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Ten største on strastleligste Tea; 
ternlntle i Llineritag Historie fandt 
Sted nasstsidste Dsng i det ganile 
Aar, den TM Tec. Lmtring til-U 
Tltcnnesler drntom i denne Ulyle 
De forfte Berctninger gav Anmllel 

Indessme over mu. lft Omaha 
Blad nidcr senere Antallct til Stil o; 
,.,(Fl:icaqd tsisrcord Herald« til ITNT 
Text-.- Blad nnqiden 

Tode — —- —-;-,T.s;. 
Ncntendte dede — — Its-. 

Jlle nenlendte døde —- 224 
Endnede — —- WI. 
Zaun-de s- -— —-- Hu. 

Te: Var Jroqlwis ny Teateh et 

Jf lftsicanos finefte on l)edste, der qao 
im lfftermiddansfdrftillinq Der var 

Esplne Ubimno Blade en Tilstner 
state Nu omtking RGO Menneslen 
Midt under Foreftillingen stete Ulnti 
Len. 

Jlden udbrpd paa See-nen. De 

sprfte Betetntnget lsd paa, at det 
var et »calcinm light« paa Scenen, 
der elsplodekede og antcente det mes- 

get letfcengelige Stof dek. 
Eddie Foy, sormanden for Stute- 

fpillerne, ttaadte sttats ftem for den 

sttætflagne Forsatnling og forsitrede, 
It der var ingen Fore, og endnn 
mens han talte, fotspgte man at 

bade det ildfafte Aebestostæppe neo, 
men det greb fast ved den ene Side 

og knnde ilte lades helt net-. 

J nieste Dieblit brød Røg kg 

Ilammek frem baade gennem Ssei 
uens Topbue og under Teppet, rg 

smend en Mond eller Kvinde tunde 

reife sig fra sit Sæde, elsploderede 
to Gasbeholidere, og hele Loftet i 
Uuditotiet var et Flammehav. 

Nu begyndte den mest foktvivlede 
Kamp for Livet. Steckt gkeb alle. 
Mit-nd, Kvinder og Born tæmpede 
Vom vilde Dyr for at tedde Livct. 
Smaabørn faldt fka Msdres oplpf- 
ttde Arme for i nieste Ofeblil at knu- 
sts under den fremftormende Mas- 
fes Fsdder. Ptget tastede sig fra 
Baltvnerne og laa kaufte og beende, 
indtil Kvælning gjotde Ende paa 
detes Elendighed 

Oder 1000 Mennesler i Ortestte- 
fadekne, fom havde let Abgang til 
Udgangene, slap detfta med Livet, 
men de sieste as dem tastede fta stg 
Ubert-L Hat, og hvad »so-n helft, der 
Amtes at besvceee dem t derez Kamp 
Ihr Livet. 

Det var især paa Galerietne, at 

Dtdens Engel udførte sit frygtelige 
Verk. ngen og Flammenfe, sont 
famlede sig der, greb Felt, fst de var 

sig Futen bevidst. Men da Futen-s 
Betydning gil op for dem, lam- 
pede de for Livet som vilde Dyr, 
men med den idødbringende ng og 
De omtring dem var de indhylleve 
i et fuldftændigt Mutte, og der var 

engen Redning. 
Kvlndeene paa Galerierne var be- 

tsvet enhvet Chance til Redning. 
De msdte dem Did, mens de end- 

nu sad t dere- Sceder. Der fand- 
tei de med fortullede Dænder klam- 
eede til See-verne, som de havde sat- 
kt, da Streiten grob dem. Andre 
hat-de Insgtet at komme ud af Se- 
detne for at falde og nedtrampes t 

Hausene. Bed Front Udgangen laa 

stsene t Wage paa 7 a 8 Fod wh- 
Det vae et feygteltgt Syst. stie- 

De Mk, seen vst deute M 
W ve ist-long 

te vige tilbagr. Atter og atter pksveve 
de at staffe sig Adgang til den gover- 

ifte Trappe, mens de greb hver andre 
om Armen, og de græd som smaa 
Born, gennemkystede af hvad de saa. 

; 
Da Rygtet orn Ulytken sptedtes 

ji Byen, strømmede Folc, hvis Hu- 
sstruek og Born var gaaede til Esset- 
1middagsnnderholdningen, til Teatrct 

imed bleqe Ansigtet Øjnene blindede 

jaf halvfrosne Taater, vg fom rasen- 
de udraabte de Nadnene paa dem, de 

søgtr. Mange as des- fonds dress- 
tcere frelfte, mes. qudtaake1i3c, i 
ncerliggende Butifser on, .Hvteller. 
Andre fandt dem blandt de døde, 
geniendte ved Dele af detes Pan- 
klædninn, et halftfotkullet Haar- 
bannd en Sto eller et Smytkr. At- 
te: andre søgte og blev ved at søge 
forgceves for tilsidst at forvisse fiq 
Din, at deres Livslykke for sfedfe var 

tobt. 

For de overlevende fanrede tcm 
der snnkt Hjcelp. Fka Byens Ho- 
teller tom der LEger og Sygeplejcr- 

siHr med Ambulancer.Pms1er og 
barmhjertige Ssstre stod dem trolig 
bi tilligemed en hel Trop af· tjenft- 
billige Kvindet, saa der snart blev 
sprget for de lidende paa bedfte 
Maade. 

« st- st- 

Flere af Skitespillerne, Teafretgi 
Vetiente og Eiser er bleven arrestersci 
de, og der gøresi nu llndcrsøgelfkr 
nngaaende Den encntliqe Aarsag til 

Ulykkm Bygningen var soin ncrvnt 

ny, oq den var af be ildfafte ("fire- 
vroof). Men det syneg nu itke at 

betyde megeL Der var saa meget 
i den, fom ikke var ildfastt Draperi, 
siulisfer og Trepper paa Scenen,De- 
korntioner over det bele, Folkenes 
site-der o.f.v. J blot en halv Sncg 
Minuter blev det frygtelige Værk no- 

fett. 
Man wenn-, at det var Aabninq 

af Frontdøten og ligefaa Abning af 
en Bagsdør fta Steinen, eftet at Jl- 
»den var udbtudt, der fotaarsagede 
.Gennemtræ!, som baade forhindrede 
ZAsbestostæppet i at tulle ned og 
Igav Næring til Jlden. Men alt 
Lbliver nu under-sagt 

Ulytlen vil sikkert tfene til, at der 

bereitet itte alene i Chicago, men i 
stsrte Byet over hele Landet blivcr 
fsrt Tilfyn med offentlige Fotlystel- 
fesanstalter. Men ak! Det er for 
sent at kaste Btsnden til, naar Bar- 
net er druknei. 

F O c 

Med det samme sial vi efter »O- 
maha Bee« give en Oversigt over 

Verdens største Teater-Ulylker: 

Antal omlomne. 
Amsterdam (1772) — —- — 800 

Saragosfa, Spanien (1772 -—100(I 

Paris, Palais Royal(1781) —- 500 

Capo D'Jstra,2sstetrig,s1794) 1000 
St. Petersburg (1836) —- — 800 

Kantom Kan (1845) —- —1'760 

Leghorn, Sphavn ved Mitwel- 
havet (1867) 100 

Brooklyn (.1876) — —- — —- 300 
Wien, Ring Teater (1884) —- 500 

Madras, Indien (1887) —- —— 400 

Paris,Theater Comique (1887) 150 
Exeter, Eng» Theater Royal 

ON (1887) 150 
O- ’·..onttugal (1888) —- 100 

F 

Senefte Meddelelsec fra 
Theaterdeanden. 

! Chicago, 4. Jan. — Chicago, som 
thidtil hat betet fom lamslaaet af 
isorg og bestaeftiget mev at give de 
Idede en hæderlig Begravelfe, tog i 
JJag fat for at begynde en grundig 
Unaersøgelse Ansparet for ufor- 
sandige Handlinger ellerForsømmeLs 
set vil faa vidt mutigt blive lagt paa 

« 

rette Bei-kommende 

Mayor Harrifon mødte tidligt i 
Dag paa sit Kontor samtnen med 

Byraadets Komite for at vedtage en 

Plan for denne Komites Arbeit-e 
Agsurancetompagniers Advotatet 

"kg Jnfpettørek afhørte Vidner og tog 
ftenoarafist Referat af deres Bio- 
steif-ber 

Detettiver fendtes til Theatret for 
at hindre Ddelæggelsen af Beviser. 

Mange af Ofrenes Slcegtninge 
hat gjort Forberedelser til at søge 
Theatrets Ejere og ,,Bluebirb«Ko-«n- 
paaniet for stor Stadeserstatning. 

Alle Chicaao - Stoler er luttede i 
Tag sum Udtmt for Sorg over de 
37 ,,teacher·3«, som omtom i Bran- 
den. 

J Dag bøde to flere af de faaredsn 
Den ene as disse var en Leererinde, 
den anden en 4 Aar gammet Dreng. 

Alle Liaene er nu genkendt med 
Illndtagelse af set-Z. «- 

t Dedslisten var i Dag 588. 
I Markka Hmispu vit ikkc tiaade 
Inoget Theater at aabne, for det er be- 
fundet at veere siktert. 

, Hetefter maa ingen af Byraadets 
tMedlemmer modtage Fribillet til no-· 

get Theater. 
two-— 

Jowao Stntskapitolium l 
bmnch 

Teg- Moinez 4. Jan. --— Stamm-I 
pitoliet cr i Braut-, og man frygter, 
at Tabet vil blivr stott. Jlden er 

foraarsaget af en elektrist Ttaad. 

Jowag Statestiapitolium er anset» 
for et af be fineste i Landet og bar; 
kostet flere Millioner Dollars. 

Leqiglaturens sidste Session ded- 

tog en Bevilling til dets Fuldførelse. 
—.»—,s --..- —«.—... -— 

Begejstring for Hasena. 
Vcsd en Fest, som Republikanerne 

both i Jndianapolis, Jnd., marke- 

»des der tydelig Begejstking forSena- 
»w: Hanna sont tilkommende Præsis 
lventkandidai. Fremragende Med- 
lemmer af Partiet i Staten lagoe 
stet itke Stle paa deres Begejstring 
i faa Henseendr. 

Imidlertid mente man,at da Han- 
na ser erklærede, at han ikte var 

Kandidat, butde man ikke brydeHar-— 
monien. 

Men Senator Beveridge, som er 

den kendte Leder as Roosevelt Bin- 
gen blandt Republikanerne i India- 
na, sagde bl. a.: 

»Hqu paa, at paa Grundlag af 
de ftore Ting, som er udført, og an- 

dre store Ting, som er under Ude- 
relse, maa vi appellere til Folket. Oa 
Folket vil svare paa vor Appel ved at 

endorsere var republikanske Adminii 
ftrations Handlinger oq forth Theo- 
dore Roosevelt, som trofast bar un- 

ført McKinleys Tanter og selv skabt 
nye Planet langs samme Linien-, 
i »Ur-e white house« for fire Aar lan- 
new« 

—- —. «.-.—-«-— 

Ser tun Roosevelt. 
Ved en Forsamling i Omaha for 

at starke en ,,boom« for John L. 
Webstet til Vicepk«cesidentkandidat ek- 

kloerede Guvernør Mickey: 
»Derfom den samlede Interesse-i 

Nebraska og Mellemvesten nogenSins 
de ncerede en veludviklet Plan i Ret- 
ning af at tilsidefcette Theodoke 
Rossevelt for Matkhanna som Proz- 
sidenttandidat, hvad der gentagende 

er bleven ertlaeret, saa stønner de nu, 
at det er umuligt at realisfere den.« 

Guvernøren forsikrede, at Nonse- 
velts Majoritet i Nebr. vil blive mel- 
lem 30,000 og 40,000. 

-—-.» «»-«...- »W- 

Stkengt Vejr i Osten. l 
Boswn, 4. Jan. —— J Gaar slapl New England uv af Kløerne paa 

den vætste Blizzard, som hat besøgt 
lDenn-e Dei as Lanket i 5 Aar. 

Termiometetet sind omkring Zero 
lzer hele Dagen, og i den vordre Dei 
af Maine sank det til 35 under Zero. 

Eneen laa en Fod dyb paa jcevn 
Mark, og paa visse Siedet Var den 
blæst sammen i vældige Dkiver. 

Sporvognsikafifken hcemmedes i 
bpj Grav, og Jernbanetog forsintedes 
flere Ihnen 

En skarp Vind fejede langs Kysten 
for 24 Timer. 

Stonnerten »Bell J. Neal« tnustes 
paa Allerton Renten, og i Aftes 
stylledes Ligene af to Kvinder i 
Land paa Kyften ved Nantucket. 

Fem Dødsfald hat fundet Sieb i 
Boston som Føige af det strenge 
Befr. 

Siasconfctts Havn ved Nantucket 
er lagt til med Js for førfte Gang i 
flere Aar. 

J New York faldt der 10 Tommer 
.i?;:ne, som iulgtes af en bisdende Kul- 
de. Ved Hjæip af Sneplove holdt 
man Sporvognstrafikken i Gang. 
Togene var fta 6——10 Timie for- 
sintede. Adsiillige Mennesier frøs 
ihjel.- 

Ogsaa fra Washington D. C» sjg 
fra Siedet i Illinois og Michigan 
meldes der om strengt Bein 

——s·.-— —--«-- 

Kvalt as Gas. 

stristen Flolstad oq A. M· Ericl 
son blev Ratten til 27. Tec. tvalt csf 
via-J i lsourtney HoteL West Zuperii 
cr, WEL-. Tet autoqu førsl, at de oar 

kleven mnrdm men tet tunc-H aus mindre sandsynliqi. De to Mai-nd- 
blev ledsaget til sit Værelse iif 
Chris. Rom som tort ester for 

» 

lod HotellcL Toren til De somlt)tte- 
Des Værelse var laaset indvendig. 
Det antages, at en as dem bar blæsts 
Gassen ud. Begge er unge Mænd vgl 
antageg at være kommen fra Jton 
Ritter. Det syneS, som om de 

del-me hat sorsøgt at komme ud rcfs 
Verelseh Den ene havde forsøgt at; 
naa Døren og den anden Vinduet; 
men de er bleven overvældet as Ga- 

sen og fuldet om paa Gulvet. s 

——·-——--—--——·0- ——--——— 

Not en Jetnbauculykke. 
Fka Grund Rapids, Mich. berettes 

der om en slrætkelig Ulylte paa Pere 
MatqutetteBsanen 2. Juledags Af- 
ten. 22 drcebte«s, og 29 saaredes. 
Aarsagen til Ulyllen var, at den 

hortgives m 
;-.—»--.—· s-.-Z:.::·-—..-—.«· — 

——-—«- .—. LJHTITT4s 

bags oh voieringtkaleituer 
kot- 1004 

l kosteformsh 

umbunden t make vöiellgt sinkt 
Its l' IUNMUI VIIIva Idk IOOO intlishnhllsr 
« i«.-I«i-1.s-—-»t«.st Im- owk Co for. States-on 
liest-denen s k»». III-bunt- ctm ova- 
koi Eva-mast- 1000, Pomommtelier. III-ane- 
ikmm minmnmn IMM. III-II vs VIII. 

I 
sum-. U Hnulxt Hin-l nt 

Illusmm femme Journal, 
LU- sitlt«k«, lig (·«. du« ltugksitlcr ist-sc- 
h.,I.k--«1.- m-» M mindre um«-h fes-- 
Islltnse:«. Immoq stumm-, sinnt ev ist-I 
qog «- m III» SM« .-«» l·’«rt.tclltnx(«r us Ili- 

«I ()--t.-.tc- disk-l Imskskc Furt·:IU(-ns. lass- 

. . lisci sit-un Ums-hig. 
As- «s..-·,- « »r-« «le VIII til En- 

tu st, un Ihm-« Au Uqgk Its qu unless-Is- 

«!«--- Sm- hsr tllusu cket Familie 
Journal. Uslmuicelmulguve) i 
ts? Muttnmtux llvcft Nunscr inult- 
lmlilksr snt Hi til L» stil» tut-It All-klat- 
usndc l-«nIl«-t·llm).:·.sr. html-. Bitte-der- 
(’-«-qu-·r n. H. y. sinnt Zumunnclolclgcr 
sog Forum-suchte over MMIIICIIUIU utls 
kumnc list-etc llvert Numer dannen- 
tst cimukt limitle Ist-str- 

Imlsrml Bkstillinx pu« nyr.s Umges- 
nyts Mann-ereilt- Almsnskesi·. Juleroscr 
1903. Julcle(drl. etc. 

Wshtsw es III-miser Imms Mk. 

S. III-nimmt Pud. go» 
Des-u to. «. st. Nimmst-Nin 

stærke Bli,s.zard hab-de blcest en Sig- 
nallygte ud. Telearafiften havde set 
den brcende to Minuter i Forvejen. 

—-——-·-- 

Sknde for over en Million. 

Jsmasziserne gaar pludfe- 
Lig ud af Qbiofloden ved 

Cincinnati. 

Med et forfærdeligt Brag gik JJ 
qorqerne i Ohiofloden udenfor Cin- 
cinnati ud den 29. Dec. Staden vil» 
her-he sig til over en Million D»:-’ 
tat-J· 

De tre Gorger stratte sig ni vg! 
tyve Mil ned over F!oden, og frem- 
bød et ftorssagent Stue, i det de git 
nd. Tusinder Tons Js var i Beine-! 
aelfe Da rev med sig Trwer og altJ 
andet Pan fin Baue. ; 

J Havnen staat mange af de storej 
Fartøjer paa bei tørre og vil uden 
Tvivl aaa i Stykker, efter som detI 
er umuliat ta faa dem slcebt tilbage 
i Moden 

«———-s -—--C.D—— -—-—--- 

Merc om Brandeni 
Des Maine-T 

Liae før Bladet gaar i Presfen 
modtager vi nærmere Efterretning 
angaaende Iowa Kapitoliums 
Brand. VII-T 

Jlden opdagedes Kl. 10 Fmd. i 

»Komitevaerelset Nr. 5«, et lille Bre- 
relsse, der benyttes af Clerken, naar 

Legislatuten er i Session. For Ti- 
den benyttedes det af Mændene, som 
arbejdede paa Bygningen, og scerlig 
Malerne havde deres Sager der- 
Det var en Maler, SiamuelAdding- 
ton, der opdagede Jlden. Han atbej-- 
bebe der i Ncerheden og hat-de Ærin- 
be derind. Han fandt alt i Verrelfet 
i Brand. Jldens havde vceret inde- 
lukket og havde sansynligvis brænsdt 

lang Tib, før den opdagedes. 
Først Kl. 6 Eftermiddag fik man 

Magt over Jlden. Siaden auflas-s 
fta P300,000 til 215700,000. 

Brandvæsenet var usbehjcelpeligt 
overfok Branden baade paa Grund 
af Bygningnes Hof-de og dens høje 
Beliggenhed. 

De voerdifulde Boger i B.ygningen, 
baade Statsdokumentetne es- Bib- 
lioteksbind, blev reddede. Ligefaa 
blev Vætdierne i Statskassererens 
Kontos reddede og ført paa Vogne 
til Banker i Byen. 

Futen for Krigvokfer. 

J Tokio mener man, at 

Sammenstødikketan 
undgaaå 

J St. Petersborg er man 

mere opcimistisk. 

Shanghai, Z. Jan. — Kinesisie 
Krydsere her forbereder sig til aktiv 
Tjenefte. De taqer Ammunision cg 
Forplejning ombord og vil vente her 
for ncermere Ordre. 

Tilskynder Handling. 
Totio, I?. Jan. —-—— Krig med Rus- 

LanD betragtes her sont 11unidgaalig, 
og Pressen stynder paa, at Krigen 
skal beqyndes. 

Alle Banler tilbsageholder deres 

Penge, og man trot, at det hidrører 
;fra ossiciel Befaling. Regeringen 
Ihar fuldført Arrangement-it for 
Transportering af Tropper og For- 
plejning, og Folket venter roligt paa 
Udviklingen. Fra Berlin udspreder 
man fremdeles optimistisie Bett-agr- 
ninger, hvilket man forbavses over i 
TokiUV 

J diplomatiste Krodfe i S« 
tersborg venter man, at VII. F 
Svar paa Japans »Not- 
givet en af Dagene, ·-: 

have fatlige Fslggtz 

Fra Cedar Falle-, Iowa. 
Student J.P.Christianfen, Blair, 

Nebr., ng Ndra Jener, Eounsgtl 
Bluii5s, dar i Juletiden ospholdt sig 
her hogs Elaegtninge. Onsdag den 
«.«-j. Dec. reiste de en Tur til West 
Branch, twor Ehristiansens B.roder, 
Christian List Christiansen og Jose- 
phine Christensen holdt Bryllup i 
Brudens Hjem De nygifte kom 
hertil i Manda95, og saa Vidt ni 
ded, agter de not at bosaette sig her 
iblandt os. 

— Juleaften Var der priniet Juk- 
trce i Nazareth Kitte, hvor en stdr 
Forsamling af baade smaa og ftore 
lknvde givet Møde. Da Trceet stod i 
sin Pragt med Blonifter dg brænden: 
de Ln5,1narcherede Børnene indi 
tiirten i Flot, syngende: Rom, lad 
os nu paa Børiievis, o. s. v. —- Pa- 
stor Jensen holdi en kort Tale til 
Forsamlingen om Jnletrceet og dets 
Betydnina Derefter fremsagde Ppr- 
nene Juleevangeliet, en Del Strift- 
sprog og Berg og sang nogle San- 
ge. Derefter uddeltes Gaver til sinaa 
og store, og alle hilste hinanden med 
Ønstet om en glcedelig og velsignet 
Julefest. Juledag oprandt med Sne 

og Kinde Vi havdeGudStjeneste 
Formiddag og Affen Ja, takket 
være Herren for sit Julebud 

—- Lørdag Aften den 26. Decbr 
afholdt Nakareth Menighed sit Aar-Z- 
møde. Til Styrelse for det kom- 
mende Aar valates: J. Clausen, 
Mads W«olff, Andreas Simidt, Niels 
Andersen og Niels Nielsen. Te sprit- 
naevnte 4 blev genvalgt. Til Revi- 
sorer valgtes Hans Hausen, Chri- 
stian Juhl og Johan Petersen. Til 
Stolekomite valgtes Jens Krag, Pe- 
ter Raben, Chr. Juhl, F. Jocumsen, 
H. Jensen, Mrs. N. Nielsen, Mrg. 
Arildsen, Minnie Rasmusfen csg 
Mrs. A. Smidt. Et Par Spinns- 
maal af Bigtighed, som triaengte til 
mere Odervejelse, blev henlagt til ct 

senere paatcenkt Menighedsmøde. 
— J Sondags rejste gamle Søren 

Andersen til Cedar Rapids for at 

bespge sin derboende Sen, hvis Hu- 
stru liager alvorlig syg. 

— J sidfte Uge afaik gamle J. 
Boysen, Fredssville, ved Dieben Be- 
gravelsen fandt Sted i Søndags paa 
Fredsville Kirkegaard 

— Mr. J. N. Bowen (M-aler), der 
Hfor en 5——6 Maaneder siden blev 
indsat paa Daareanftalten i Inde- 
pen·dence, er i Mandags afgaaet ved 
Døden, og hans Lig kom i Tirsdags 
her til Byen Begravelsen fortgik i 
Onsdags fra hans Hjem est for Flo- 
den « 

— Glcedelig Jul og et godt Mit- 
aar ønstes alle Bladets Holdere og 

idets Udgivere. ! —-—-—-.-0-.--—- 

! Stark og fri, 
Her Bog for unge Mænd, af Georg 
JEverard Oversat fra Engelst. J 
England er den folgt i over 82,000 
Eisenmlarer. Af Forordet folgende: 

.,.Den prcediter den glade Kristendom 
Ei god Betydniug, ikke den’ovekfladine 
og letfindige, men den, der hat Roo 
i levende Tro paa Kristus ...... « 

Gudsorbets frigørende Sand-heb be- 
lyses i Bogen vrd talrige Eisempler 
fra det dagkige Liv. Bogen et anbe- 

falet af Lord Shafjedsburnf som siqu: 
»Im vover at regne Bogen blandt de 

allerbedste«. Den indeholder: Stcerk 
og fri. — Hvad er Sandhed. — 

Den lebende Rost. —- Kristus og de 

unge Mænd. —- Kender du hom? — 

Han fandt ham i Ørkenens Land. —- 

De to Ure. — Bidt af fire Klap- 
petslanger. — Pilen, der forfejlede 
sit Maul. — Om at komme ftem i 
Livet.— Hvad tænker du om min Re- 
ligion? — »Unge Mir-nd kan faa 
Plads." — Ei venligs Anste. 
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