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Utejc out-c Ehicugtt 
Regn og Statut, Lyn og Tot-den 

get Fælleøsttg. 

Folgende nteddeles noget form-, 
tet efter »Ekand.« af 19. ds. 

En dotdsottt Regn og Tordenss 
ftornt, 1ed7aget af ortanagtig Bind, 
rantte Chicago lidt efter Kl. l Nat-: 
ten til Mandag og varede henved 
en Tinte. 

» 

Men i det korte Tidsrutn gjordei 
Ziokttten adskillig Stade baade 
paa Land og Sp. 

Træek blev ryttet op tned Rod, 
fleke Træhufe blæste ned, andre mi- 
stede Taget vg« atter andre kom i 
Brand ved Lyttnedilag. Store og 

scktta Fartøjer ude paa Seen og i 
Havnen var i Fare for at forlije. 
zmnottbaaden Dubuaue fled sig los 
frct iint- Forteittinger ag ted Stade 
vtsd at lttive kostet itttod Pieren, og 
ottt Bord paa Damperen City of 
Ehieago af Gkahant It Motten Li- 
nten, sont var paa Vej fra St. Jo- 
seph til Cl)icago, havde hele Mand- 
stabet sitt store Msje nted at hindre 
Lasten fra at forftttves, ntedenstl 
Lampe-ten blev kastet om ptta Vol-« 
gerne 7om et ÆgneTkaL Et Piano 
sont let-I og rullede frettt og tilbaae 
paa Treiket, og under Rats-met tnta 
at ftta det tnd i et Hjørnty hvor det« 
kuttde getres fast, kont flere anattdi 
skabet til Stude. En sit et Bett 
brcekket, og andre fik mindre Kvæs 

steifen 
Da Stormen var ovre, og ragen 

brsd frem, kunde Virtningerne af 
dens Iisastsgning fes ovetalt i Byen. 
Paa mmme Steder var Gadetrafiks 
ten ftandsct as nedfaldne Træer og 
Grotte· Hundreder afButiksskilte var 

blckft ncd, andre hcvngte løfc paa 

Husvæggene Tusinder af Vinduer 
blev must. Gaderne var oversvøms 
met eftcsr det voldfomme Regnfkyb 
og paa manchtedcr hvor Kloakkers 

« 

ne ikke var i Stand til at føre Van- 
det bott, blvv Kældre fnldt af Band. 

En Zlagter vcd Navn Thomas 
Mathem, 23 Aar gammeh 9239 

Commercial Avenue, blev fundet 
dsd paa Gaben i en Vandpøl udens 

for sit Hjem Kl. L: en tilkaldt Lee- 

ge erklasrede, at han var druknct. 

En Gruppe Bygningek paa 851 
—855 West 122nd Street blcv Ase-i 
tagt af Brand, efterat en af dem vors 
antasndt af Lynet, og ca. 35 Fami- . lin bleo drcvct husvilde nd i Reg- 
nen. 

ElektriTke Traade blasstc ned paa, 
alle Manier af Byen, on »ersten helez 
Nordvestsidem hvor Staunen ra- 

iede virrst, blev afskaaret elektrifk 
Behxsning og til Tels Telefontjenes" 
ste. J Logan Square Tiftkiktet flog 
Lynet ned flere Enden dog uden 
at anrette nogen alvorlig Skade i 

Te elektriske Traade blev afbrudt, 
i en »Allen « mellem Humboldt ogk 
Belan Avenues ncer Spanldinq, ag· 

de Veboere, sont Staunen ikke alle-; 
rede havde drevet ud af deres Sen-« 
ge, kom i en Fart paa Venene Jnd 
imellem Tot-denen hartesKnald som 

af et waærkeri. og hele Ni1bolaget; 
blev oplyst sotn fra en stor Brand, 
af den elektrier Udladning fra. 
Traadene, Tom bugtede sig Paa den« 
vaade Grund. Skuet varede shenvedI 
en halv Time, fsr Brandmænd 
smndsede det. — 

« 

Et stort Antal Vinduek i «Down-l 
tonm« Departement-States blen« 
must. Et Sted flog Lyuet ned i! 
Gaden med den Virkning, at et Hosl vediVandrør spat-makes og Vandet« 
verfor i Iokening med Regnen Mer 
de Gaben bogstavelig til en Jndsitl 

ickocfluaesse 
s am Jllurolißæ 

Pictpont Motgan bitterer. 

FkakikfurtiaiiisMain, 19. Zept. — 

«Frankfurter :3eitung«s Berliner- 
korrespondent beretter i Dag, at 
Frankrig og Tyskland har opnaaet 
Eniglied Ined Heniyn til Marokkoi 
tviiien i alle Punkter med Undtas 
gelse ai eet. Opgøret anerkender 
T1)ifiands»i otunoiniske Rettigheder i 
Marokku. Ten korte Tid, der behøs 
pedes for at faa Tyfklands Evar paa 
paa den fmnike Note færdig, vi- 
ier, iiger Florreipondentem hvilket 
Fremikridt der nn er gjort henimod 
en endetin Forsiaaelse. 

Fra Paris hedder det: J finan- 
cielle Kredie fiqu den amerikanfke 
Nigniand J. Pierisont Morgan paa 
ameriianike Finansmcrnds Vegne at 
have dikteret Opqøret niellemFranki 
riq og Tyikland. Den tyiie Rege- 
ring maa neinlia neefte Mandag ud 
nied 300 Millioner Mark, og llds 
trnskiiiimeii af ironisch engelsie og 
rniJiike Penae fra tnike Vanker bar 
fat Negeringen i en iaadan Knibe, 
at den man laane disk-se Penge forat 
mode sine Iorpiigtelier. Bette er- 

klærede Pierpont Morgen sig villig 
til at hjaslpe Tyikland med paa Be- 

tingelse af, at Tyikland sendet-Fran- 
rige et tälfredsitillende Smr ienesi 
Tirsdag Eftermiddag Klokken seis. 

Ny Landaabning. 
J Løbet of Oktober Maaned vil 

U. S. Regering aabne en halv Mil- 
lion Acres Land for ,,Settling«. 
Tette Land er beliggende i Meile-t- 
te og Benuett Countyer. South Ta- 
kota. de berømte Rojebud og Pine 
Nidge d)hs7ervatioctek. Et Landfort 
over Mcllette Eo» S. D» vijende 
Lande-L der fkal aabnes for Semira- 
er jnst oubliferet Fette Hort vifer 
tillige ved Navn og Nr» hvilket 
Land der er tilkendt Judianerne, 
desuden alle Vandløb on giver i Al- 
mindeligbed en god Topografi af 
Lande-t. Jeq vil sendc dette Fiort og 
fuld Oplysning angaaende Land- 
aabningen, HomefieadiLove etc. for 
50 Ets. 

J. A. Flynm 
Eorn Brit Bank Vldg., 

Gregory, S. D. 

En gyselig Udaad. 

Colomdo Sprikms, 2«. Sept. —--- 

J Eftonniddaa fandtes Iris Montie- 
ster myrdede i dort-s met Him, tre 
i Insekt af to :1?abohufe. Tores lTho- 
ved var knuft nted en Øksck Man 
mutet-, de er blcven myrdet for fle- 
re Tage fidcsm og mens de sov. 

Der var et Nygte i Omløb, at 
Morde-ten var fanget og havde be- 
kendt, men Politiet benæqter dette:« 
man fryqter for Lynching, om detl 
kundgjordes, at Focbrydercn var! 
fanget Oftene er: Mrs. Alice Manl 
Vurnham og hendcs to Børn paa 
6 og 8 Aar, (Manden er Kot vaa 
Modcrn Woodmen Scinitariuwl 
Hean F. Wann-e, en brystfva Pa-» 
tient, hans Kone og bei-es eet Aar 
gamle Born. i 

Finsandö Studetlemmelfe. 
! 

Stockholm, 4. September-. Til 
Svenfka Teleqrambnman teltsgraferes 
fra Helsingfors: Et ssocialdemokras 
tisk Msde Ssndag Morgen i Kotka 
i Anledning af Wiborg Lens Deling 
blev oplsst af Byens Politimesterx 
der fandt ingen leighedcr Steh. 

Gelisngforh 4. September-. Paa 

zBefaling af Zæftningskommandans 
jten er Redaktør Airola bleven uds 

Ivist fra Wibokg med 3 Tages Var- 

Isel. Han maa ikke opholdc fig nærs 

·mere Wiborg end 45 Kilometer- 
Politimefteren i Wafa har for- 

vbudt et Protestmøde der, medenss 

kPolitimeftrene i Abo og Willmanni 

zftkand hat givet Tilladelfe til ligs 
'nende Møders Afholdelie. 
I 

Ilandede Meddeletscr. Is- 
I En dnu den 19. ds. var de »ma-l 
cde« i Maine 26 Stemmer foramj 
jmen Guveknsren orklærede, at de» 
nrerværende Tal ingenlunde var en-» 

:delige. 
E . 

I Eiter hvad der bekettes fka Wien, 
synes det, som Opftandcn imod de( 

høfe Prifer paa Livsfornødenheder 
der har antaget en revolutionær 

»Karakter. Folkcst vil »ikke have Mi- 
litær, men Mad.« Man er forbitret·l 

’over Parlamentets LiqcsgyldighedI 
for økonomifke Krav. I 

l 

» Te »mode« vandt i MainJ 
Fuldstændiqc Beretninger fra Spi- 
ciolvalgct forleden viier en Majori-l 
tet of 26 Stemmer for Tilbagekali 
dister af Forbudslovekt Dette er 

sidfte og syncs at være den unten-« 
tiske Rapport —- en megct ringez Majoritet, mcn dog on Majoritet 

vfor Saloqnvennekne 
! - 

Nedsatte Jernbanetakftetn Union 
Pacific Bauen bar henvendt fig til 
Statt-as JernbanesKommisfion om 

Tilladelse til at indfsre en Takft af 
1 Cent Miit-n under leisSarchsns 
EftoraarssFestligbedet Donne- Takft 
vil gasldc fra alle Punkter paa U. 

P. Bauen Øft for Kein-um« Bur- 

linaton Vanen bar allen-de bete-»di- 
afoxt en Tokst af UXJ Conts Milcn 
im Punkter uaa den-I Linier i Ne- 
braska og veftligo Joch. 

Nyc- Postlmnker i to »Steuer« Post- 
fvarelmnkvr vil den Is. Oft. blive 
otablrret Tom folget-: J Nebraska —- 

Cmtvfiord, Gutshenburg, Sidnm Eo- 
;a’s, Wntnore, Elm Cmsh 
Nordom Louisville og Valvarai7o. 
J Iowa -— Seymour, Madrid, My- 
stik, Lebiqh, HidemamOadecyVlairsZs 
town, Belmout, Manning, Zions 

City, Zimmer, Cedar Rapde Ta- 
venport, Mafon City. 

U 

Illkistssouri Pacific Jcrnlmmss Aar-» 

rmnff0b, der cndte den RU, Juni 
mil, on nu or offontlixmjort vi- 

scr en Underbalanre af 85,232,5t’-0. 
Eise-le Brtttto-J11dtægten vifer enNcsd- 
gnug af kun 8212,5«, men Driftss 
omkoftninqekne er ftcgctss,782,561. 
Dct meste nf llnderbalancen bidrøs 
rer doq fra udeftaaende Fordrinqcsr 
og fra sSøgsknaal fra tidliqero Aar, 
der er nquort i Aar. 

Tot gif, fom den Melding, vi 
fidft meddclte. lod ane, at den rus- 
siske Premierminifter Stolnpin døde 
af cht Skudfnmz fom Dmitri Bo- 
groff tilføiede ham Han døde Man- 
daq Akten. 

Finonsmiuifter M. Kokovzoff bar 
midlertidiq indtoqet Premierens 
Plads, og man mener, han vil bli- 
ve udnævnt til Stolypins Efferføls 
get-. Der »ges, at han snfker at fo- 
retage Reformer, faa han ikke vil 
følqe sin Forgængers »haarde 
Hannds Politik«. 

30,000 Soldater vaager over Or- 
denstvekholdelfe i Rieffx man krim- 
ter nemlig for antisiødisk Udbrnd 
i Anledning af Premierens Dad. 

F Ilnder 19. ds. meldes fraMadrid. 
xat Spanien staat over for en Kri- 

se, sont truer med at blive lige faa 

saloorlig som den, der fulgte efter 
lststanden i Barcelona i 1909. 

jHoad der i Begyndelscn tun var en 

»Arbejderkonflikt, udviklede sig til 
Ieu revolutionær Bevægelse. Der tru- 
cg med almindelig Strike over hele 
Landet. 

Nok en Flyver dræbt. Fra Demüt- 
Ja., meldes under 19. ds» at John 
W. Nosenbaum fra Chicago famme 
Tags Eftermiddag faldt ned fra 50 
Fods Højde og dræbtes. Under Co.-» 
Udstillingen Ugen forud havde en; 
anden Flyver nægtet at gaa op i! 
den for Haanden vwrende Maskine, 
en Curtis Biplanc. Rosenhaum vil·- 
de saa bevise, at Mafkinen kund-« 
flyve, og det fik saa nævnte Udfa«ld. 

0 

Vor Guvernør her i Nebraska, 
Aldricsh, beføgte Washington i Man- 
dag-3. Vl. a. fortællcs, at han be- 
føgte Senator La Follettes Hoveds 
fvartor og forfikrede, at Nebraska 
vj1 blika Paa La Follettes Side, 
naar usr skal nominercs Præsidenti 
fandidat. Videre meddeles, at Gu- 
ocrnøren hat erklcrret, at han ikle 
er Kandidat for Senator, men deri- 
mod for Gksnnomiuation til Guvrrs 
Mk. 

l 

Et Par unge Mennesker, Wilit 
liam Weaver, 19 Aar, og Mildred1 
Robettfom 15 Aar, begge af Manils 
la, Ja» forlod deres Hjem Fredag 
i sidste llge for at blive cegteviet Dej 
forføgtc først i Persicy Ja.,; monl der nwgtedes dem License; lige Icml 
galt gik det med nasste Forsøg t 

Council Bluffs. Endelig opnaacde 
de Lordag Aften ved falfk Ed, veri- 
ficerct af en Ven, Frank Howards 
Ed paa, at de havde naaet Myndigs 
hedsalderem at faa License, og om 

Eondagcn blev de viet af Countys 
Tummerein Men 15 Minutter efter 
Violsken lod Banden-Z Fader baade 
Brudgommen og Franc Howard ar- 
rostore for at have bortført hans 
Dotter. 

Regn i Indien. Fra Zimla rele- 

grafcres, at der i Nordindicn nu er 

faldcn Regn og lldsigternc cr. 
hehre-. Kun i nogle Distrikter af; 
Punjat og Radschvutana sherskcr der« 
endnu Tørke. 

Tantpikibcsnotitskr. 

,,-L)ellig Lind« aufnm til New· 

York den III. ds. un oil utter af- 
fejle derfra den LA. dei; og deute-S 
da til Standincwien den S. Oft. 

»C. F. Tietqen ankom til Chri- 
stiansand den ts. ds. og agter at 

afsejle dcrfra efter Amerika den 3(). 

ds» ventes da til New York den 10. 
Okt- 

»Oscar Il.« affejler fra Christi- 
ansand den 23. ds. og ventes til 
New York den Z. Okt. 

Meerk! 

Til Jowa Kreds’ Meniabeder og 
Præfterl 

Menighederne og Præfter i Jowa 
Krebs oplysses herved om, at paa 
vort Kredsmsde som afholdtes i St. 
Pauli Mensghed Pottm Eo» Ja.,- 
fra den 8.—10. Sept. sblev Mr. Pe- 
ter Bondo valgt som Krebsens Kas- 
fer. 

Alle Missionsofre til Krebsen, 
samt Gover, fom Venner af vor 

Aredtmission infker at streute be- 
des fendt til folgende Adresse 

Mr. Peter Bondo, 
Rt. 1, Westen, Iowa. 

H. Njels en, Kredsformand 

Yorden rund t. 

Lasten-Z Erobring· Parame 4. 
September. Flyveren Cartos naaede 
i Dag en Højde af 4250 Meter ogT 

; Jar dermed jlaaet den hidtidige Ver-I 
sdensrekorü 1 
) - H 
! Levende -brændt. Hurlva, ö. Sept.l 
Den franske Flyver Le Forestier er 

styrtet ned her fra 80 Meter-s Højs 
de og levende brændt under Rainer- 
ne af Mafkinen, hvis Motor eksplos 
derede. 

I 
! 

. 

Paa et Hofpital i chhita i Rus- 
land blevaerlcegen pludselig sinds- 
syg, medens han udførte en Blind- 
tarmsoperation. Efter en haard« 
Ksamp blev han overmandet, hvors 
paa en Assistent fuldførte Opera-« 
tionen. 

i 

sioleraen i Italien. Jfølge en of- 
ficiel Meddelelje fra den italienfke« 
Regeriug, indsendt af det danjke· 
Gesandtfkab i Rom, er der i Jtass 
lien i llgeu 20.—26. August foresi faldet 16361 Tilfaslde og 603 Dødsss 
fald af Kolem - 

l 

Stor Skovbrand. Landsberg, 412 
September J Skovene ved Ritzen-« 
stein og Kønigsweide ftaar 750I 
Hektor Skov i Brand. Der er 

sbrændt 2 Skovrider-boliger, 1 Mel-Z 
le og enduu nogle Bygninger. Skasf 
den auslaas nu til 3 Mill. Mark« 

. ! 

Rusfiske Jernbanerøvere. St. Pe- 
tetsborg, 4. September-. Paa Ba-« 
nexmarden Podgorenko paa Rjæfan 
——-Ural-Banen blev en Jernbanesi 
fasset-er overfalden i Toget. Reversz 
ne fratog ham 4100 Rubler i konsi 
tdnte Penqe og 100,000 Nubler H 
Værdipapirer. 

Te tnske Skovbrande Landsberg 
a. Marthe, 5. September. Skovsz 
branden Ved Reitzenstein er nu be-, 
Arn-used eftesat der er bleven ehe-« 
lagt 3750 sektarer Skov. Der fav- 
neEJ en Mand, og hele Flokke afj 
Bildt er umkommen i Flammerne « 

Jlden opstod ved en Tømmeropkøs 
berk llforfiqtighed. ! 

En Luftsfibdfart Vc-I«li21, l. Eos-F 
tcsmlwn Til Marzwnhladcne 111cldes« 
fra VadcnsVadm, at JewolitkLuftss 
skilwt ,,Ecl)malmu« i Gaar forctog’ 
en Annafart fra Oos til Landau, 
dorpaa en Krydsning over Türk-- 
heim og Speger og vendte saa til-’ 
baqe til Ons over Karlsruhe-. 42 

xlkasssamsrcr dcltoa i Forten. 

Arsenik i Vitidr1101«tte. Perpignan 
5 September. Fern Funktionwrvr 
vcd den bvrvasrende deragelscss 
anstalt or døch cftcr at have fvist· 
Vindmer. Ved Underføqelsen har1 
det vist fig, at chrcn af dct Vin-l 
bferg, bvorsra Druerne ftammede, 
har anvendt Arsenik for at dræbet 
de for Druerne fkadelige Inst-Heut 

Jngeniør Richter shar fra Flut-for-t 
valtningen ved Bade-stehet Alexan-’ 
dersbad i Øvre Franken modtaget 
Indbydelfe til at gennemaaa en Res« 
kreaktionskur der. Richter har med« 
Tak taget imod Jndbydellen og hat« 
genncm den tyfke Klub i Salonikij meddcslt Kurforvaltningen, at han 
i en ncer Fremtid vil afrefse der-til.i 

i 

Store Brande· Glasgow, 4. Sep-l 
tember. En voldsom Brand har H 
Dag sdelagt Forbrugsforeningengl 
ftorc Fortetning i Morrison Gaben: 
lSkaden anflaas til over 100,000 
Pd. Sterl. En anden Brand har is 
TrongadesDiltriktet adelagt et stortt 
Bygnlngskomplex med en ltor Urs! 
tekrams og Notajgkorretnina En 

Rulleskøjtebane og en Reftauration 
bleu ligeledes ødelagt ved Bran- 
den. 4 Brandmæud blev saaret og 
bragt til Hospitalet. 

Udtørret Flod. Berlin, L. Sep- 
tember. Til »Verl. Tageb1.« tele- 
graferes fra Remagen am Rhein: 
Floden Ahr, der mellem Remagen 
og Kripp løber ud i Rhineu og sum 
ved Oversvømmelser forrige Som- 
mer anrettede ftore Ødelæggelser. 
er for Øjeblikket ved Mundingen 
fuldstændig udtsrreh hvilket ikke har 
været Tilfceldet i Monds Minde. 

Stillingen i Kinn. Peking, 19. 
Sept. — Den Vevægelfe, som er 
rettet mod de fremmede Jernbanes 
laan, fynes mere og mere at an- 

tagc Karakteren af en Revolution, 
og Negeringcn er bekymret over det 
Launproteftmøde, som Agitatorerne 
nylig holdt i Hongkong. Ved dette 
Mode blcv det besluttet at organi- 
fere Oppositioneu i ProvinTerne Hu- 
peh, Human, Kwangtung og Szcchi 
unn. J Peking er Paladserne og 
Emlwdsmasndenes Voliger under 
ist«-Arm Bevogtning. 

En mærkelig Ulykke hcendte for- 
Ieden i Omegnen af Liincburg, 
Hannovcr, En Malersven var i 
Færd med at male en Stuttg, som 
bar elektriske Traade. Han kom til 
at røre ved en Traad og blev drwbt 
paa Stedet. Hans Legeme blev hern- 
gende i Traaden og forkullede lidt 
efter lidt. De brændende Klæder 
faldt ned og stak Jld paa Lyngen 
ncdonundeu Jlden greb hurtigt om 

fig, saa Brandvæsenet i Lüneburg 
maatte alarmeres: det lykkedes saa 
at faa den opstaaedc Hedebmnd 
sinkt-et 

Et afgørende Rede-klag? London, 
U. September. Til Reuter-J Bureau 
moldcs fra Teheram Faa Mit her- 
sra Byen stod i Gaar et afgørende 
Stag, i hvilket Ets-Sl)ahet1s Trop- 
Per, der kommanderedcs af Sardar 
Arfchad, blvo fuldstasndiq slaaede. 
Inn Mand, deriblandt Sardar Ar- 
Tchad selv, blen taget til Fangc af 
Neqeringstroxmemc-, der endvidere 
bcmwgtigede sig 4 Kammer og et 
rigt Byttc. Sardar Arsehad, der 
saurede i Zlaget, vil blive henrets 
tot. 

Ton tusfc Metalindustri. Vuslim 
5 September. Til »Verl. Tagpbl.« 
tcleqrafisres fm Hamburg: Te un- 

der det tnske Metalarbejderforlmnd 
fiaaendo organiserede Eleftrifero Nr 
med 501 St. mod IT vedtuqet at 
msdlwgge Arbejdet Tirsdag, da Ar- 
bgjdsujverne hnr nasqtot at for-band- 
le med det tnfke Metalarlederfnrs 
bund. Fsm Tiiiksfeldorf nteldes, at 
Ilrbejdsgiverne bar givet oft-er for 
Metalarbejderforlmndet, idet 40 

Virkfomheder med TW Ilrbejdcre 
er qaaedc ind vcm de fretnfatte For- 
dringen 

. 

Dyrtidssllrolighederne. Dunkeri 
mus- Belgiem Paa det ugentlige 
Morket i Gaar fandt der atter Op- 
tøjer Sted mellem Kølwrne og de 
fGandlentm J Nasrheden af Byen 
overfaldt nogle af Demonstranterne 
det der græsfende Kvæg med Sten- 
kaft og Stokkeflag. 
BrüsfeL 6. September. Over 2000 

Stag«tere fra de belgifke Industri- 
Diftrikter er i Formiddag ankom- 
men hertil. De begav sig i Proces- 
sion til Kvægmarkedet i Cureghem 
for at bevæge de der arbejdende 
BrüsfclsSlagtere til at nedlægge 
Arbefdet. Der-es Bestræbekser lykkes 
des imidlertid sjensynlig kmt til 
Dels, idet kun en Del af Brüsseleri 
Slagternc erklærede sig villige til 

« 

at lukke Bustikkerne og ftandse Abs 
folget 


