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↩
✂ I Aaret 1805 gjorde Fulton, som vi alt have omtalt, en Reise til England og i Aaret 1806 vendte han,
ledsaget af Abigail og af tre Børn, som hun havde skjenket ham, tilbage til Amerika. Saasnart han var
ankommen til Newyork opsøgte han strax John Bridle, der stod i stor Anseelse hos sine Medborgere, og der
netop i de Dage var bleven udvalgt af dem til Medlem af Senatet.
✂ Uagtet John Bridle i Begyndelsen havde stærke Tvivl med Hensyn til Udførligheden af Fultons Plan, saa
modtog han ham dog med største Venlighed og søgte med megen Iver at jevne Alt, hvad der endnu udenfra
kunde være til Hinder for hans Hensigter.
✂ Noget af det Første Fulton efter sin Hjemkomst foretog sig, var at skrive til Philadelphia og lade indrykke
en Artikel i flere Blade, hvori han underrettede David Baxter om sit Opholdssted og bad ham saa hurtig, som
muligt, at indfinde sig hos ham.
✂ Det varede da heller ikke ret længe, før han havde den Glæde at see sin gamle, trofaste Ven igjen, der,
saasnart han havde hørt, hvad Fulton havde for, lovede at hjelpe ham med Arbeidet saa godt, han var istand
dertil. »Hvad jeg fornemmelig begjerer af Dig,« sagde Fulton, »det er, at Du skal have Opsigt med de Andre,
saa at Alt kan blive forsvarligt gjort og tillige skride saa hurtig frem, som muligt.« Dette lovede da ogsaa
David Baxter.
✂ Hvad der i høi Grad glædede Fulton og Abigail, var, at de igjen i Newyork traf sammen med Thomas
Milburn, der, efter sine Venners Ønske havde 354 paataget sig Opsigten med det store Hospital, som i denne
By var betroet til Qvækernes Omhu; det blev da bestemt, at den gamle Milburn skulde boe i det samme
Huus, hvori hans Datter og hans Svigersøn boede.
✂ Efterat Fulton ved John Bridles og Livingstons Hjelp, og tillige ved Understøttelse fra Regjeringen, havde
faaet de Pengemidler at raade over, der vare nødvendige, begyndte han strax paa Bygningen af sit
Dampskib.
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