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Frygteligt Tab af Men- 

neskeliv. 
—- 

To Der mister ncesten hele 
detes Befolkning. 

Mete end 1000 Mennesker 
menes at være omtomne 

Dampstibet Taktar, som antom 
til Viktor-a, B. C. fra Osten Løtdag 
Aften, bragte Meddelelser fta Shang- 
has o:n, at Tasbet crf Mennesieliv 
blaan de indspdte spaa Øerne veb 

Yangtse Flohens Munding, socn 
Folge af Ttyfoonen den 5. September, 
var ftygteligL Nord Kinas ,,D-oi!y 
News« fta Shanghai strivet: 

»J; Øst fka Tasmagming ligger oet 
to Let, den ene kalbes Yawofth 
den anben Shihoushm omiring 20 
Mil fra Woofung. De hat kin me- 

get as Tyfoonen, ncesten alle Jndsbyg- 
gere er bottfejesdr. Ferne havde tun 
vætet keboede en forholdsvis kott Tip, 
da de er Fsormationer fra fenere Tis- 
der oo l«gg-.r ikke tet højt over Off- 
vandkmærteL Det meldes, at næsjm 
et Tufinde Mennefter er druknede pag 
disfe to og mindre tilgrcksende Zer. 
Tamangming hat ikke lidt meget, Da 

ten liqger temmelig højt over Hojs 
vandizxnærket 

Ehanghai Bladet siger, at Ska- 
den Paa Canadian Pacisics Liniestib 
Emmess fra Japan led saa meget i 
Tyfconen, at det vil koste 8100,000 at 

repokete det. Tom-pfiin Peichizi 
sorthe i Nærheden of Yongtses 
Munoing; men dets Besætning stel- 
ftes as den tyske Damper Alt-enga, 
hvis Officeter og Mandsiab akbejdeoe 
heltemovigt, men een Kineser deut- 
nebe. 

LsivconfinsBanditter. 

Fire Bandittek plyndrede i Løndags 
Moses-es Posthusen i Wild Rose, 
Wie. scg forsøgte ogsaa at berste 
Bank-In. J Posthuset koste-des det 

dem at san jat i Seit-« i Rede Penoe 
ozI Slw i Frixnasrsten Men de toxn 

ille 1.1ngt med Der-IS Butte. Om Ef- 
terknidbagen blev te cmringet E sct 

Storshoved af en Stutte paa Fa) 

Mand. Een af Novetne blev deckt-L 
to blev haardt saurer-e, og den fjerde 
rvetgav fig. Lampen vatede i hele 
to Ihnen men Banditterne var one- 

rinqere og havde ingen Lejlighed til 
at www-pe- 

J Bauten havde de anbragt en 

Ladning Nitto Glycerin rncd Pen- 
gcstabiets indre Dir, og ingen tør 

nu aabne den af Frng for Eksplw 
sinn. Der er sendt efter »expetts« 
fta Milwauker. 

Los Angelos Salooner. 

Ei Sympin heftaaende af 25 af 
Byens lebende Forretningsmænd of 
hvilte nogle er Millsoncetey hat til 

Mnndighedekne i Los Angeleg, Cal. 

indgivet et sitevet Forslag, der vil 
teducere denne Bys Salooner fra 200 

(det nuvætende Tal) til 25. Synd:- 
latet vil betale Byen en Sum af 180,- 
com om Aaret, hvad der nu betales i 

--..I-License af de 200 Salovnholdere, og 
saa reducere dekes Tal til 25. Di- 
tilbnber videre at overtage de nuvæi 

rende Saloonets Mahlement etc. til 
den Pris, det maatte verdsættes til. 
Attieholderne sial saa have Net til 

6 Oi III-bildend paa deres Jndfatss, 
og Reiten af, hvad Forretningen af-v 

-ka·stet, tilfaldek Byen. Den Masade 
at kontkollere Saloonfokreckningen 
paa kalt-es ,,Gothenkbutg Saloon 
System«, og den synes at have til 

Hensigt baade en bedre Kontrol, og 
at Nettvaetjenefien ital tilfalde Byen. 
Men hvillsen ftygielig Sum, der saa 
clligevel sta! drittes fors. 

Et Jutekview med Kong Odem-. 

«Le Temsps« meddeler den 23. 
Septemsbey at en af dxts Medarbej- 
bete er blevet modtaget i Audiens af 
Rong Oscar, der ved denne Lejlighed 
'bl. a. usdtaltsn »Nordmændene hat 
cpføtt sig daatligt, og det saa me- 

get mete, som de styder Ansvatet 
for Begivenhederne over paa mig cg 
vil biide Verden ind, at det er mn 

Kältle at Bruddet er- blevet unab- 

gaaeligL Dei er en viltaarlig For- 
·vrængelse af Kendsgerningernr. Jeg 
That tun gjort Nordmændene godt, 

men jeg et Konge af Svcrtig vg 
Notge, og jeg kunde i denne Egensiab 
ikke gosdkende, hvad der stred vmod 

Zmine svensie Underssaatters Inte- 
tesssen 

Denne Uepartisthed bebtejder Nord- 

zmckndene mig; ogfaa Svenstekne be- 

brejder mig, at jeg ikte ftkats lod 

msosbilisere; men i min Alder hat 
man yplevet meget sorgeligh og en 

Krig cr vel nok det søtgeligste. Und- 
nen vil itke blive genoprette. 

De, der hat saaet Uketfærdighed, 
,k«il og høste Frugtekne· Personlig cr 

.jeg owksbevist om, at ingen af mine 

iSønnet eller Sonnesønner nagen 
«Sin!de bliver Ronge i Rorgc Hverken 
·Dronningen eller jeg snster at stilles- 
«fra voke Bom. Hvis en af mine sao 

paa Tronen i Ghrkstiania. vilde man 

«bebrefde hinn, at han itke handlede 
zfom Konge i Notge, men fom min 
Son. 

Hat den gamle Range vckret· gxd 
imod Morge, faa glemmer han da 

heller ktke at fremhæve det. 

l 

I 
Det norfke Storthiug tilstemmck 

Lockenskomstem 

tfhriftiania, Morge, JO. Ott. —- 

itsstcr to Dageg bed Tebat git Zwe- 

Ithingct i Dag Morqu til Afftemning 
cskek Forlaget mn at lade Itarlftad 
Everengtomstcn anpaaende Ast-»O 
ning af llnionen mrllem Norge sg 
Zverrig W til Folkeafstetnnin,1 
thesfekendum). Forsiaget fortastedeszs 
med 109 Ztennner mod 8· 

j Terpaa tilstemtes Osverenstomften 
"med 101 Ztemmer mod 16· Det var 

en stcr Eejr for Regeringen. 
f 
f 

t 

Tronfølgen i Tykkiet. 

Til »Jntcrnat. Korresp.« medde 
leg fra KonstantinkpeL at Sultanle- 

Idut Hamid omgaag med Tanker som 

at ændre Teufelqu til Bedste for en 

af sine egne Sonnen 

Hidtil har, som betendt, Dynastiets 
celdfte Medlem altid vcmt anset for 
Tronfolger. 

Men dels har Sultanen meget lidt 
tilovers for den nu gckldende Aruns-l- 
ger, dels har hans Favorit Huftru 
nylig født ham en Son. 

For denne nyfødte synes Abdul 
Hamid at ville vove en Ændring, der 

Itet kan msdføte frygtekige Paladss 
Scener. 

Hans Mening er i faa Fald at no- 

imsevne Brodeten, den 44-aarige Ach- 
med Kemaleddin til Regent i Prin- 
sens Mindreasatigshed 

t 

Im E Swdngs rappotteres der; 
;int-t Dødssfatd fka sFeberen i New 

jOrleanT Det er den anden Gang,l 
siden Feberen gteb om sig i New Or- 

»leans, at en Dag er passeret uden 

fDødsfald Den fertige Dag var den 

HI. Sept. Der meldtes 9 nye Til- 
sfastde og 4 nye Smittecentre fra i 
SIndagS. Der er endnu 200 Til- 
scekde under Bedenk-link 

Feberen synes nu sillert t Aste-gen- 
de baade i New Oeleans og andre 
Stedee. 

) 
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» 
GnlesFebersSituationem 

t 

IZale Studenter til JaiL 
De jager Politiet og ta- 

ger Sporvogne i des-es 

Magi. 

Anden grov Spøg. 

Fra New Haben, Conn. meldes 
om grov Spøg as Stwdentet ved Ya!e 
Universitet i Sondags Aste-X og dei 

figes at flere af dem vil blive arte- 

sterede, bestyldte for Brud paa Fre- 
den og uordentlig Opsføtset Dei var 

i Ncetheden af Pierson Hall, Freih- 
man Studenternes Forsstning, de drev 
deres vilde SWLL De sprang paa 
elektrisse Sporvogne og førte dem efier 
Behag, drev en Politibetjent fra hans 
Post og jagode Skræk i Livet paa flere 
Kvinder. De assyrede lese Patronet, 
kastebe Spanvfulde af Band og bren- 
bende Papir fra Piekson Halls tredie 

Etage ned paa forbigaaende. J heu- 
ved io Timek blokkekeke de York 
Street og lod iniet uden de elektrifke 
Sporvogne passere og det tEI weg-ei- 
masssig Tib. 

Allen-de Sonsdags Affen blev der 

gjott Forberedelser til at faa de an- 

iagelige Ledete arresterede. Det Ini- 
-fedes endeiig en Stocke af 15 Politi- 
betjente at genoprette Orden- 

Forhstt og dsmt paa Tagen 

J Lordagg forhøktes og dømies en 

Negek, James Foivltes, paa et Illinois 
Central Tog pcm Vejen til Stedet ’or 

bang Forbtydeise, Clinton, Ky. Han 
var vbesiylth for Angreb paa en hrkd 
Fivinde ber. Men Authoriieterne var 

bange for, at han stulde blive li)nchcd, 
hvig de tog ham af Toget i Clinto1. 
Sau holdt oe Reitergang i Togets 

jBaggagevvgm han blev dcsmt til 7 
Aarg Tugtiljsugstrai. og kom slei itte 

If Togei uden for at stifte Tog .il 

Fængfelsbyen Eddysville. 

l 
»W- 

) Sammeusværgelse mod Kong 
« Peter opdugen 

Det melch fra Belgrade under 7. 

lts» at en Sammensvergelse for It 

Itsræbe ZWUg Peter af Indien og tiLi 

’!ige Bring Ferdinand af Bulgarim 
Mylig er bragt for LyseL To Meg- 
Ilemmer af riet bulgarifte «.Komitaja« 

1:d-pegte5 af et Blad i Sofia som De 

fummensvorne, og skønt de paaftaac, 
at de intet Kendstab hat til et sca 
baut Romplot, antager man bog, at 

»der ligger noget substantielt til Grund 

for Historiem 
Som en Følge deraf hetsker der ul 

Ifølelse as Ængstelse og Uro baade 

Hi Serbien og Bulgatin, og det vil ikke 

freundre nogen, om Peters og Ferdis 
’!1ands Endeligt vil blive ligesoa tra- 

Igisk som Rong Alexander-Z og Denn- 
ning Dragas. 

Jsplge et Rygte hat Kong Peter 
haft en Haand i en anden blodig Af- 
fære, nemlig hans Svigerfader5, 
Prins Mir-la af Monteneqros Død. 
Tet blev der nylig ymtet om offenUU 
i et Mode as Stole-lenke 

Japanfke Tab i Krisen. 
Fta Viktoria, B. C. meldes, at 

ifolge det officielle Opgør over Kasu» 
Aliteterne under Krigen blev der drasbt 
-,16,180, 10,970 døde af deres San- 
og 1:'-,.»-00 døde af Sygdom, i alt 72x 450 dabe. 

DampfkibssNotitser. 
Vi tillader os hetved at meddele, 

at Damipfkibet »Hellig Olav« forlod 
Ghristiansand med 950 Passagerer 
og ventes til New York den 16· Ok- 
tdbet 1905. 

A. Mortenssen G Co. 

Hvokfor Mikasa spkængteø. 
Fra Viktoria, B. E. kommer den 

overrasiende iAltekvdelelsh at Admiral 
Togos Flagskib, Mikasa, sprengtes 
Ved Sasebo af Osfficerne for at af- 
værge Mytteri. Det er Dampsiibet 
Taktar, der er Osverbringeren af dette 

Rygte. 
Det siges, at Bescetningen oprørtes 

over Fredsbetingelferne og blev Edel- 
ste, og siden prøvede de paa at tage 
Ztibet i deres Magi. Saa var det, 
Ofsicererne Idelagde SskssbeL 

Robert W. Collins, en Aviskorre- 
spondent, som var med Kurokis Hm 
under Krigen, siger, at Fortlaringen 
fiænkes nogen Tiltro i japanste di- 

Plomotiske Kredise. 

En Skolefnperiuteudent fom 
Storbedragek. 

Newton C. Dougherty, som i lern- 
zvere Tid hat været Superintendent 
for de offentlige Stoler og Prwsivent 
for First National BanE i Peoria, 
JllS., blev i Torsdags arrefteret efter 
erre fra en Grausdjury. 

Ved Undersøgelse af Skolens Bis- 
x1,cr for et fort Tidsrum hat man 

Were-de opdaget et Underftud pua 
875,c,)(10, og føk Undersøgelsen bliver 
færdig, mener man, at Understudet 
mindft vil naa de 8100,000. 

Da Donghertn blev arresteret, stil- 
lede han ftrakg 833,000 Kaution og 
lslev løSIadi. 

Derpaa nedlagde han sine Entbe- 
rser i Forsbindelse med baade Stolerne 
cg Banken. 

Stolens Penge var deponeret i 
sont-me Bank, som kan var Prcesident 
for, og saaledes var det, han kunde 

Plyndre Ekxlens Fcnd uden at blioe 

opdagei. Som Stolesuperintensdent 
forfalsteoe han Qrdtene, og somBank- 
prwsident udbetalte han dem. 

Dougherty var rig og anset for at 
veer en qavmild og behjælp«soinManb. 
Han hat i lang Tid været en af 
Peorias lebende Mænd. 

At han blev opsdageL stylbes not 1n 

Clerk med et skarpt Øje. 

Skandalkn i Pcoria. 
Unter li. di-. meldes viderex Si- 

ken Newton C. Dann-ferti) blcv sat 
Junder Tiltale og arrefterei, bar intet 
oalt faadan Zenfation sum den For 
udsigelfe fra en Dei af Touahertnszs 
Vsenner, at hanc- Bedrageriet i Lo- 
bei af de fidfte sm) Aar vil anoraqe til 
en Million Dollarg. 

Tidligerc havde man irr-et, at 
850(),0()U vilde vcrre dei allermesie, der 

innde blivc Tale om, oa De sein-sie Oli- 
lysninaer hat dersor skabt en voldfom 
Panki i Byen. Foli fsorlanger m 

grundig Undekføgelse af de mindfie 

Deiailley og der er al SandlsynliN 
hed ·for, at fremragende Byenibeds- 
mænd og andre Boraere til blive mik- 
lei med ind i Standalem Der vil 
under enihver Omstænsdsiglhed blive 

gjort Forsøg paa at faa vissfe Byem- 
sbedsmænd strassede for den Liaegyl- 
higher-, de hat vist ved ai lade Den-ah- 
eity sialte og valte meb Tu«fender 
paa Tusinder af Dollars uden at af- 
lcrsgge stiiieligt Regnsfkab og uden it 
viere un«dergivei nogei, der kunde lia- 
ne forteiningsmasssig Jnspektion 

J Gaar Forni7ddag finlde Douai-- 
exists fort-losgan 150 Anklagepofter on 
opfotdres til at stille yderligere lKau- 
tion. 

Missionærernes Tab. 

De fransfte Missioncerer i Tokio 
ikjar bereanet den-s Tab under de 

noldsomme Demonfirationet into-d 
Ftedssisuiningen til en Snes Tufind 
Yem Men de har ikie gjott osfsicielt 
Krav spaa Eksiatning, da bei antages, 
at den japansie Regering selv vil fon- 
tuge det form-du« 

Sørgelig Ende paa en 

Familiefejde. 
John Budenek fkyder sin 

Broder,Søster og Soo- 

ger over sin Mo- 
ders Baute. 

Fra Haftings, Nebr. berettes om 

en højst sørgelig Ende paa en Familie- 
fejde i «Søndsags. 

John Budeneh en of Ssønnerne i 
en polsk Familie, der boede paa cn 

Homestead i Ncerheben aI Hastings, 
omtalös som en vild Krabat, der var 

bortvist fra Hjemmet. Hans Moder, 
Mrs. B-udenek, turde for hans Stle 
itke leoe paa Formen, men boede i 
Vyen has en gift Dotter, Mrs. Peter 
Smeall. 

Den gamle bleV syg, og Joshn vil- 
be se hensde. Men ihele Familien var 

forenet ismod ham og nægtede ham 
Abgang til sin Moder paa hendes 
Dødsleje. 

Da hun faa var død sneg han sig 
ind i Hufet, og før de Viste as def, 
stod ban iblandt Dem, fom de Var 

samlebe om Den gamles Baare· Jsohn 
gik hcn og lagde sin Haand paa Mu- 
derens Pande og sag-sc 

»Bei er min Moder«. 

»Ja, og du drcrbte hende med oit 
vilde Liv«, sagde hans Søster Fran- 
ces paa Molst og John flog hende til 
Jorden med et Stag. 

»J- berøvede mig min Moder«, 
streg han, ,,hun holdt altid af mig.« 

»Hm antlagede (denounced) dig 
med fin sidste Aandedræt«, sagde 
Smeall alvorligt. 

»Lagner!« streg Jo-k)n. 
,,Jeg vil Vræbe jer alle. J berøvede 

ntig min Moder«. 

Sau drog skfan en Revolver, og en 

frygtelig Kamp opftod. Smeall gresb 
Joibns Arm og prøvede at vrifte 
Van-benet fra hanx Men han fik tre 
Etud i Benet og eet i llnderlivet. 

Man han faldt til Jorden. Saa figte- 
ide Jobn efter fin S-øsster, men Ssmeall 
greb ham i F-oden, faa at Skudet gik 
rildt, og hun fit tun et let Saar. 

YSidst retteys han Revokveren imod sin 
lLBroder Jakob, hvem han ramte ooer 

txt højre Øje. 
Jmidlertid tom der andre tilkaldt 

nf Støjen, og John blev arresteret, 

Isdet han rau«bte: »Dæmoner, berøvede 

jmig Inin Moder.« 

Begge De sarede Mænd siges at liq-- 
ne i en døende Tilftand. 

Kanalbcstyrelsen forblivcr 
under Tast. 

Den Beslutning lom man til i 

Wafhington efter et Kabinetmøsde i 

Slutningen af siste Uge. Der var 

Tale om at have henlagt Ledelsen af 
kette Arbejde under Stats - Departe- 
mentet, men det blev bestemt at lade 
den blive under Krigsdepartementeh 
Minister Taft vil saa med det fsørste 
gaa til Panaina og efterse Situa- 
tionen i dens Enkcttheder og venter 
at kunne værc ti bage i Washington, 
før Kongressen samles : Efteraarei. 

Fka Drum, Nebr. 

Mts. Past. A. M. Nielsen fra D- 
spahcy hendekki tre Born, samt hendes 
qamle «Mod-er, Fru Bromstad, er i» 
denne Tid herude i Vespg bog fin 
mangeaarige Veninde, Cartie Jenfen.! 

De mange fælles Minder fra Den-l 
ver opfriskes, oa Vennerne der sendegc 
mangen en kærk:g Tanke I 

Past. A. M. Nielsen ventes ogsaa 
vaa nogle Dages Besøg. førend Fa- 
milien resser hjem. 

Korn 

Borr-Komplot imod Tyfkerne 
i Sydvest-Afrika. 

J Lørdags heb det i et Telegram 
fra Augsbura, Baieren, at der var 

npdaget et Komplot af Boere i Syd- 
Afrita for at styrte det tyste Regi- 
mente i Sydvest Asfrita Der var 

cndog næ«vnt, at en Andrew de Wet, 
den berømte Baer General Christian 
De Wits Rom-, skulde være med i det 
og hie-den arresterei. 

Men i et Telegram fra Berlin un- 
der 8. ds. nægtes faadsant Kinmplot 
General Trotha, den overtont«mande- 
rende tyste General, beretter, at Hi- 
storien er langt overdrevet. Der et 

ingen De Wet med i Sspillet, og det 
hele invstrcenker sig til, at nogle 
,,teamsters« fra Kaptolonien i tyfk 
Tjeneste havde lagt Planet for at 
rede en Hsjord Kvæg fra en K·ara«vane, 
og Lederne var bleven arrefterede. 

Over 16 Millioner til humane 
FormaaL 

Baron Natkhaniel v. Rothschild, 
som døde d. 1.2. Juni i Aar i Wien, 
har i Følge Testamentet, som aabne- 
des forleden Dag, efterladt 16,560,- 
000 Kr. til bestemte humiane For- 
n..·..«.l. Støssteiparten af denne Sum 
-—— omtrent 15 Millioner Kr. —- stal 
anvendes til Oprettelfe af Finansba- 

"ronens Rothschild Anstalt, der 
stal tage sig af saadanne ,,ulyktelige 

cheseneL som paa Grund af kronisse 
:eller uhelbredelige Sygdomme er ude 
laf Stand til at erncere sig — er abe- 

midlede, — itke har Ret til Hsosspitals- 
Qphold eller er hjemsendt 1thelbredte.« 

Reste-n stal anvendes til forsielliqe 
Barm-hjertighedssan«stalter i Wien og 

s Qmegn. 

L Sin vorige Formue efterlader Ba- 
,mn Rothschild til sin Brodek Al- 
jbert, der er Cshef for Rothschild-Vant- 

hsnset 
« 

Wien- 

Laster ønfkcs. 
Vor XII-klink- dnnske txt-berste Menigiiedi 

Perk :Ili11box), N. J» iøqer en Lasten s«m tan 
underuije I ngclsk smveliom IIIqu for 
dens Vomettole. Nonne-n e1-8.'-7()U.)aarlig. 
Stole·idkiMoa-Ieder. th-, iom tun smlle 
Org-l, im·et1«a-t·fes. :itcflcfte1-ende bedds ben- 
vende ftg til Mcnighcdms Prasst 

Vinads V. Stoy. 

Missionsmøde. 
Om Gud vil, bliver der Missions- 

møde i Ebenezer Menighed i Audubon, 
»Ja» i Dagene 13.-—15. Oktober. 
i Mødet begynsder om Totsdag Aftcn 
iden 12. Oktober Kl. 8. 

.Frem1nede, som kommer at deltage 
med os i bette Møde, vil blive afhens 

itet i Audubon Torsdag E-fterm. 
I Venner, kom! Mel-d eders Antomst 
i god Tid til undertegnede. 

«Brødre, beder for ost« 

G. B. Christiansen, 
Mgh.« Breit. 

Missionsmøde 
vil blive afholdt — om Gud vil —i 
Verdigre og Wsinnetoom Knox Co., 
Nebr» fra 13. til 15. Oktober. 

Tilrejsende vil blive modtaget i 
Verdigre, om de forud hat meldt 
deres Komme til undertegnedr. 

J. Magnugsem 
Plainview, Nebr. 

Hostfeft og Miefionsmøde 
afholdes paa Fremont Butter fra lö- 
til 17. Oktober. Tilrejsende er hier- 
telig velkomne og bei-es melde deres 
Komme til «un«vertegnede inden 18. 
Oktober. Lad mig endelig vide, med 
hvilken Bane og hvad Tid paa Dagen, 
J ankommt-, saa der kan vcere Vogn 
ved Stationen. C. C. Kloth, 

MgM Prass. 


