztudenterhuiet her i Byen oms 

trent 1000 Borgere af alle Partien 
Modet aabnedes af Senator Sten- 
rath bvorefter Baron Wil- 
lebrand blev vakat til Ordstyrer. 
Tr. jur. Heino vilde oplæfe et Re- 
folrttionsforflag, da Politimefter 
Malmavift forbød Modets Fortfasts 
telse oa erkla»rede, at han i modfat 
Tilfaslde bavde faaet Ordre til at 
betmtte Magt. 

Paa Ordsmrerensii SvørgsmaaL 
hvilken Lov Forbudet stottede sig 
til, svarede ban: ,.Jkke paa nogen 
Lon, men paa udtryfkelig Ordre«. 

Cfter at Politimesteren bavde 
gentaaet jin Fordrina om Afflnts 
Hing, blev Medet hævet. 

Jenere omdeltes Refolutionen i 
trnfte Eksemplarer nden for Etu- 
deicterhuset. 

·- 

9111tottik11si111l11kfk. Paris, IRS-um 
J Haar Eftcrmiddaa vod lmlnfcm 

»Im-n sum en :’lntmnobilotsnnihn-Z 

Inn-d 25 Passaqercr kørcndo fra den 
ilmtanifkc Hauc- bcnimod Lin-minnen 
FDcu var halvviojs fommct over 

IArcbevequo Vroen, sont fønsr fra 
jZoimsnsJ vcnftrc Brod til den Ø, 
Isom likmcr ligc bag Notrc Dame 
Wirko da Kørmn maatte gika fin 
.Voan csn ffarp Drcfnitm, for at unk- 

qaa Sanmcorsstød med en anden 
On111i1111s. Tot tunge Køretøj qled, 

Hatte mod hole fin qut nd mod 

Hcrnmskvwrkch som det knufte som 
om dct bade vwrcst Windmer og 
smrtedo nd over Vroveien lige i 

Flodctt Alle Passaqcrerne blrv 

Zført mod ncd i Flodrn med llndtas 

sqclscs af to eller tre, fom stod paa 
zVagtrinneL faa Faren og sprang 
Iaf i Tide. 11 dkuknede, og 10 an- 

zdro blov kvæstet. En af Passagerers 
« 

ne var en Præst ved Navn Nichards. 
IHan fiaer, at alt, han ved otn Ulys- 
»ke-n, er, at ban pludsielig befandt 
fig paa Banden af Flodem fandt 

iet Bindu, gcnnem bvilket han krub 
nd, kom op pack Omnibufens Tag 
og hfalp derfra til at» tedde seks af 
dem, fom endnu var inde iVoqnen. 


