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Orkan paa Filippinerne. 
Stett Tab af baade Lin 

ng Ejendom 

Tusinder uden Hjemog 
dee. 

Fra Manila bereites den ZU. Sept. 
om en Doldsom Orkan paa Filippi- 
netne i Torsdags. Peretningek om 

Typboonneg Ødelæggelser indløsbek 
dagng fra alle Kantek af Øgruppm 

Minrsft ZU Mennesteliv siges at væ- 

te tobt paa Luzon og de fydlige Der. 
Kyst Bagttutteren »Leyte« er fnth 
stænbigt Brug. Ved dens Undergang 
omkom 13 Ameritanete og 24 Jud- 
fsdte Ihm 9 reddedes. Kaptajnen 
og site andre Osiceker er blandt de 

drutnekcz desuden to Bostbetjente og 
seks VII-sagend Dei var omkring 
Mit-nun ,,Lente« stsdte paa Ster, 
og den solt-komme Spgang knufte 
spart EtibeL ; 

Lafkdampekne »Carmen« og »Bo-l 
rongan« er ftrandet i Ean Betaut-« 
däno Streben Sstibene med Ladnin- 
gerne antages ta"bt, men Mandstabet 
er tedtsei. 

Kyndaknpcren »Bahilan«, som red- 
dede de « Mond fta Lenke, ted Stor- 
men as i en Bugt udenfor Sen Ber- 
nardine Etrckdei. Der var kostet 
3 Ante-re nd for at hindre Damperen 
fra at Drivc ind mod Land, on Sti- 
bet ihrer-e sin, tkods dei det laa mit-i 
i Orkan-an Vej. Stormen betegncs 
som den vætste, der bar rafet over 

Filippinsezne i mange Aar. 

Armee-»Es Transportbaab ,,Junn 
Rodrianess« länger paa Grund i LI- 
gasvi. »Den ogsaa denk- Besætning 
blev rekceL 

ansdzrrsperne ,,Blabac« og »Notw- 
er« fknxrk Lasset i Havn for flere Da- 
ge schen-, kncn man hat intet hart fra 
dem og Etngten at de er gaaet under 
med MJnd oq Mus. »Basilian« 
blev I balvt edelagt Tilstcmd reddet i 
sidfte sie-blit. 

Der besinner, at en hel Del flere 
Ulykker bar fundet Sied, men Paa 
Grund If de langsomme og tildeks 

cfbknritsz Jcrbindelser indlssber Ef- 
tertetninaerne sent. 

Leu Zamar sial have lidt ftygte 
ligt. Dmnpbssten i den nokdvestlige 
Tel as Icn dkev totalt adelagt. Deus 
Vætdi satte-:- til ikle under sl,000,- 
000. De fleste af Gatnifonsbnerne 
paa Leu led meget, cg Snefe af de 

invfpdtes Lands-Wer siges at vccre 

jævnet med soeben. Saavidt man 

ded, er ingen Amerikanere men ad- 

stilline Lndspdte om«kvmmen. 

Im Soksogon meldes om stor 
Sckade paa Regetingsbygnsngek og 

handetgtkusr. Femten indspdte er 

dtuinede, og Tusindee er husvildr. 
Fta andre af de sydlige Der meldeg 

der om sinke Tckb, men tun wfuldsstceni 
dige Efterretninger bar naaet Ma- 
nila. 

Filivpinertommiösionen forderedec 
sig paa at yde hjctisp i stor Udsttcek- 
ning. Civile og militcete Myndighe- 
der kappes om at yde Hjælp til den 
nsdlivende Vesfollning. 

Genemlingenn Col-bin hat tele- 

gmfetet til Krigsdepaetementet om 

flete Militæritationees Ødelæggelse 
vg stott Tab paa Ejendom, deriblandt 
et Par Kystdamspete med Levnedgmid- 
let- 

Drcebt as en vild Tyr. 

Chnmpion Tyresægter Jose Narb- 
ose blev spiddet paa Hornene af en 

vild Tyr paa Udstillkngsgtundeni 
Judokas Da Ophidsellen var paa 
sit Messe, gav en Del asf Amsiteattet 
efter og siyriede ned med en hel 
Mengde Mennesiev Mange bkev saas 
set. 

Roofevclts Assked i Oyster Bay. 

Da Præsidenten med Familiei 
Lordags antom til Jetnbanestati3- 
nen i Oyfter Bay, havde Byens Folt 
samlet fig for at byde Praesidenten 
FarveL Som han traadte paa Plat- 
formen, reifles der et stort Banner, 
som bar Fredsduen over en ameritkanst 
Skjold. Paa den ene Side var der 

faa et japanft Flug og paa den anden 
et russisi. Præsidenten holdt en kokt 
Tale, og Bøknene Sang en udvalgt 
Sang. 

Paa Vejen til Stationen kunde der 

snart have sket en alvorligs Ulytle. 
Bagatfelen paa den Vogn, hvori Pres- 
sidenten og hans Familie tørte, braeki 
tedes, og Vognen faldt jammern 
Praesidenten og de andre klyngede sig 
itnidlertid til Scedet, og medfølgende 
Betjente greb fat i Hestene, før He 

lunde springe as Sted, saa der stelle 
ingen Stabe. 

Stote Fotæcinger. 
Bladene hat af og til fortalt om 

Miss Alice Roossevelts Bespg derinde 
i Osten og de storartede Receptiong! 
der hat været foranftaltet for hendr.l 
Nu tort for hendes Hjemrejse forlællesY 
det, at Forcrringerne, som hun har; 
modtaget af Aejferinden i Rina, Kei- 
seren i Japan, Flejseten i Korea, Sul- 
tanen paa Jsklo ca andre i then ein-J 
tages at reprcesenteke en Værdi i Rede 
Penae as omtring 81()0,000. 

Advakek Profit-raten 

Prwsibent Roosevelt agter at be- 

søge New Ort-ans i E.fteraaret, men 

In Den gnle Feder bliver ved at hol: 
be fig i Bund has »«zlmetican Public 
Health Association« oeotaget en Bi- 
slutninq, twori den advaker Pkæsidekk 
ten need at gna osrtiL itte alene for 
bang enen Del, men ,,Ptæsidentens 
Beim i Bnen vil Mde Tusinder nf 
TIJkennesker fra alle Manier af Sinken 

ztil Bycn oq derved goe Anlebning 
«til videke Udbredelse af Smitten.« 
I J New Lrleans hat man fremde- 
les godt Hinab om Sinittens Oder- 

Yrindelsh sna den ved den Tib, Pras- 
ljibenten vil komme der, vil vckte cn 

Isaga blot, uagtet der endnu er 227 
lTiIfaslde under Behandling. 

Jokdskælvets Oste. 

Prioate Meddelelser fra Kalabrien 
siger, at Odelæggelfen ved J-ordftcel- 
vene der er lannt ftørre end fta først 
antaget. Stønt der nn er forløbet 
tre Uger, siden Katastroer indtraf, 
er man endnu ikske klar over Ødelæg- 
gelsernes hele Omfong. 

Man ved bog, at Antallet af Hufe, 
som styrtede samtnen eller blev gfort 
nbeboelige, overftiget1(),000, og at 

mere end 150,000 Mennester blev 

Lgjori hjemløse. 
Det viser sig, at de allerede ind- 

famlede Penge, fleke Millioner Dol- 
laks, et utilstræklelige til at afhjælpe 
Neben 

,,Graft« i Mitwauker. 

Fra Mklwaukee meldes i Løtdagst 
Man deutet-, at Grund Jutyen oxl 

sinde flete »True Bills i Dag, da det- 

te er den sidste Dag denne Grund 

Jury stoben J Gaar Aftes blev to 

Vidnek forhørt i tre Timer. Den spr- 
fte var Frant Rolle Medlem af Fi: 
fcher Futniture Co» som for to Aar 

siden sit 85,000 af County - Boardet 

for Møbler. Dei siges, at 83,000 
as bis-se Penge blev delt mellem Conn- 

tyWoatdets Medlemmer, og hvis det- 
te san bevsseö, vil Antallet af Judici- 
ment blive meget starre. Joseph Ko- 

zoutek, Bogholber for Fischer Co» 
var bei andet Vidne. 

Bowen - Loomis - Affæren 
igen. 

En Korrespondanre mel- 

lem Ptæsidenten og assi- 
sterende Statsminister 
Loomis offent«liggøres· 

Afdøde Statsminister 
Hay holdt as Loomis. 

Angaaende afdøde Udenrigsmini- 
sier Hays Anstuelset i Heu-hold til den 
betendte Von-en Loomis - Afsære 
hat der i den senere Tib vætet ur- 

spredt misvisende Ri)gter, og det hat 
foranlediget Præsibent Roosevelt til 
under 1. Ott. at offentliggøre en Kor- 
kespondance imellem hatn og Looniis. 
Loomig’ Brev til Prcksidenten er in- 
teret 25· Sept. 1905, og Præsidenteixs 
star derpaa den 27. s. M. 

Mk. Loomis striver bl. a.: »Et an- 

«svarligt Blad i New York, til hiviltet 
Mr. Votum isølge bedste Autoritei, 
jævnlig sendte Materiale til Brug, of- 
icntliggjorde for itle længe siden sol-: 
gekldcs 

»Prattist talt den sit-sie osficielfe 
Handling i Mr. Hans Liv var at Ese- 

søge det Hvide Hius i den Hensigt it 
made Præsidenten til ikte at asslediqe 
Voivcn, men derimod Mr. Loon1i5, 
men Edet han erfor, at Præsidentens 
Meninger var opgjort, git han bort 
med ufokrettet Ærinde.« 

»Mt. Hal) var grundig led as og 
mistroede ham (Loomi-«:-) og fortalie 
Præsidenteii san, men han var itte i 
Stand til at gøre Jndtryt paa Pras- 
sidenten.« 

Zidsie December, da Loomis hav- 
de talt til Hay om at resignere i Loi 
bei af de næste 8 eller 9 Maaned.st,i 
havbe denne soaret ham venligh s 

»Es-g er yderst bedrøvet over at høre’ 
nette; jcg hat altio haabet, at De oilss 
De forblioe i Dekes nærværende Stil-! 
limi, saalænge jeg blev i Kabinettet.« 

» 
Loomig striver videre, at da Mi- 

’»istek Han i si» sivste Time i Washing- 
Zton tiltalote heim og talte til ham om,1» 
Jlkvad han ønstede, at han og hunsz 
Hinlegaer stulde gøre under bang Fra-! 

i 
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;Va«rel7e, da sagde Pan angaaenoe MLJ 
sBowem »Jeg er grundig leo as sdis-: 
lgusted ivitshj Mr. Boiven, mer endl 
jeg tan udtkylle. Han synes at lide" 

of Forfængelighedssyge; han hat das-» 
ret baade uloyal og usandfærdig.« 
Han havde verriet somedekst itto 
alene mod Hay men mod Landei. 

Præsidenten striver i sit Evat t«l 
Loomis bl. m. a., at det han anfsrer 
sra et vist Blad i New Yon som en 

lldtalelse af Mr. Hay i Henbold til 
Aktionen i Bowen Asscrren, er itle 
ulene sattist uden Grund, men direth 

modsat Ecmdhedm Hai) talte albrig 
til Præsidenten om Loomis ubcn med 
Tlgtelse og hiertelig Paaftønnelse. 

,,J«kte alene udtalte Mr. Hay iig 
til mig om Mr. Bowen som De 
anssører, han hat udtalt stg til Dem 
ved sammt Tib, men shan sordømte 
Mk. Bowen i langt stættere Uottyt, 
cg hcm dvcelede itavnlig ved det, han 
taldte Disloyalitet og Forræderi mod 
ham og Laut-et Bestyldningeme var 

ikle alene rettede mod Loomis, men 

mod Han, og Bowen vidste det natur- 
ligvid. 

Hay brugte langt stærtere Siprog 
imod Bewert, end han nogen Sinde 
brugte mod nogen andeu, som havde 
tjent under hom, siget Præsidentem 

Han slutiet saa med at fotsitre, at 

Hay endog misbilligede den ,,mild 
censure«, sont Præsidenten i Anleh- 
ning as Tafts Jndstilling gav Loomis. 

«Dansieten« et det eneste hauste 
Blatt t Amerika, som wbgaat 2 Gange 
om Use-i, kostet tun 8150 aaklig. 
Jndsenb Besitlling. PrmiRr. sen- 
des fttt paa Forlangendr. 

Hvorfor Japan slutteve Frev. 

Fra Totio meldes under 29. Sept.: 
Uagtet Regetingens Tavshed stin- 

ner det Faktum igennem, at Japan 
fluttede Fred i Portsmouth af Frygt 
for et financielt Nedsbvud under Kri- 
geng Fortsættelse. 

Krigen viste sig at koste mete, end 
man havde ventet, og baade Nisus- 
len, og i det Hele Brødstof - Haften 
fyntes dømte til at slaa fejl. J Ste- 
det for Solstin og Vatme i August 
Maaned, da Soeben stulde mvdnes, 
havde de megen Regn og ualmindelig 
Kulde. Medens en Bedring endnu 
er mulig, saa er det sittert, at Ris- 
uvlen Vil blive fra 15 til 20 Procent 
under Middelshøst og langt under 

ssdste Aars Adl, der var forundertig 
rig. 

Setz Maoneders Krig mere vsloe 
have stabt meget haarde Tiber, for 
Foltets Masser er meget fattige, og 
Rier er deres baade Brod og Kod. 

Witte Eies i Russland-. 

Det berettes fra St. Petersborg 
under 2. Ott» at Witte, fom nu need- 

nes Count eller Grev Witte, er If 
Czaren udfet til at blive Chef for et 

MinTstertabinet, som den kejserlige 
Douma talder for. Keiferen erken- 
Der den store Tjenette, som Witte hat 
gjokt Riget, og de store kappes om at 

vife ham deres Hyldest. Mitte er nn 

den and-en Many i Rusland. 

Er det Carnegie? 

»Geh-I de Paris« indeholdt den 30. 

Sept· en Artikel, undertegnet Andrew 
(sornegie, s«vori Forfatteren stærti 
anbefaler en Alliance mellem Dse Foc- 
enede Stam, Storbritannien eg 
Frantrigc til Betryggelse af Werden-Z- 
fredisw Forfatteren benasvner de ire 
Lande »de tre ftore Republikek, so 

ukronede og en fronet.« 

Pat Crowc arrefteket. 

Fra Butte, Mont· 111eldes, at Pat 
Crowe er bleven arrefteret der i Guar. 

Hans-Z Odentifikation siges at vasre 

fttldftckndig. Han indrømmer, at hcn 
our en Flvgfning og blev for-streitet, 
Da han ftngtede for, at Autoriteterne 
Vilde finde beim. Politkkavtajn Mc- 

Garth og Detektiv Manemev arte- 

ftekede bam. De satte deres Pistoler 
Irr Maven af bam, fom han kom ud 

as en Zaloon i Byen. 
Crome ertlckrede, at han vilde gaa 

tilbage til Lmaha uden Udfordric1gs- 
Papirer. Han bandede frtmteligh da 
han arresjeredes, og udtrykte sin Akt- 

grelse over at skulle blive tagen i m 

By fom Butte, efter at han havde 
reift Verden rundt og var gaaet fri 
selv i de ftcre Byer. 

Erowe hat to Brødre i Montana, 
een i Butte og en anden i Greci 
Falls-· 

En as Crotoes »Venner« havde gi- 
vet det ftedlige Politi Nys om Crowcs 
Ncerværelse i Byen, og efter at Por- 
trætter var erholdt fra Omckka, paa- 
fulgte hans Arrest. 

100 Gæster forgiftet. 

Af 160 Personer, som i Franklin, 
Ind. deltog i Forretningsmcendencs 
Vanket for Præsident Elmer E. 
Bryan af Franklin Ciollege Torsdag 
Aften blev mindst 100 forgifteL 

Tidlig Fredag Morgen blev LE- 
ger beniet hiem til mange af Messer- 
ne, og inden Middag hasvde Snese af 
dem spgt Læge. Symptomerne var 

de sammt has alle Patienterne, og 

Lagene siger, at de utvivlsomt er ble- 
vet forgiftet af Spifevarek, de nød 

»i Banketten. Blaude de Syge er 

kPræsident Btyan. 

Minister Taft i Chicago. 
Resultatet as hans og 

hans SelskabRejse 

Selbstyre for Filipino- 
erne temmeligfjern. 

J Sondags tom Minister Taft og 
hans Selskab igennem Chkcago paa 
deres Vej tilbage til Washington 
Te ftandsede længe nok, siger ,,Chi. 
Rec. Herold« til at ertlcere sig enige 
i den Tro, at Filirepinoerne var fuld- 
ficendig ustiliede for Zelvstyre, og at 
det vilde blioe en af de fornemfte Fol- 
ger af denne Reise, at dette Sipørgs- 
maal vilde blive lagt paa Hylden. 
Tasfts Selsiasb beftod nemlig ikte ale- 
ne af Republitanere, men ogsaa af 
demokratiste Senatorer og Kongress- 
mænd. En hel Del asf vore Langi- 
Vere og fremmeste Politikere har saa- 
leoes haft Lejligshed til at se Forhol- 
dene med egne Øjne. 

Selskadet var i godt Humor, csg 
scerlig synes Tafts lystige Lune at 

have aioet sia Luft 
,,Vi havde den stønnefte Tid« for- 

sitrede Tast, for han sagde noget an- 

ret. »Vi tog 80 IJiennester«, fort- 
satte han, ,,25,000 Mil omkring gen- 
nein en Temperatur der oarierede fra 
45 til 93 Grader i Styggen, og alle 
fandt Turen meaet behagelig hele Ti- 
den. Turen var en eneste lang Lat- 
ter." Eiter at have omtalt at Mifs 
Roofevelt og flere af det oprindeligev 
Seins-b bkev til-sage og kimeiigvig vix-I 
de sejle fra Yokohama, Japan, den Z. 
Ott» drev han en Del Sspøg med ri 

Sporn som General Grosvenor varl 
kleiden forceret af en Datto Chef — 

stont Chicaaos Politi i den senere 
Tid. efter boad man lcefte i Bladene, 
bavde vceret meaet aarvaagent m-d 

Henfnn til ftjulte Vaaben, haabede 
han, at det itke vilde arreftereh Gros- 
renor, fordi han bar dette Vaaben 

l 

Zaa udtal te han iig fyldigere nml 
Tilstjnden paa Filippinerne: ,,«5il sp- 
pinoerne vil sittert itte blioe siikkedes 
for Seloitokndialed i forste Genera-- 
ti on, oa det vil rimeliao L— tage meget 
lrenaere Tid·« Jmidlertid var hat.l 
crerraitet over de aunstiae Foran S 

l 

l 

drin er, der var stet vaa Øerne. For- 
Inodentlia er det mest opmuntrende 
Trick i den hele Situation den Jver 
lwormed hele Befolkninaen foger Sto- 
ledannelie. »Under vor Adminiftra- 
tion bar oi rejst -tolesøgninaen tl 
det firdobbelte, og derfom vi havde 
Penge not til at ndvide vort Stole- l 
instem, kunde oi faa Tusinder flerel 
Descipler.« . »Der staar mea«t tilbage at gøre 
for Lerne, oa noaet af det vigtigste 
ril blive behandlet i Præsidentens 
Budskab. Jtte alt, hvad der er on- 
lteligt kan solive ajort, men meget 
lan der gøres. En af de Ting, som 
har gjort mest til at holde Sterne til- 
baae, er Aaerdyrkningens lave Sta- 
de.« Eiter Omtale af Forbedringcr 
i Manila siaer Tast, at Filippinoerne 
er gode Arbejdere under hvide For- 
mcend. Som Ghs emipel ncevnes An- 
lcegget af 83 Mils Sporvejsbane i 
Manila. 

Sluttelig omtaler Ministeren Stern- 
ningen i Japan i Forhold til Freds- 
flutninaen. Der er ingen Tvivl om,l 
at de mere besindige vil til-stemnce; 
Fredsbetingelserne, oa det store Flet-! 
tal af Foltet alceder sig over, at Kri-: 
gen er sluttet. 

Abonner paa vott Samfunds 
B«lade: »Dansieren«, 81.50 aarligJ 
udgaar hver Tirsdag og Frei-am 
»Warst lutherst Kirkeblad«, BLOQ 
aarlig, udgaar hver Ongdagx ,,De un-; 
ges Blad i Amerika«, soc. aarltg, udJ 
gaar hver Maaned; «Bstnebladet«, 
soc aarlig, udgaat htver Stirbt-O · 

Eva Booth til Omaha. 

Eiter hvad »Hm-fahrt Daily News« 
bereitet i Søndags vil Miss Eva 

Booth, Øverstbefalende over Frelses 
Hirten i Amerika, tale i Osmaha den 
21. November· Hun vil tale i Rubi- 
torium Kl. 8 am Aftenem og Erst-er- 
nør Mickey vil introducere heade. 

Ben Stanley vil for Lejligheden 
optraede med et Sanglor 500 Mand 
stark, og han haaber endog at kun- 
nc forøge Antallet asf Stemmet til 
1,()00. Dette Kot vil levere Pasfende 
Sang og Musik for Lejlighedem 

Robert Cuscaden hat oglsaa lovet 
at give Møde med sit Orkestra paa 
GO. Ofsicerer fra 6 Stater vil made 
for at hilfe paa Miss Baoih. 

Fornylig talte Mifs Booth i Kan- 
sas City til en Forsamling paa 17,- 
()00, medens 2,000 maatte gaa bort 
af Mangel paa Plads. Man venter, 
at hendes Beiøg i Omaha vil blive 
csmfattet med lignende Interesse. 

Et Varn bottført af en Ønr. 

Ei Var Ulsgiefolk, Fæstere i Stor- 
fø i Sverrig, havde for en Tid si- 
cht, medeng de begge var paa Hast- 
arbejda ladet deres 23 Aar gamle 
Søn blsve hjemme under Tilsyn af 
Farmoderen Hun tabte Drengen af 
Syne i et Par Minuiter, og siden hat 
han ikke vcerei iil ai finde, uagiet heu- 
ved 60 Mand i BE Dag hat aifspgt 
hele Gauen Man antager, at han er 

bleven bortført af en as de store Ørne, 
fom hat deres Tilhold paa det sen- 
taldie Dalsøbjerg icet ved Stoff-. 

Tre Personer indebrændt. 

Et 2 Etages Logihus paa West 
Etreet, New York blev øbelagt Ved 
Jlbebrand tidlig i Lørdagg Morgen. 
to Havnefjovere, John McMashon 
cis« Robert Vaugbn, som havde taget 
fssatteherbEme i Hufei, blev fundet 
ksøde i R11inerne. En Sømand ved 
Navn William McCshelland slap ud 
of Haset med Klæderne i Brand; 
bcn døde paa Hospitalet. Patrfck 
Tonw, Hans Stenenscn, David Tirk 
oq Mrs. Mary Kinskn blesv flemt for- 
brændt, smen Vil komme fig. 

Fike blcv kvæftet. 

Ckyicago Ekspressszoget paa Rock 

Island Bauen stødte Frevng Ast-en 
sammt-n med et forfintet Gobstog, 
fom gik med fuld Fakt, i Jowa City. 
Fire Mennesier blev sam, et af dem 

livsfarligf. 
De 100 Pagfagerer 11ndgik, man- 

keliq nol. Skvasstelfen Togene mødtes 
paa en Forhøjning, stracks efterat 
Godstoget hadde krydsset Broen over 

Jowa River. Begge Lokomotioer og 
mange Vogne blev kastet af Sporet. 
erbøder Rogers kom under et af 
Lokomotiverne og blev lemlæstet fra 
Hoved til Fod. 
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