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Dei er tkedie Partis ZionomisPolis 
tit, den tidligrre Tommet iyncs am. 

Han wenn-, at Taft et for 
sammelde 

Chicago, 24. Sept. Fordens 
zuwende Donnmsr i U. S. met-steh 
Peter S» Grofsuuh Tor sidste Eftors 
um« tmk sia tiltmgc for at kunnt- 

tage mere aktiv Tel i offentliqc 
Affast«(-r, offentligqjorde i Gaar en 

Udtalelse, gennem hvilken han kund- 
gmz at Ihm lmr Elumst fia til det 

progressxvc Parti. Mr. Grosscup 
WITH-wer kliooseveltiHoldninnen over 

for Einrfornstnitm som ,,oplyst Im 
diuidualjirämc ført op til Dato — 

Natmncsns Anmut-W as For-komma- 
cndoq Ztorforrotninxp ium en na- 

tional ,.:1ls3si-t«, iotn skal give-S Fri- 
bed zusnnmn »Hu-biet of ist intcll Jem 
Ovmmfun.« 

Mr. Musiksmisssi lldtnlelse lndcsr 
delvis saciledes: 

,,Pan- den socialo klieifasrdithch 
Zide as denne nne politifke Vener- 

gelie og med Oensnn til dens- Hen- 
iigt at give den iynlige Neue-rings 
iunktionrer virleltq dileqeringsmaut 
yder Mr. Wilfon ubeoidst Rodicvelt 
Tribut, idet han prever pcm at offer- 
abe dani. Oq paa den anden Zide 
stemmer ieg overens med bande- 
Noofevelt og Wilson —- fortrinsvis 
med Nooievelt, fordi han var Pio- 
nærexy oa Wilfon er blot en Eiter- 
islger. 

Men vort Problem bar set fom et’ 
Hele, oqiaa en anden Side, den tskoss 
nomifle. Med mindre den alonomisTe 
Basis er fund, med mindre det insl 
duitrielle Mastineri som en Ade-Mehl 
gaar iremad paa ordentlig Vis, vili 
disse iociale Idee-let- vedblive at vtrss 
re, iom de tm er, blotte Jdealeit l 

Mr. Taft iiger. at der er tun Sen. 

Maade at holde iia iiiduitrielt mmz 
ret Side paa, lun een Linie wollend 
livad der er indufiruelt rigtiat on 
industrielt uriatigt, oq det er Gen-- 
ovrettelfen ni den gannneldcmie Knu- 
kurrenee: hvkid der Var gndt nol 
for vore Fædm det er qodt nok for 
os. 

Oa, natitrligvis, deriin Immer 
neö Jnduslri i vor Tis, Endniklet 
iom den er, var Fasdreness iinmle 
Industri, iaa vilde del vwre riqtigt." 
Men i san Tilfcelde vilde vi oqiaa 
reife i vore Kærrek og Postvogne ou» 
arm til Senqs ved vore Wellean 
for Tællelns og Poilvoane Da Takt-Z 
Veqreb om Fortetniimsindikrænks 
njna er Tvillingebørn ai iamme 

l 

i 
Time-»de. l 

Jdist vi vondisr osJ til den Demn- 

kmtifke Platform oa Mr. WitsotLY 
mmcmondcs hvorlcsdcs vi skal holde- 
os paa rette Side of vor industriel- 
le Himmin findest vi Zweka Plat- 
formen ckkeptcrek Tafts Auskuelch 
nusn gaar to, trcs Stridt vidcsm for-- 
drer noqet merc drastifk for at knuse 
enbver Fortetnina der har vcrret 
beldig nok til at gøre Frvnmana. 
Mr. Wilson derimod sinkt-: chlæa,. 
ikke on almindelig Regel, men en 

Samt-ins af fpcsrielle Maler- der 
pa« Forbaqu nsjagtiq vit boskkive,· 
Tmad dot i hvert enkelt Tilfælde er 

at hol-de sig paa den rette Side og 
hvad ikke. En vrægtig Ide, om det 
blot kunde virkeliggsres. Men hvo 
kan give en faa fremfvnet Samlinq 
as Neqlcm fom kan dække alt, der 
i Fremtiden vil ste? 

Hvad her sbehsves er ikko Taa mo- 

aet en sRække Negler opslaaede paa 
Plankværtet, fom det er en samvits 
tiqhedsfuld Dsmmekraft ongaacsnde 
hvad der er pan rette oq«hoad paa 
form-te Side. 

Tct er denne sunde, stmple, ædru· 
enge men effektive Maade at tage 
paa Storforretning paa, det progres- 
sivc Parti har vedtaget. 

J Siedet for Tafts unyttige For- 

Isøg paa at vende tilbage til den« gam- 
le Tid og Wilsons Ønfte om en 

ISamling of fastcs Reuter for alle 
iTilfældcy sont kan jndtrwffc, vil det 

Ipiogressive Parti anvende en indu- 

jftricl Kommissions samvittighedsi 
tfulde Ovcropfyn og Dom, Tom ital 
abger paa Siedet og være binden- 
de for bnnde Regeringen og veds 
tonnnondcl Forretning, med mindre 

den fortstrwtker Sagsanlæg. 
Aananacnde dettcs fundamentale 

økonomisfe Spømsnmnl er Mr.Wils 
Ton og det demokratifke Parti fejl 
naa det. oq Mr. Nootevelt og det 
progressiv-e Partis Platform er rig- 
tiq. Og idet im tror Taalcdeåy koste-r 

im min Lod samtnen med det pro- 
qrosfive Parti.« 

Fjekde KloS es Postmestre 
— 

36,038 faudnnne ventcs iat paa ! 
Civilliftcu. 

Washington, T. C» gl, Zept. —- 

Præsident Taft har saa qodt som 
bosluttct m ndftcsde Drdrks til, at 

Posttncstms as fierde Waser henfth 
cis-I under Civil Service Systems-L 
Det vjl blive en af de most nidtrcekJ 
tende Udvidelfek af dette System« 
Tom nagen Prwfidcnt har foretaget, 
og vil gældc 36.038 Positur-site At; 
Prwftdenten vil udftcdo en saadani Ordn-, blcv nogenlunde sikkert, ef- 
ter at m Deleaation of Poftmoftre- 
som vendte tilbage fra sin Fore- 
nings Aarsntøde i Nichmond, Va» 
bavde haft Foretrwde hos ham i! 
det Hvidc Hus. Delegationen from-- 
lagde en Petition, der var under- 
tcsanet of 20,00(U;oftmcstre, og hvori 
de sbad om at maattc blive befriet 
fm Polititkcns Usikkerhed oq sat poa' 
den klassificerede Liste· Efter Forte- 
lia at have drøftet Sag-In med De- 
lcgotionen henviste Prw7idcsntenForij 
eningcns Eksckutivkomite til Neue-I 
mlooftmeftcsr Hitcbcoct Komiteeu 

« 

tmvde foxwre Foretrwdc ksos Zwme 
Mr. Hitchcock vil um nogle Dazer 

owrsmdo "k1·æ5idcsntc-11 on formt-l Brit 
msnknism, lnwi ban vil aktive-sahn atY 
Petitionen cfterkomnnss5, oq det von-. 
tos, at Prasfidcsnten vi( tilftemmc Ansk 
lwsalinzwn on sasttcs den i Kraft sum-I 
roft mutig. . 
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Der var -i9,li72 FjerdpflassccsVoii 
nnsitro i Lnndct vcd Ildqmmon af dct 
for-Mino Fiilaloar. Jiølgcs on Or-· 
dri- ai Præsidcsnt Nooicvclt i lsi()8’ 
lslisv allt- chrdisklaszies Poftnusims il 
Nein England Statt-nich i New 
Blut-L New Zorn-m slkennfylvanim 
Ohio, Indiana, Michigan og Wis-. 
confin, tilsammcn 131331 Postines 
re, indfsrt under Civil Service 
Antallet af dom, sum nu fiaar irden- 
for, er 36,038.’ 

» 

Bande Prwfidenien og Mr. Hiichi 
rock bar anbrfalot til Kotmresfem 
at alle Postmcstre iwttes under Ci- 
vil Service-, for at Positienesten iaa 
Inmet fom mnligt kan fiaa nberørt 
af Partipolitik. En Konkiresbeilnts « 
ning udlrasves for at lunne waren-« 
Miste-, Anden- og Tredieklasses 
Posimoitre under Civil Service-. 

Det ipanike Konnt-has San Sc- 
bastian· 10. September. Tuberkuloi 
le-Specialiften, Dr". Castaneda samt 
en fransk og on Mk Specialist hat 
i Gam- foktaget en indgaaende Un- 
derfsgelse af Prins J’Aimeö Sand- 
hedstilstand. Prinfen, der er 4 Aar 
gl» er næstældste Ssn af Kong Al- 
fons. 

« 

sRoald Umundsen I 
l holder Foredtag. c 

I Sagkyndig Erklæting. I 
Uslnisstiama ll. Sept. Rooldl 

Amundsen holdt i Aften Foredragi 
i dct gesugrafiske Selfkab for ca. 

Motinesser, deribland Kong; 
Haakoti ou Tronning Mond, Præs 
jsidentcu for Dct franike geografifke 
"Eelskasl), Prins Bouaparte, Negerinsl 
gens Medlemmer og Cokps diploma- 

»tiaue. Kongen og Dronningen hilsles 
ved dekes Jndtrcrden med stærke» 
Haandklan i 

Forcsdraqvt varede over 2 Timer, 
mon. Forsamlingens Interesse var 

bele- Tiden ufoællct. J store Træk 
ajordcs Amuth Rede for Fccrdcn 
fra først til sidft og illustrede sit 
Foredrag med udmwrkede Lysbilles 
der Til Slut oplæste han en Er- 
klæring fm Overlærek Alexander,· 
der bar haft lmnså szfervationer til 

llxtdcsrsømslso. Dom-losreer meddelor,« 
nt Pullnsim oftor de knrrikwrcdcs Ob- 
levationer liggcr paa 89 Grad 58,s5 
M., og at Eksmditkoncn fondfynligs 
vix-— lmr ss137mst fclve Polen poa 
noqu faa Moll-: ner : 

Amundfcsn blcv hilft med langva 
riat Vlf.1ld, da ban ilnttcsdc sit FU- 
rodraq, sag lfllcsoquisk Solflabs For·" 
mand bmgtcs lmm on vorm Tak. « 

4 

Aabningsmsdr. 
Trinimtiii Zemjtmrimu og Dana 

Colle-»u- bcqnnder, om Gud vi1, deres 
Stoleaar førftkommcsnde Tit-Mag Ef- 
tekmkddaa Kl. LIJZ med et offentligi 
Mode paa Stolen, hvortil alle herved 
venliast istdbydos. Profesforerne C.J 
X. Hausen og P. Z. Vig taten ; 

C. X Hausen. 
« 

Missionsmsde 
afholdes i Verona, Nebr» fra 18.— 
2«. Okt. Cum-ist« or biertolig Del- 
konnnm 

Pan TlIkeniqhedens chüe 
E. S. Rosenberg, 

Missionouwde 
(171mlde-5, oil Rud, i Et. Sie-Wans- 
qu, Orange But-Inn Co» Wis« 
fra Is.---20. Okt. En venlig Ind- 
bndelsc til alle. 

Pan Mcnjqbpdcns Vegnc 
P. P. Thiftcd 

Missiouomisde 
nfholchs. vil Wid, : Ztaplehurit, 
Nebr» im Torsdag den 17. til Zan- 
dag den SO. Oktober. Prasstksrnc M. 

Th. Jenseit oq A. Lanrfcn vil taki-. 
Alle velkomnc. Tilrejfendc bebe-Z mel- 
de siq til andern-guckte 

J. M. Hausen, 
Samt-barst Nein-. 

Missionsnwdc 

afholdes i Col-dona, Nebr» fra R« — 

M. Nov. Culmur er lhjcsrtclig vol- 
kommen. 

Paa Menighcdons Beginn 
E. S. Nosenberg. 

Missionsmsde 
afholde53, om Gud v»jl, i Nazareth-Z 
Menighed, Eoulter, Ja» fra den 
18.-20. Oktober. Enhver ck nier- 
tcliq welke-unten 

Paa Mcniqhedens Veqne 
A. C. Weis-mann. 

Dampfkibsnottttfnn 
»Hellig «Olav« er afsejlet fra« 

Ehrsstiansand med 1121 Passagw 
rer og ventcs til New York den 1.- 
Okt. Vil astter afsejle derfra den lo- 
Okt. og ventes da til Ehriftianfand 
den 10. Okt. 

»Gem- den Anden« vil offele fra 
Christianfand den 5. Okt· og ventc8« 
til New York den 15. f. Mö. 

Mundes-e Mel-deutsch 
IIW 

Der desiiokratiske Blad i -Omaha, 
«Wotld Herold,« er nu ved jin Ind- 
famlxng til Partiets Valgkampfond 
naaet ap til 81,91».u(), en ganikex 
anwlig Sum. J 

l . 

En Regu, iom faldt her i StatcnI 
i :Ucandags, blev i den vestre DeF 
of Statcn til Stie. Snccn naaede 
jaa Iangt Øst paa jom til North 
Praxis l . 

Zwitt- Lørdag foretoges denLl Arrestation blandt Arbejdggiverne 
j Boslon sum Følae af Grandjuryen6· 
llndersøgelfe angaaende Dynamitsi 
sprasngimqer under Trljtilstrikeni 
jdftledne Januar. l 

I 
Tot jorlyder fra New York under- 

23· dg» at dersom Temokraterne den 
l. Okt. prøvcsr paa at gennonujereg 
Dir til Nunernør. Caa vil Guvernøri lefon gøre Judoendinqet Jan san-z 
ffcsr nok at blive Prassidend mcn han 
vil ikkks ovqivie sinc- Principper euer 
hope fiq sur Zaum-any for at blva 
det. I 

« ! 
Ton frmtcsnde internatiotmle hy-; 

qeojniikc ziongres aabnedes : Man- 
dngsz i Wa«biimton, D. C. Fagmænd 
fra alle Jordenås Egne bar der fat 
bvemndre Ztævne for at drøfte 
Svørgsmaal vedrørende FolksSundsz bed, oq KongresTen fkal have bmgt, 
m,()00 Gæfter til Byen. Prmfidcntl 
Taft bød de mange fremmede Del- 
tagere i Kongressen velkommen ved 
Aabningcn i Mandaqs. 

i 

; denne Uge holder den 5 Han- 
leskammorkonqres i Boston m p 
fremmede Lande er repræfenterede, 
ou Evøtgsmaal af stor Betydningp 
og Interesse paa sandelens, Jndusl 
striens og Retsvcrfcnets Omraaders 
drøftes. Qvngresfcn aabncdes i Tirs-« 
MAS, idkst vor Handels-· og Arber 
der-Minister Nagel holdt Velkomft-» 
talen. J Aftes skulde Prcrfidcnt Takt 
holde Kinn-Orden vcd et Fesunaal 
»d· k 

J 

Im Nam, Ind» zncslchsz nnderk 2—i. ds» at Vor-gerne i den lille 
Nu Uil satnlc et Jeltofond til Wil- 
limn Himb- cn Ani:»d1eng« (11 
Ams- dcsr Our nimmt at give »Zum-n 
af sit one Ven til Mijs Ethel Zustim- 
dor Wd en MotorcyclosTur ji«-ledan 
blcv Inn jorbmsndt paa sit one Ben« 
og.)it)z1, at der intit audet .)iaad var 

til at chde heudez iv end sudpodL « 

nan af Hnd of et andct Menncsske.j Ming Zmim or 16 Aar. Om lebui 
det fra Hngh skulde modtages, det 
sknlde cui-gerne afgøre. i 

zlskaudng Aftcn j demn- llgc 
brasndte on Mond indc i U Husz i 
Qualm Wandeln Juni-II Watkinsy 
havde drnkken uq ved Ottetiden gik 
lnm til Zeug-I ug lud et Tcrllelys« 
brasndc pna en Etol vod Siden afz 
Zeugen Sængklasdcrnc antændtcs on i 
derefter »Hu-et Tørcne var aflaasede,; 
saa forbipasferendc ika kunde komij 
uns ind. Brnndmasnd flog Dørenel 
ind, og det lykkedes dem at reddc en 

dssusholdrthh nie-n før de naaede til, 
Watki11is, vaI ban død. e I 

l 
Der ck dem, sont srvgter for, at: 

klimulilikancre fkal flemme for Wil-! 
fon for at vasre fikre paa at staa· 
Roosevelt. Men Formanden paa den« 
repwblikanske Nationalkomite, Chor-F 
les D. Hilles. forsjkrede forledcn i 
Dem-it Mich» at der takes ikke 
lcengere meget i den Retning: thi» 
man føler sia overbevift ons, at 
Roosevelt kun vil blive en fattig 
Nr· 3 ved Valgct i November-. Saa- 
dan Tale kunde man vente af den 
Mand. 

Horden rIIIIdt. 
l J de franske Manøore deltager» 

110,00(.) Man-d, 500 Kanonen 54 

Flymsnmskiner og 1 Luftfkibe. 

Firse Flyvere er flyrtct ned de1s! 
ved Münchhausen, dels vcd Zeit-I 
l)eim·og Berlin og er bleven haiardt 
faarode 

Den fydafrikanfke Negering har 
jndbudt det engelch sinngepar til at 

be«øgts Zydarfrika for at aabne Re- 
gvringcstqningernc der i 1914. Z 

. « 

! 
O 

f 

I 

Flouer drufnet. Athen, 11. Sep- 
tember. Flyveren Karamanlakeo, 
der var steget op for at flyve til 
Wink-, er fturtet ucd Ved Kurinth» 
021 drnknct s 

f 
Etore anubmnde hærgcsr Om- 

mmsn nf Wjalka i Russland (11.’ 
Just-. Evellorne paa Jernbonelinii 
ist-ne unterwegs- 081 flere Landsbycr 
:1·ue«:« uf Siden. i 

J Wien afholdtes forleden en 

Festmiddag i Anledning af et tysk 
Jnristmøde Baqefter er en bel Del 
af de Tilstedevcerende blevne syge af 
Fomiftning. 

· i 

»Time«5« Nr. 10,000 ndkom den 
m. Sept. i London. J den Anleds 
ning udti Bladet med 44 Zider 
ekstm indeholdende Vogtrykterkuns 
itens, Togbladsenes og »Times« Hi- 
storie 

J DiisTeldorf er en Bankier ogk 
Lotterjkollektør for et Flyvelotterii 
bleven nnholdt. Han hade Eørget 
for selv at ninde Lotteriets to støri 
ste Geniniier paa iplt 150,000 Mk 

Flyuenasixrct i England London. 
SO. Seen-minnt Jst. ,.Ztandard’« har 
rliknrineministeriet beslnttet at unlægs » 

ge en Flyveitation i Rosiyth for der- 
ved nt gis-re siceden of Flyveftationer 
pan Østfyilen fnlditændig. , 

c 

Er snodobbelt Mord «.«i-5jaln)n,l 
il. September· J en Lands-by ved 
Vlrratnlleii i Provnfen Adnnejo," 
Portugal, er en Familie Una 7 Per- 
soner bleven myrdet. Militær efters 
søaer den idrmodede Gerningsmand, 
en Landmand, der bdede i Nærheden 
ni den nmcdede Familie-. 

O 

Spanien og Portugal. Fra Bis-fa- 
bon meldes til ,,Time—5«, at alle 

Meningssforikelligliedeis niellem den 

spaner og den portugjiijte Negering 
angaaende de pdrtngiiiike Royalister 
nu er ordnede og det venfkabelige 
Forhold genoprettet. Overenskoms 
sten vil blive underikrevet med det 
førfte, og den vil fremtidig nmnligs 
gøre enhver sGræii"ieaffæ1-e. 

To maplsfe Vaqunrier er nu vg- 
faa begyndt at forulæmpe selvc Kon- 
gefamilicsm der for Tiden (l().Sept.) 
opholder sig paa Slottct Balmoral 
i Skotland. Dei er lykkedes noqle 
of dem at flipnc forbi Zlotgvagten’ 
og at komme op til Flagstangcm 
hvor de ombyttede Kongeflagct med. 
et Kvindcvalgretsszlag med agitas 
wrisko Jndskriftmx a 

! 

Spitzbcsrgm St. Petersborg, U.Z 
Sept. Tit St. Petersborg Tclcqramss 
burmn tmsldcs fra Archangelfk: Zoo- s 
lagen Sojatofrh, Medlem af den 
rusfifke Spit.3«bergen-Ekspedition, er« 
vendt tilbaae hertil fra Spitzbergen 
og medbrinaer til Videitskaberness 
Akademi 7 Kasse-r med Samlinger.« 
Gan bereitet-, at ban bar udforfket 

Æ -———sp- 

’en versentlig Del af Spitzbergens 
gruppen og der fundet rige Kullejer. 

Den franske Flaade. Paris, 10. 
Zept. JfL »Matin« har Mariae- 
minister Delcasse sbefluttet, at alle 
fmnske Slagskibe skal ftationeres i 
Middelshavet. De 6 ·S-lagfkibe, der 
befinder«sig i Atlanterhavet ongas 
nalen, vil den ZU« Oktober afgaa 
til Toulon, hvorefter Frankrig i 
Midsdelhavet vil have en Flaade as 
18 Elagskibe» dseraf 6 Dreadnoughs 
toll 

Den tyrfiske Krise· Konstantinos 
pol, !). September. Bladene offents 
Hqu cst Telcgram fra de arabisks 
Førere i .Tripolis, hvori erklæres, 
at Araberncs Modstand ikke fkyldes 
Opunmtring fm den ungtyrkifke Ko- 
mitos Side: dct lmlsrejdes, at den 
hat« ladet Tripolis ligge forsvarsi 
løft, oq de aravjsfe Førere for-lan- 
ger at blive huldt underrettede um 

Fredgforhandlingerne, da de i mod- 
sat Fald ikke vil underkafte sig 
INDIle nxuslfcsrmc 

Fiyveulykker. Johaniiifthah Il- 
Sept. J Eftermiddag ftyrtede zw- 
veren Stiefvater ned fra ca. 30 Me- 
ters Hside og blev meget haardt 
fuæsth hatt sbrækkede Benet og fis 
Kvæftelfer i Ansjgtet og indre Kvæs 
stelser. 

Finsterwalde, 11. September. Af 
Flyveofficercrne er i Formiddag en 

ftyrrct ned nær Münchausen fra en 

Højde af 50 Meter, Han sblev haardt 
kuasftet paa Bryst og Hals. En Pas- 
saqcr bit-v let kvæftet. To andre Flo- 
vcie er styrtet ned ved Zeirheim og 
Nrinima og blcsven Taaret 

Te nisfiske -thiiidi«(sdaarsfefter· 
Licosfom 11. September. Paa Cho- 
d1111-:!Ic’ai«fmi nisyoldt Miit-ten i Gaar 
i Ovcrvasrolso af diejsorfamiliem 
Erorfnrfwnæ oq do bøjefw Autori- 
teter Nenn over RWWi Mand. Se- 
nens fnndt der on Middaq Zted, 
lmoisj LanMufnrsmnderms og Ne- 
mklsfcntmiter for do mssi7fc Folh 
Linie Forsasdn yavdc new-ist tin-D i 
Krigen 1812, deltog. Ogsaa Kejes 
ron var til Strch 

Bau .)inadmisut fandt der i Haar 
Einsimiddoq eig glimrcnde Vmiket 
Sied, Iman dcltog chscrparret med 
Vorn, Ewi-f1n·ftcriio, Myndighedeme 
oq Ilsusdluiimcriio nf de to fmnfke 
Jimimtionct Eftisr on Tale af Borg- 
nustcicn tiiffisde Reisen-n hjerteligt 
for den Tllkodmnclscn Vom bavde 
qiuct l)ani. 

Ovu1«’·1mt111m-lsisr i Tnfkland. Fra 
wriisrnho ntcld(--:», at sont Isøäge 
af voldsounnu fliegnskyl hcrfkor der 
Ewan i Nocfarflodm Stils-Isar- 
Iscu er staudsut, og pcm umngc Ete- 
dcr m- Dcr Overstøtttnnsch. En 

:).I··wn,1dc Brot-r ex· ffyllct dort. J 
.Lwidcsll)c-1·,1 og andre Bycr er der 
sktst Zwittiiiugsbrud og voldt stor 
Ekadc J skieaclbausen har der fun- 
dcst et Jordskred Sied, der er qnaet 
nd over Veje ou Markt-L J 
Schwar-mmldsVækkenc vuksek Van- 
dct mco on uswdvanlin Hurtigyed, 
og macme af dem trnvr med at gaa 
over deres Brei-den 

Fra Essen welch-I, at Flodtsrne 
Ruhr, Lcmme oq Lippe bar over- 

svøncmct store Strwkninger, og at 
Vandet studng vokfek. 

Endeliq met-des fra Stuttgart, at 
der i nmngc Egne af Württemsberg 
sherfker Oversvømmelse fom Folge 
af ftærke Regn·skyl. J Ellwangen 
staat-· dist nyopfsrte store Elektrieii 
tetsvccrk under Band. J Gmünd blev 
en Møller Meyers Bruder reven 
dort af Vandmasferne. J Laufer- 
sburg trcengtc Vandet faa hurtigt 
ind i sElektricitetsværfet» at Anbet- 
derne tun med Niid og næpve MU- 
dc redde sin. 


