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Kongc og Dronning myrdet 
IT Kong Alexander og Dtouuing Draga af Serbicu samt Dran- 

ningens Söstcr, Bruder og fikc Ministtc ikydcs. 

Katagcorgcvitch ndkaabt til Ziongr. 
Hirten lcdck Revolutioncn, og Folket jnblct. 

Obrenovitclpslægten udflettet. 

Belgtad, -3erbien, 11. Juni. Kongi 
Alexander af Setbisen og hanå Huftrini 
Dtonninq Dragn, blev drwbt strast 
efter Midnni. Ssanitidig drwbtcsi 
Dtonninnens Brodee og Saft-er, Pie-« 
mietminiftercn kg tre andre Medlem- 
mer af Ministerici samt fiere Offi- 
eekek oq Soldater af den tongeligc 
Gnrde. Konnen cg Dronninnen darb- 
teL i teres Zovszvcerelser i det kongei 
läge Sloi. 

KonqemneL Dronningens Seiten-«- 
de cg Miniftrene blev studt af Sols 
daiet af Serbiens Heer-, som handlskdc 
efter Ordre fra der-es Ossiceter. De 
andre drwbtes under detes Forng Pan 
at forhindre Zoldaterne fra at komme 
ind i Slottei. 

Prins Peter Karaqeomeviich blev 
udmnbt til Konqe of Zerbisen Under 
Navn of Fiong Peter. 

En nn Neuerinn blcv dannet, sont 
udstedte ioinende Proklomatiom 

»Ti[ Serbiens F-olt: Nonnen on 
Dronninnen bxev findt i Nat. J denne 

alvokliqse en ficebnesvangre Stand hat 
Fædxelandsvenner forenet sig for at 

sdnnne en nn Reqering. Naar Rege- 
ringen get dette bekendt for Folket, er 

den Gverbevist om, at Snbiens Fvlk 
vil samle iig otn den og yde den Hjælpi 
til at vedliaekiolde Orden og Sinn- 

hed i hele Landet. 
Regetingen betendtgør hetved,at fta 

i Dag af trader Konstitutionen af 
6. April 1901 i Kraft De Felle- 
reprcesentantet, hvis Mode opløstes 
ved Proklamativnen af 24. Marts, 
indtaldes til Mode i Belgtad den 15. 

Juni. 
Jovan Avakumsovics, Premietmini- 

ster. Ljubomir Kaicwicä Udsentigs- 
minister. Georg Genfhics, Handels- 
minister. Gen. Jordan Akanzokvicö, 
Krigsminiften Vogislav Belickovicz 
Finansminisiet. Oberst Alexander 
Mark-im Atbeidssminister. Ljubomir 
Schivwvecs, Justiisminister. 

Bloddaadknö Historie. « 

Belgrab, Serbien, 11. Juni. Ka- 
nonftud aao Zignolet til at begynde 
Blodbadet i det iongelige Slot strals’ 
efter Mir-nat. De mytdede er, for- 
uden Konq Alexander og Dronning 
Troge-, Premierminifter Marlovitch, 
Minister Petrovi«lch, Minister Tudos 
rovics, Gen. Pavlaviich, Dronningeiig» 
Brodet Nilodem, Dronningens Stö- 
ster og flerse Ossicerer og Soldatek af« 
Nationafqardm Man forspgte at gi- 
Ve den rcedfelgfulEVe Gerning et Lev- 

mæssighedens Stin, ved at lade Sol- 
date-ne nedflyde de foksvarsløse Oftei 
efter deres Overordnedes Kommian 

Umidsdelbart efter Mordet prokla-J 
meredes Prins Katageorgevitch til 

Kvngr. Proklamationen fandt Sieb 

fra Trappettinene til del tongelige 
Slot under Overværelsse af Tusinlder 
af Soldater under Vaaben og Masset 
af Belgrads Vorgese. Tropperne 

« szpdtog Kundgstelfen i dyb Tavshed, 

I» III-Deus Follemasferne besvarede den 

med stotmende Levetaab. 
Derefier oplcrstes den selvgforte Re- 

getings Prsotlamation til Serbicns 

Foli. Belgtad blev væklet ckf Kanon- 

lluddene, og Kl. 3 i Morges var Ef- 
ietretningen sm, hvad der var fere- 
gaaet i Sloiiet, spredt over hele By- 
en. Saasnatt Morde-te var begaaet, 
galloppetede Ossimer nd fra Sile-ts- 

pladsen i alle Akt-ringen vg- streg ud 

mCd hsj Rost, al Kongen og Dion- 

aingen var studi. Til Tkovs for en 

lold, gennemtrængende Blæst med 
Regn var fnart bele Belqrads Befoll: 
ninq ude i Gaderne og samledes øjei 
blitteliq om Elottei. Dei er tndekigt 
nol, at Retmlutkonen lknr Folket med 

siq. Selv Soldaterne rrv Kote-idee- 
ne med Alexander-I Navncifre af derei« 
Hin-r cq satte Blomfter on grønnestvis 
fte i Etsch Flotte nf nnqe Mcrnd 
mark-betete nennst-J Gebetne viftende 
med Jst-an m Halm-: ,,La-nk1: We 
Ftnnq Pet er«, U »Meine leVe Man-Je- 
ori: vitcl)!« Lg det var-etc ille Imme, 
før Der wirke Flog fra nasften lwscrt 
enesre Huis i Bissen. Jntet Its-de faus- 
der fort Flor eller nndet Tequ pna 
Entq. 

Umiddelbakt est-»r, at Finnoncrne 
hat«-re qinet Eäqnnlbled en ftært Ring 
If Tropner trnlten tun-It oin SM- 
!et, on innen sit Leid at flink-e Ren 
neckt, m snnfnart det bscnnndte nt Mk 

ne, tslev Feltlnnoner on Eolmter of 
nlle Vanbenartser Dpftislet ovemlL Ten 
stlkoditand som man aktsna tætttte fia 
.U2uli,1l«,eken af, tom imidlertid itke til 

2-yne. Teile Zwar nf Uro bat fnndet 
Sied· Det tongelige Banner er taget 
ned fm Flngitanaen pna Zlotten 

Tleeldinqer fm Landet ndenfur Bel- 
arad tnder paa, at Efterretninqen om 

Revolutionen er knodtaget med Ro. 
Wollen 11 i« Foriniddags holdtes 

Ligfvn over Oftene for Revokutionen 
i det longelige SM. Stenen i SM- 
tet, efter at Tropperne havde tiltvun- 

get sig Abgang, for at udspre deres 
blodigse Arbejde, flildres som for-fert- 
deliq. Baade Kotigen og Droningen 
tiggede om Naade som Bern, men det 

hjalp iltr. De blev findt ned uden 

ringeste Nølem Detefter fulgste Mot- 
det af de andre; de fleste af disfe 
flygtede til Ksongsens Swvevæsrelse i. 

Haab om at finde Bestyttelse der. J 
mindre Tid end ti Minutter efter 
Troppernes Jndttcengen var Mod- 
daaden udfokt, og Kongens Sen-einm- 
mee lignede et Slagtehus, siger Ofen- 
vidner. Major Angilovics ledede 
Motdetbandenx Abgang til Kongens 
Vatelfer fik han ille, for trofafte Ot- 
sieeter og Soldatet af den kongelige 
Gar-de var darbi- 

Det paaftaas af en, fom var med 

i det angribende Parti, ast Kong Alex- 
ander greb en Revolvesr og dræbte 

Dronning Dragsa og sig selv, spr 
Soldatetne kunde finde; men denne 

Historie er ilke bekkceftei. 

Manne Beut-singen 
Wien, 11. Juni. Det er ingen En- 

de paa de Bereininger, fom strpmmer 
ind om de blodige Optrin i Belgrad 
tidligt i Morgeö. Jsplge den peinli- 
deligste Meddelelse blandt all-e de mod- 

sigende Fremstillingek var det Solda- 
tek af S. Jnfanteritegiment underk 
Kommandv af Obersterne Mischich vg» 

Machim der fungerede fom Bsdlet 

Machin er Svoget til den myrdedH 
Dronning og Arbejdsmänistet i det 

nye Kabinet. Soldatetne synes at ha-» 
ve maattet tannpe sig Bei til Slottet 
En Vereining siger, at de stpd Oberst 
Raumavics, fordi han aadniede Si ate- 

pokten. Ovot mange der af de poriget 
Ofte blev dkeebt i Slottet, er det iste; 
muligt ast usw-re men Ministtene blev 

studt i deres him, samtisdigt med at 

Myrderietne pasa Scottet fandt Sted. 

Drountnqen dreht med Ase. 

» Wien, 11. Juni. Et Telegram fta 

LSemlicn Ungarn, til «Nationalzei- 

tung« siger, at før Myrderiet i Bel- 
arad sandt Steh, gil en Deputation 
as Officerer til Kong Alexander og 
lrcevede, at han stillde frasige sig Tro- 
nen til Fordel ssor Prins Peter Kara- 
georqevi·tch. Kongen ncegtede og skød 
Oberst Naumsavics, som scesmsatteH 
ForflageL De andre Officerer til-s 
taldte sderpaa General Pavlsoviich ogj 
de Miniftre, som blev myrdet, hvorpaa: 
de stød Konsum Dronningen og flere 
lonale Ossicerer. Da de tilkaldte Mi- 
nistre erllækede dette for Mord, og er- 

tlcerede Ossicererne arrest-eret,blev MiJ 
nistrene oasaa myrdet. 

Atter en anden Beretning siger, at 

Oberst Mischich egenhændig mytdede 
TDronninqem heut-es Brod-er og Søster 
med en Dis-e Dronninaen døde strats,« 
nien Konaen fedede i nogle Minutter. 

En Historie gaar Ud paa, at Kona 
Alexander tcenlte paa Stilsmisse sra 
Bronnan Tragen oa at denne sit det 
at dire on spate at hindre det. Flere 
lxoferestaaende Officerer trænate sig 
Perser ind i Stottet for at bortføre 
Dronninzaem men hendes Tillnengere 
satte sia stcrklt til Modstand, on i den 

Flamtx som paafulatc, bled Kannen, 
Dronninaen ca dereJ Tillicenaere 
den-Ei TenneHiitorie er ilte lssrlrccftet 

Alter m and-en Veretnina fixier, at, 
efter at Kravet PnaTronafiigelfen var 

sorelaat Kannen, oa kenne havde siudt 
Oberst Naun:nuicL-,tea OberstMischich 
Dotiunentet on Da fvrelaade Finngen 
ret. Tenne, snm sprwa at det ajaldt 
Livet, flngtede med Dronninaen til 
Z otiets Tag; begge var i. NatdragL 
Officerernefulgteefter oasled denined. 

Himmin nagen as Ministreneks Hu- 
struek et drcebt eller ilte, vier ilte. 

Noale Beretninaer siger, at Brenner- 
minister Matlovitchs Huftru drasbtes, 
andre-, at Jndkeminister Tudorovic5« 
Dotter dræbtes, og atter andre, at 

besitze disse blev dræbt. Lizeledes op- 
gives dels en Søfter dels to Sestte af 
Dronning Draga blandt -Ofrene. 

De overlevensde Ministre er atte- 

sterede. Kongen og Dronningen vil 
blive bisat den 14. Juni. 

Den nye Kanne sorbavles. 
Geni, Schweitz, 11. Juni. Prins 

Peter «Karageoe·qevitch, den nye Konge 
as Serbien, som i nogen Tild hat boet 
her, syneö at vcere yderst forbavset 
over Nyhederne sra Belgvad, som han 
siger, at han lun hat saaet at vide 
gennem et Privattelegsram sra Wien. 
Peinsen bot meget besteden og tilbage- 
trultet, men han bar i den sidste Tid 
vceret i stadigi Telegrasm- og Bren- 

»sorbindelse med Politikeme i Setbien. 
Han har ogsaa vieret i Wien vg St. 

;Petersburg; i den sidstnaevnte By gaar 
hans Spn i Stole. 

Alexanders Moder ncdbojet. 
Paris, 11. Juni. Forhenveerenbe 

Drcnning Natalia,de-I murdede Kona 
Alexander af Serbiens Moder, blev 

naturligvis i højeste Grad nedbøjet, da 

hun sit sin Seins forfærdelige Sleebne 
at vite. Hun trak sig strats til-days 
til sine private Værelser og vilde ille 

se andre end et Var fortrolige Verm-. 

Prins Peter er vel tendt i diplo- 
matisie Krebse. Han hat fasaet sin 
Uddannelse ved Kkigsslolen i St. Cye, 
traadte 1870 insd i den franste Heer 
med Kaptajns Rang og er nu omtrent 
50 Aar gammeL Han hat en Broder, 
Bei-us Artene, som bot i Paris, og 
som, da han sik Eftetretning om Ny- 
hederne fra Belgra«d, sagde, at han 
rimeligvis vilde stutte sig til sm Bro- 
der og tage Del i Begivenhederne i 

Serbien. 

Nevslutivnens Aartaq. 
London, 11. Juni. Serbiens Mi- 

nistet i England-, Mi«jsatovitch, heimf- 
ter Rigtigheden af Presfetelegrasiw 

Tmerne om Begsivenhedernse i Bekgkad. 

iHan siger, at der er miange Aarfager 
til den Revolution, som nu hat fun- 
det Sied. En stor Del af Landets 

IBefoltning er mjsfosrnøjet med Kong 
IAlexanders Tilbøjeligshed til at ude- 
lutke det radikale Element fra Rege- 
ringen vg er bcstge for, at der var no- 

get i de ftaedige Rygter om, at han 
vildie udncevne Dronning Drag-as 
Brsoder Lunjevitza til Troncsrving. 
Desudien svar Dronningsen illde lidt 
af Fsolket, og endelig raadedie der stor 
Misfornøjelse mod, at Ksong Alexan- 
der havde suspenderiet Konstitutivnen 

Ministeren troede iste, at der vilde 
ovftasa hverten nationale eller interna- 
tionale Fokviklinger for Serbisen af 
Revolutionen. 

Ministeren fortnlte som en beson- 
derlig Tinn, at han for en Maaneds 
Tib fiden baode overvceret en spiriti- 
ftifk Zwan bvor et Medium blev 
qivet et Bren, som den mnrdede Konpe 
bavde sitt-yet Hun blev ftruts hef- 
tig m1avirket, fortyndte,ast Kong A'ex-" 
and-er om kort Tid vilde blive snins 
mvrk«2t, og bestrev den Steue, som sy- 
nes at Dære spillet i. Belgrad nu. 4 

Stntsdcpqttementktunt-errettet 
» 

Washington D. C., 11. Juni. ——» 
Statidepartementet bar faact TeleJ 
gram fm U. S. Viceqseneralkonfnl» 
Vogels i Belgmd om Snigmordet paa; 
Rom Alerander oq Dtonning DrniH 
qn oq Proklanmtionen af Kong Peter.! 
Vonei sinm at Begivenheden fath 
Steh Ill. 2 i Morge5. 

Tnftlnnd fcr Furt-. 
Berlin, 11. Juni« Tyssland trot, 

at Europas Fred er alvorlig trnet 
lotn Folge of Mordet paa Sekbiens 
Kongepcm Man·har Mistanle om,j 
at Ruslands Panflaver indirekte hat 
anstiftet Forbrydelsem Dtt tysfe 
Ildenrigsdevartement msener, at alt-or- 
line Forviklinger kun knn undgaas i 
det Tilfæktm at Revolutionen i Ser- 
bien undaaas 

Tysiland er desto mere belymtct, 
da tyske Undeksaatter er ftoerlt i.-n 

teresserede i Serbiens Vætdipapirer, 
baade Statsobligationer og private 
Obligationer sog Aktien Saaftemt 
nagen and-en Magt vil udnytte Stil- 
lingen til egen For-heb vil Tysklsand 
blive nødt til at sit-the ind. 

ankrig ligcfaa. i 
Paris-, 11. Juni. En af de heit- 

ftillede Embedsmænd i det franske 
Udenrigsdepartement sagdet »Den 
Blod"daad, som udføri-es i Belgrad i 

Dag, et den for-Taste Trussel mod 

Europas Frev, som er kommen frem f. 

mange Aar.« · 
Den sidkikObrenovifclI. ( 

( 
Köln, Tnsiland, 11. Juni. Ei Tc-’ 

leqmm fm Belgrab siger: z 

,,Obrenovitch M)nastiets Løbeba-; 
nc afflutteoes i Daa i de tidkiqe Mor- 

qentimer paa den samme Dag of 
Aar-et, da Prinki Michael blev mnrdet 
for 35 Aar siden i Topfchidck Park 
nær Bselgr-ad. J Dag blev der sung-et 
ijlemeåfer for Prins Michael, niz 
nu ligger den sidfte af hans Slægt paa 
en Baare i Belgrads S-tab.« » 

Telegrcnnmet tilføjer, at de Inmdede 
Miniftre var die enefte, som kunde gøre 
Modftansb msod Karageorgevitch Hu- 
set, saa der rimelisgvis ikke vil møbe 
nogen alvorlig Mai-stand z 

Dynaftiemes Historie ! 

J Begynsdelfen af det 19. Aarhun- 
drede var Setbien en tyrkisi Provinz. 
Tyrketne frygtede Oprøt og besluttede 
at myrde alle Sersbernse, som havde 
Mulighed for at blive en Leder for 
OprøreL Tut-Indie- mymdeidesz men 

Tyrkerne hasvde ille tænkt paa en al- 

mindelig Sdinehytdh fom paa Grund 
af sin msørke Hub gik under Navn af 
Kavagesorsg (Sorte-Georgs). Han kunde 
hverken lcese eller strive, men han los- 
tede Frihsdsfantem besticht Stersbcken 
fra Tyrkiets Aug sog grundede det 

konstituskipnelle Monsakki i Serbien. 
Hcm blev Stamfader til Dynaftiet 
Karageorgevitch (Sønner af Sorte- 

G-eorg). Han frasagde sig af forsiel- 
lige Grunde Tronen til Fordel for 
Milos Ohren, ogsaa en Bonde, sosm 
havde været hansMsodstander og Med- 
bsejler. Milos Obren frygtede for, at 
der siulve blive en Opstsand ti«l Fordel 
for Karageorg, og lob ham derfor 
fnigm«yrde. Milos styrede fom Selv- 
hersker og svar habet. Han opgav Tro- 
nen til Fordel for sin Søn Mikam 
som sbøde en Manne-d senere. Han ef- 
terfulgtes af sin Bruder Michael. Fra 
disse Biegivenheder udviklede sig det 
Dzdelige Hab mellem de to Kongehufe 
strenovitch og Karageorgevitch. Pe- 
ter Karageorgevitch som nu er nd- 
raabt til Konge, maatte flngte, da 
Milan Osbrenov5.kch (,,den bietygtebe 
Konq Milan«’), Fader til den nu umr- 
dede Alexander, i 1869 valgtes tili 
Kongr. 

Peter Karagcorgcvitch valgt til 
Konge. 

Belqrad, 1:«). Juni. Fyrft Peter 
Karaqeoraevitch blev i EftermidDAAZ 
lovfnrmeliqt Dg med alle Ceremonier 
valgt nor-Habt nzq bnlrct som Konge 
of Sdrbiern forfj i Zenatet oq derncrft 
i Flie:smssmta!12erne-J Hast-. Valgsej 
blev mcdtagei mcd upelt Jubel. Den 
(5«!nbed4:—mand, spm prcrsi«bered-I, fort-: 
sloa Fnrft Prter fom Konqu Forslai 
qct bilfebess mcd Leariktrcde Hurm og 
under Tilranl1, at Porftet Var enstemi 
miAL Justitsminifteren ilskde ben til 
Vallonen Da Ined·de«te de venlende 

Folkemasser, at Valget band-e fundet 
Eted.· Follei modtng Bu·dslabet med 

stormendie Hurra, og der blev givet 
Kknqesalut med 101 Kanonskud. 
LIeutenant Lakar Jamdovios slød i 

Aftes ftg selv, fordi hans Officerskol- 
leg-ask ilke basvde tilladt ham at del- 

tage i Udførelsstn af Mordene par- 
Kcngen oq Dronningen. Den provi- 
soriske Reqering bar ncegtet at give 
lden nødvendlge Tilladelse ti.s at emi- 
grere, thillen ønsies af adslillige Fa- 
miliier i Belgrad. Saadanne Tillu- 
delser vil ilke blive g«ivne, siger Rege- 
ringen, før normale Forhold attet er 

indtraadt 
J Tag-Ins Løb afholdt Hærens Of- 

sicerer et Mode hvot folgende fire 
Refolutjoner vebtogsest 1) sie-gerings- 
formen lcm ingen Sinde forandres. 
2) De sammensvornes Nasvne maa ikle 
a·fsløres, eller hvilken Rolle Enkeli- 
mansd har spillet i Revolutionen. 
Z) Jngen Officer miaa miodtagse nogen 
Belønning for den Tjenefte, han ysde- 
de Landet vesd Konq Alexanders Fjer- 
nelfe. 4) Jugen Officer, som bliver 

atrefkereh flal give Most-e for Reiten 
’i militær 11niform. 

..-.-— -—---— 

Sædcu scr daarlig nd i Dakota. 

Sioux Falls-, S. D» 1I·). Juni. 
Gnade-Z E. Hill af Ballen Springs, 
en aammel sog erfaken Piioneer, der 

hvert Aar paa denne Aarstid hat fon- 
taaet osmhyaaefige Studier angaaende 
Sieb-eng Tilftand, foru«dsiaser, at iscer 
dienne Del af South Dakota vil give 
en glimrende Høft af ,«,Small Grain«, 
men at Udsigterne for en gsod Majs- 
høst er alt andet end opmuntrende. 

,,·Hvad Kvantitet og IKvalitelt af 
»Sm»all Grain« angsaat,« uidtinlte han, 
,,vilSaisonen blive den bedste i.n1ange 
Aar. Men Majfen vi.l nceppe kunne 

msodnes i Aar, før Efteraarsfrosten 
drceber den.« l 

»Jeg bar lagst Mærke til, at den 

Retninsg Bin-den bar ved Overgansgen 
fra Vintier til Foraak, altid bliver den- 

ftemherfkende for hele Somsmeren.« 
»Da Forasatet i Aarv begyndte, bla- 

ste vder en kold Vind fra Nord-ft, fom· 
ogsaa siden hat været den hnppigste ! 
Men dette tilkendegiver en ufædvanlig kold Siommer.« 

»Frosten osm Ratten mellem 9. og 
10. Juni ladet« rigssaa five-mode, at 

denne Sommer vil ligne sidste Som- 
( 

mer deri, at Frofien vil mærkes i 
hver Mannen undtagcn i Juli, cg at 
Majsen sandsynligvis vil bin-e raInt 

»Deraf, før den er moden.« 
»Man vix have ragt Mmke tit, at 

Frosten i denne Maaned iom saa at 
Pfigse famsme Dsag som i Juni Maaned 
i Fj«or.« 

Afdiide Kronpkis Rudolle af 
Øfirig i Amerika? 

J de fidste Tages Avifer hat man 

her i Amerika haft meget iravlt med 
at sbevise, at dien øftrigsie Kwnprins 
Rudolph. der for nogle Aar siden be- 
qit Seit-word paa Grund af en Korr- 
liqhse«dsaffcere, flulde leve i de forenede 
Statt-r Da vcere identiii med s:n Dr. 
C. H. Hoffman need et medicinfk College 
i Jsowa. Herom ielegraferes Miit-ler- 
tid nu under 15. Juni fra Des MÄ- 
nest »Hisio:ien fra Mari.oneiie, Wis» 
om, at Dr. C. H. Hofman skuide Vcere 

identisk med den afdøde østrigste Kron- 
Vrins eller pza noqen Mcmde san i 
Forsbindelse med bei øftrigfke Reises- 
bus, er iunGcnsiand for Laiierblandt 
alle Doktorens Bekendte ber. Mr. 
Hoffmans Venner henleder ogsaa Op- 
mckrkfomheden paa, at Doktoren er en 

særdeles beqavet, udmærkset opdraget 
og riqi udviklet Man-d. Kort sagt —- 

ban er ,,too stnart« til at være as 
inkfteliq Familie. Men Hoffman, 
som sblev afffediget frsa Drake Me- 
dicul Schmol, fordi han ikke vil—:-·e vise 
sit Diplom og lcegqefsin Fioriid for 
Dagsem afsiaar frsemdses at give Op- 
lnsninaer om sit iidligere Liv, bvilket 
er en Gnade for alle. Man vers, at 
kmn bar bafi Ansckiielse ved ei Einkas- 
fnqehospiiaL hvsor han ægtede en Non- 
ne. Men ud over dette er hans Liv 
en luiiet B.7.g.« 

f-— —-.-—.- ——-—- 

Pastor Harald Jenseits 
Hicmrcjsr. 

Blair, M. Juni. J Elntninqen af 
denne Uge afrejser Pastor HataldJen- 
sen med Familie fm Blair for med 

,,United States« at afgaa d. 24. Juni 
fra New York til Tanmark. Pastor 
Jensen mildtogi her den sorge- 
lige Estetretning, at hans Broder, som 
er bosiddende i Kansas City, havde 
mistet sit Hjem og alle sme Efeu-dick 
i den stsore Oversvømmelse forleden, 
og at Brederen desuden var meget be- 

tænkeliq syq· Pastor Jensen stod just 
da fcerdiq til at rejse til Aarsmødet i 

Ell Horn, men opgsav straks denne 

Plan oq reiste i Etedet dersor til 

Kansas City. Pastor Harafd Jenseit 
og Huttru efterlader ssg en stor Verme- 
lreDs baade i Blair oq andet Steds 
paa denne Sitte as AtlantcrhaveL 
Hjscrtelig Lytte paa Reise! 

sp———.——-·sp-- -—.-.-— 

En Dame sra Omaha livsfarligt 
kvkkstct. 

East Las Bett-as, N. M., 15. Juni. 
Mes. E. W. Leonard, tidligiere Miss 
Genevieve S«tew·art, en af Qmahas 
iøjnesaldende unge Skønheder, blev i 

Morges ved et heftig-i Sammenstøsd 
kastet ud asf en elektrist Sporvogsn, 
hvorved hun sorslog sit Hoved mod en 

Telegrafpæl og fik et Brud paa Hierm- 
tassm Hun var leven’d-e, da hun to- 

ges op: men Der-en vcntedes hvert 
Øjeblik at ville indtrcede. 

Fietdc Juli i Blum 

Blair, 16. Juni. Hier i Byen vil 
der paa Unionens Uafhcensgligbedsdag 
blive afhokdt en starre Festligbed i 

Stoleparten ved Blsair College. Om- 

egnens Dunste og Ameritanere vil 
vcere vellomne. 

Bestillinger modtages tm 
,,Aarsberetningen«. 
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