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Shanghai 
indtaget. 

diiuefifkc Soldatet staat fis sam- 
men med Revolutioaifterur. 

Man viset Udlcrndinge at mutig 
Opmasrksomhcd. 

Shanghai. Z. Nov. — Med Und- 
tagelse af Udlændingenes Besiddels 
ier er Shanghai i Aften fuldstæni 
dig i Revolutionifternes Magt. De 
indtog Byen sent i Eftermiddag. 
Der visies ikke iynderlig Modftand, 
tun nogle faa Skud veliledes. Alle 
de tinefixke Soldater hat sluttet sig 
samtnen med Rebellerne, og Politiet 
oq Byraadsvcesenet sympatifeker til- 
syneladende med dem; de bietet hvis 
de Baand paa Æcmerne. — Efter 
at have overtaget Arsenal-It brænds 
te Nebellerne, »Tai-MS Yamen« i de 

Jndfødtes BydeL 
Llsfociated Preis-' Korrespondent 

git i Eftermiddog igennem hele den 
aabne Tel af Shanghai, men upda- 

«gkde ine et euesce Titfcklde as noc- 
den. Endvgfua i de Jndfødtes By 
herfledc der fuldstændig Orden. —- 

Enhver Opmckkksomhed vifes Udlæns 
dingerne. Soldatekne, Politiet og 
Vkandmandstabet er uafbkudt paa 
deres Post. Væ«kksteder er lulkede i 
AftclL i 

Byen Wufung, der ligger 10 Mit 
Nord for Zhanghai ved Wufung-» 
flodens Munding, vil maaile blive 
indtaget i Aften, og i Morgen, mes- 

ner man, viL Nantin og Chinszting 
falde iNebellernes Hænder. 

Alls-rede tidlig i Efterniiddag blev 
det llart, at Oprsrerne havde i Sinsj 
de inden lasnge at indtaae Vyen.; 
Men innen troede, at Arsenalet vil-; 
de blive taget for Affen. J Lebet 

.gi Tagen heilt-des Oprørsflaget pcml 
den ene Bygning efter den andens 
omlking Arlenalet, og Tulinder medf 
hvide Baand om Armen viite fig ii 
Gabel-ne Da Bnens Vorgmeiter saa,» 
hvad der vilde ske, lod lmn nvslaa 
Kundaørelse om, at Deren-km- kun- 
de overtage Vom on udtalte det 
South at alt maatte gaa roligt af, 
og at Vutilker, som handlede med 
Livsioknedenlieder, Mc maatte blive 
luklet nden til den fcedvanlige Tib. 
De beivmende Ledere for Ovitans 
den bar teleqraferet til General Li 
Auen Heim om at lade Vaabene hvis 
le, indtil man ler, hvilken Neining 
Udviflinaen i Peking vil tage. De 
lidite Meldinger fra Hankow lyder 
pack ot Fremmedlvarteret ikke er ble- 
vet antastet. « 

Im Peking meldes under s. ds» 
at det Vlodbad, de kisjserlige Tropver 
anrettisde von de Jndfødte i Gan-» 
kons. da de qenerobrede Vorn, vil 
maafte stille sia fotn en alvorlimdins 
dring for Fred mellem Neaering og 
Nevolutionifterne Den keifeklige 
Hast-s Offkceter bar rimelixwis ikkesp 
kiinnet holde Soldaterne tilbaqe, outl 
der frnntes for, at VKomm-n vil bli-» 
ve for-Hat J Tilfælde, det fker, vilfl 
det blive vanskeliat at hofft-striktean 
medkvarteret, da det er Mit fra de 
Jndksdtes Kvakter ved Moder-, det-i 
er knn fm 50 til 60 Fod beede. 

Den kinesifkeskkiqskommiösion bar 
asslaaet et Tilbud fra udenlandfke 
Læqet om at danne et Nsde Karg 
Selskab i Overensftemmelle med 
Geneferkonventionens Neqletz hvilsx 
bvilket Afslag tyder paa, at Korn-» 
missionen ikke unser Rebellerne be- 
rettiaede til almenmennefkelig Be- 
handling. » 

En Korrespondent meldet- om 

Lampen i Bank-no den 29. og so. 
Oktober at vaa Grund af den« snevs 
re Ptads ask Ramven over tildaands 
gemaan Opwrerne, der for bet me- 

fxe bestod af raa Nekrutten forstod 
jkke at beuge de moderne Skydevaas 

ben. Medeas Regeringstroppernes 
kTob var 30 drwbte og 160 saarede, 

saa var Rebelleknes Tab 700 dræb-« 
te oq faurede tilsammen. Oprørers 

Ine havde bedste Kammer-, men dekesl 
zBomber vilde ikke eksplodcre. Reis 
Jgetingstropperne er innigem-, men; 

;daarlig udftyrede med baade Pro-« 
sviant og Ammunition. General Yin 
chanq forbød Bladkorrefpondenter 
at gaa til Fromm og alle Meldin-, 
ger blev ftrcugt ccnsurerede i Ho-» 
vedkvarteret. ! 

Gyfelige Forbrydelser. ! 
i 

Der fortælles fka Chicago, anders 
Z. ds» om en Mrs. Louis Vermilchk 
i hvis Das flere mystiike, mistaensi 
kelige Djdsfald er indtruffet i LI- 
het af noqle Aar. Den «sidste, der 
dsde, var en Politibetjent Arthur 
Bissonette, som boede iHufet has 
Mer Bermilya. Symptmnerne,« 
hvokunder han døde, tydede paa- 
Forgiftning. Hans Jndvolde blcv 

undcriøgt, og der fandtes Arsenik 
not i dem til at foraarsage etMens 
neslcs Dad. Med tidligcre Dsds-« 
fald i Minde rette-des Mistanken« 
mod »1Iolitibctjmtensz Vasrtindc Der 
net-ones i dct hcletaget 9 Tødsfald,’ 
Tom Mrs. Bcrmilya er mistcrnkt for. 
Blandt dis7e skal vi ans-re: 

Fred Vrinkamp, hendcs første 
Mand, der var livsasfnrcret for 
85,s)()0 til Enten. Dødsdato new-« 
nes illa « 

Charlcs Vesrmilya, hendes andens 
Mand, der døde for 2 Aar sidenk 
og efterlod Lende en Livsasfurans 
Je af 821100 

Frank Brinkamp, Søn af ftrste 
Ægtoflab, døde for et Aar siden vg« 
eftcrlod en Livsasfurance af 81,200« 
til sin Moder. l 

Hirhakd T. Smith, der liges» 
at have lcvct 7ammen med Mrs.; 
Vermilya uan doa at være gift med« 
hende døde oqfaa for omkking et" 
Aar sidisn og efterlod lig 82000 
Livsasfurance. 

Dissuden nasvnes bande» enSttsd-, 
fan, flore Vorn og et Vornebarn.« 

Da imidlcrtid Mistanken for en, 
Nasllc loldblodiqe Mord vcd nwvnte 
Politibtstjmtskød rettcdesn1oers. 
Vormilna, laa hun fyq af Pncumw 
nia, ssaa hendcss Lckge erklasrcsde ben-, 
de for at vwre for svg til at ind- 

« 

thtes i Arrest Men bun blov nøfe 
bevoqtet. ; 

Jan i Lordsmå da bun Tknldes 
Tlszcs oq bl. a. bødes WA, affloss 
bun Tort Weber til disse oq for-« 
lmmtss lmidt Peber of en andens 
Dacsie Sygeplofersken luqtede tilj 
det oq ovdaqedc intet msstwnkoliaL 
men fort offer-, at Mrs. MrmilmtS 
bar-de nndt Mach mcsd dist bvide 
Vcsbcr vari, blcv bun fna oq niste- 
linmsndts Symptom» fom disse, un- 

der bvilke Bisfonetto var ded. Las- 
acs blve tilkaldt oa kort sagt viftc 
Undertsqcslfem at det hvide Peber 
var blandrt med Arie-näh oq Ko- 
non bavde fort-at at begaa Selvs 
mord. Men dekmed havde hun taa 
oqfaa aivet Oplysninq om, hvorles 
des hun rimeligvis bar baut-et Ha 
ad at rndde de andre af Beim 

Den 2, ds. vandt Vycsn Omaha 
i ,,Unitksd States Eircuit Court of 
Aveals« i St. Paul, Minn., fin Sag 
imod »Omaba Water Comvany«, 
Byen fkal betale s6,263,295 for 
Vandværket, den Sum, ·fom Vurdes 
rtnqsmænd i 1906 satte det til: 
men Appelretten dsmte, at Byen in- 
qen Renm skal betale af Summen 
i den fotlsbne Ttd »den 1906. 

Danfkeren« udgaqr to Gange om 

qun oa kostet sum ver Aar-gang; 
Pksvenummer sen-des frit paa for- 
langende. 

En Hvede-Trust. 
Spekulation for at tvinge Prifers 

ne i Veitet et straff-at 

Washington, D. C., Nov. — Ar- 

nzour Grain Company vil i Dag af 
Regeriugens Agenter inve antlaget 
for at have fremdragt et «Hjørne« 
icwede og derved overtraadt Zheri 
man Autitrustloven. Anklagen vil 
blive tagt frem for den føderale 
Graudjury for at faa den til at be- 
slaglægge Armourkompagniets Va- 
rehuskvitteringer og »Collateral« i 
Chieago. Varehuskvitteringerne er 

nødvendige for at fuldstcendiggsre 
den kriminelle Sag, fom Regel-in- 
gen hat føgt at faa anlagt mod Ar- 
ntourkompagniet Hvis Varehuskvits 
teringerne viser, at RegeringensPaas 
ftande er i Overensftemmelse med 
Birkeligheden, vil Grandjuryen bli- 
ve opfordret til at scette Prassident 
Marm, Philip Armour og Licht- 
stern under Tiltale for at have faaet 
i Stand et Oft-me i Hvede 

Mr. De Moody fra Justitsdepars 
tementet vaafmnr, at Armour Grain 
Co. kuntrolerer M Procent af hele 
Landets Gvedeforfyning. Han jiger 
oqsaa, at Varehuskvitterinqerne og 
,,Collate1·al«, Tom beviser, at der er 

et faadant Oft-kne, er i Hænderne 
paa Continental Truft Eel7kab og 
Commercial Vanki Cbicago. Han 
vil bede Grandjukyen um at beslags 
lægge dem, før de bringes hen til 
noget andet Steh. 

« 

Endvidere paaftaar De Woody, at 
Prcejident Marco af Armen-Arabes- 
Conxpany ankam til New York i 
Gaar i den Heniigt at afhænde dis- 

se Varehustvitteringer. sqa NegerinJ 
gen itulde blive hindret fka at an-? 
lcrgge kriminel Sag mod Armourt 
Kompagn ets Embedsmcend 

De 62 Millioner Bu Hvede stalI 
være i Chicago, Minneapolis, Du- 
lutb, Busfalo, Newport News oq 
Valtimorc. JChicaqo ftal der ch- 

rc iyttcn Iliillionck Bu. Hin-de fom 
bører denncs Hvederinq til. Zage- 
mod Hvedcsringcsn ligiier den, sum 

Landsfmret bar aniagt mod Priman 
Thompson og andre paa AnklaaeT 
for at have frembragt et «Hjørn«c« 
i Bomuld. 

Den sskendsgvrning, at Armour 
Elcvatorerne 7a41des at have haft ji«- 
fe mindre end 26 Millioucr Bu. 
stedc Paa Haandem og at der un 

er ganite nær den Hvedemasngde Daa 

Lichtfuanlrmours diiognstabsbkwtz 
bar ledet Landsstyret til at under- 
iøqe Beftyldningen am, at Elevatori 
interesse-me iCbicago ag i Nordde- 
ften havde flaaet jig samtnen om at 

fertte chdepriscrnc op Ved at holde 
Hveden bokte fta Markedet. 

En nndcn Sich af llndcskkøgcläsn 
bar at aøre mrd Vonrd of Trade-:- 
:!I-’aadc at faft"astte Zalqsuriicsn for 
Hut-de paa, lich før Tagen-Z Form-» 
ninxnsr affluttos. Dis-so Raportcsr of- 
fisntliqaørcs i Eftermiddaqss ou 
Mommavifcrne og naar ikke from 
til Farmerne, før den paafølqcndc 
Dag, maa«5ke ikke før Voard of Tra-» 
de atter bar beqnndt sink- For-komis- 
aer, oq vcd den Tid kan Salasnris 
sen af Boarden vwre fat enten bøjore 
eller laden-. Nu bar inqen Nest til 
at beste-mitte- til bvilken Pris en an- 

den skal fælgcs sine Vom-. At qøre 
det, er at overtrasch Landets Lov. 
Hvis det der-for findes, at Sols-J- 
pkiserne beste-armes rent vilkoarlia, 
vil der blive anlagt Sag mod dem- 

som hat begaaet denne «Om-1«tmsdcsi- 
sfe af Loben. 

« 
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Nu farbig. 
Fortegnelfe over Julekort 

fo r 1 9 1 1 
Efeu-des frit pag Forlangende 

Dyn. Luth. Publ. Hause. 

Flaume Meddelclsei. 
dirigsjlibet Maines Vrag i Ha- 

vanas Havn udvijer mere og mete, 
iom Arbejdet paa dets Rensning 
ikrider fremad, at Sprcengningens 
Aar-sag er kommen uden fra. sied- 

lerne, Bagbords Kulrum og alt fra 
Stibets Midte til Bangen har en 

Bøjning mod Styrbords Side. Sag- 
tyndige føler fig nu overbevist om, 
at den cndelige Underiøgelfe vil vife, 
hvad der var Sprængningens bitte- 
ljgr Aarsag· 

Civil Service siommisjionen i 
Ehicago er virksom Politibefkyttet 
»Gambling«ogProstitution føler idens 
tnnge Haand. Politichef Mc Weei 

nut) er iaa godt som bleven tvunget 
til at underikrive Klager, hvorefter 
en Politiinspektør, en Kaptajn og en 

Løitnant er bleven suspendcret fra" 
Tjenesten for Pligtforsømmelse vg« 
llduelighed. 

Ilsnerican Bridge Eompany blev 
Don 2. dis. givet Kontrakten forVygs 
nanen af den nyc Bro over »He-As 
zwe« ved New York, der Vil faa du«- 
Lcrngde af tre Mil og blive den størs 
ste af sit Slags i Werden Arbejdet 
ital vil-re fuldiørt oni to og et halvt 
Aar. Naar Brot-n staat færdig, kan 

Toqenc køre over en »all-rail« Ru- 
tc fra Washington til Ny-England 
Te nye Spor vil bl. a forbinde 
Pennsylvaniabanens Linier i Queens 

kCo. med New .Ogvey« i, Port Mor- 
ris. 

« i 

Jugen Søndagslovgivning. Veds 
Stutningen af en Generalkonference 
Tom Syvende DagssAdventisterne ny- 
lig har holdt i Washington, D. C., 
erklcerede de fig paany imod enhver 
Bevasgel«5e, sont tilsigter en Forening 
en Stat, og her-under indbefattede 
de ethvert Lovforilag, som gaar ud 
paa. at Arbejde eller ForlystelIer 
skulde forbydes um Eøndanen l 

i 

—--·-- 

Marokko-Kongo. Paris-, LU. Ok- 
tober. ,,Matin« meddeler, at For- 
handlingerne med Tyfkland omMas 
rokko Lager et meget tilfredsftillende; 
Fort-b og mere og met-e ncermer sig 
en definitiv Afflutning. Det kanv 
anses for sikkert, at en Traktat Vill 
forengge i Ist-et as km Tid. i 

Eftek Ministermadets Afslutning 
i Dag telegraferedes· Udenrigsminis 
steten til Gesandten Cambon Jn- 
struktionek vedrørende «xorhandlins 
gernes Fortsættelfe Da disIe i( 
de fidste Dage hat gjort betydelige 
«FretnIkridt, haaber man i et for s 
holdsvis nært Tidspunkt at naa en 

Lssning. l 
UT Forencde Stater i Udsigth 

London, 2. :lkovI-111bc-r. —-— Deni 
britiike Minister til Serbicn, Sir- 
Nalpti PaIIet, ital være hjemkaldt 
af cheringcn forat konferere medI 
desnne anqaaende Stillingcsn paaVali i 
kanhalvøcn Den rusiiike Gefandt ii 
Konstantinoplc flalncmlig have IInds Z 
fanget en fnild Plan til ForeningI 
af Ballanftaterne Jfølge dennePlanl 
ital Albanien oII Lukakisdonien faaI 
Seletyre og Iammen misd Tyrtiet 
flutte iig til Vulgarien, Serbion ogI 
Montcnearo for at danne en bal- I 
kanik Forbundsftat under rusiifksen-» 
gelsk Beskyttclie. Disse to Lande ga- 
kanterer ankiets Jntegritet i 

Europa sog Afien og Balkanforlnms 
dets «llafhæi1gighed. TilGengceld lo- 
ver TyrkietI at det aldrig fkal ilutte 
iia til Ruslands og Englandstens 
der. 

staran rund L- 
Is- 
«- 

Portugals Deputeretkammer hat 
svedtaget at lade Monartifterne døms 
me ved iærlige Domftole. 

J Ægypten er der paa et Falke- 
møde tegnet 20,0()0 tyrkiike Pund 
til Fortsættele af Krigen mod Jtas 
licn. 

En Kinefetz der af den kinesiske 
Regering var fendt til England for» 
at blive uddannet til Flyver, harj 
nu opnaaet Certifikat. 

. 

Officielt meddeles, at der i Ser- 
bien i Ugen 8.—15. Oktober i 5 
Landkommuner er forefaldet 23 Til- 
fælde og 11 Dødsfald af Kolem 

En Kæmpebrand i StambullKons 
flantinopeU hccrget et af de velha- 
vcnde Kvarterer Man regner Ska- 
den til hcnimod 400,000 ter. 
Pund. 

Sasfonow, den russfijke Udenrigss 
minifter, hat indgivet sin Afskedsbes 
gasring, da ngerne har forbudt 
ham at vcnde tilbage til Rusland 

J ElsasssLothringen afholdtes 22. 
Okt. Valg efter den nylig vedtagne 
Forfatning til Provinsernes 2. Kam- 
mer. Socialdemokraterne er gaaet 
stcerkt frem. 

s 

Svenft Herregaards Traum 
Stockholm, 19. Oktober J Folge 
,,Stockl)olmstidn.« har en Arbejder 
efter et Ordfkifte med en Nevolver 
dræbt Gaardsejer Roman paa Stora 
Smbe Drabsmanden flygtede og 
er endnu ikke Paagreben 

Politisekretær Adamowitfch i Kin 
er bleven dræbt i en Sporvogn af 
floro Revolverkkud Gerningsmans 
den flygtede og er i øvrigt ukendt. 
Adamowitsch havde forfulgt de Re- 
volutioncvre med stor Voldsomhed 

Den franske Ministerpræfident 
Caillaux vil i den nærmeste Zrcintid 
induaa LEgtesfab med Forfattrwn 
Leu Cluretns fraskiltc Huftm Selv 
blov han for nogch Manne-der sidcn 
skilt fra sin førfte Huftrlh hvis an- 

den Mond han var. 

Den medicinske Nobelpræmie. 
Stockholm, 19, Oktober J Folge 
Katolinske Jnstitutets Lasrerkolles 
giums Beslutning skal Aarets No- 
belpræmie for fysifke eller medicins 
ske Arbejder tildeles Professor ved 
Universitctet i Uppsala A. Gulls 
ftrand for hans Arbejder vedrørende 
Øjets Dioptik. 

Et Ballonuhcld. London, 20. 

Oktober. Nogle Kilometer fra 
Brightson faindt man en Ballon, i 
hvis sGondol der kun var en Flaike 
Champagne. Ballonen var steget 
op fra Paris og var falden ned paa 
Halvvejen til Newhaven. Balloncns 
Passaqerer var blevon optagne af 
en Band og bragt til Dieppe. 

k- 

Peru og Chile. London, 21. Ok-« 
tober Fra St. Jago de Chile teles 
graferes: Regeringen hat indkaldt 
7000 Mand, der forctaaer Man-v- 
rcsr i Distriktcrne Tacua og Arica 
vedUGrasnfm af Peru, samt givet 
Ordre til at mobilisere Flaaden. 
Nimriimcn ønikcsr dermed at vise 
Peru, at Ehile er forberedt paa alle 
Eventiialitetet 

En HekseBrwnding. J en un- 

garsk Landsby, hvor der i flere 
Uger har været Pest blandt Fjers 
krceet, kom nogle af Beboerne paa 
den Tanke, at en gammel Kone, fom 
fpaaede i Kort, havde forhekset Dy- 
rene. Saa famledes en skønne Das 
hele Befolkningen ved hendes Has, 
bandt hende og satte Jld paa Hufei, 
der nedbrændte fuldftændigt tillis 

Igemed den gamle Kone. 
. 

Monarkifterne i Portugal Wien, 
21 Oktober. Prins Franz cher 
af Parma hat til ,,Neue freie Pres- 
se« udtalt, at den monarkistifke Be- 
vcegeise i Portugal vokser stadig. 
Af de republikanske Tropper er man- 

ge Officerer gaaet over til Monarkis 
sterne, medens de menige endnu vak- 
ler. De monarkiftifke Tropper be- 
staar hovedsagelig af Frivillige, 
navnlig Studenter. Adskillige 
Spaniere kcemper ogsaa i Monat- 
kisternes Rcekker 

I 

Fra Luften. Paris, 19, Okto- 
ber. Flnveren Roger Sommer fløj 
i Gaar paa sin Todcekker med 6 
Passagerer om Bord fra Reims til 
Chalonsssur-Marne og tilbage 
igen. Den samlede Vejlængde ek 

60 Kilometer, der tilbagelagdes i 
55 Minuten Der medførtes 80 Li- 
ter Benin og 20 Liter Olie, og 
Passagernes samlede Vægt var 440 
Kilo. 

Hamburg, 19. Oktober. Luft- 
skibet »Schwaben«, der i Morges 
ved 5iTjden steg op fra Düsfeldorf 
mcd 5 Passagerer, passerede ved 10s 
Tiden Bromem og gis ved 12-Tiden 
hen over Hamburg, hvorfra zarten 
fortsættes mod Berlin. 

Vortført Biswp Saloniki. 19. 
Oktober. Græsk Biskop Emilianos 
fra Serfia der samtnen med enPræst 
var paa Visitatrejje, er bleven over- 
faldet af Ravere vg bortført Der 
blev straks sendt Gendarmer af Sted« 
for at fokfølge Røverne, men de 
fandt kun Biskoppens Rideheft. 

Saloniki, 20. Okt. Biskop Emis 
lianos, der blcv bortført af Røvere, 
er i Dag funden myrdet en Mil fra 
Geneva ngaa den Prceft, der led- 
sagede ham, tilligemed tre Tjenere 
blast funan dm Lin. Røvksrnc dar 
Innrdet dem alle, da de ikke saa sig 
i Stand til at føre dem nnsd sin. 

Nravrøvere paa Gotla11d. Tu- 
sindrr nf aamle Grade pli)nd1·cdc. 
En Bande Gravrøvem bar i flere 
Aar udfoldct en ret omfattens 
de Virkfomhed i» fredeliqe svenfke 
Byer —- det lyder ja, 5kriver Even- 
ska Tagbladet,« en Smulc fantas 
stisk, men det er ikkc desto mindre 
sandt, og det er Gotland, der bar 
vwret Skucpladsen for Begivenhcss 
deme. 

th er Antikvar vcd Ztutenki bi- 
storiske Musenm, Dr. T. Arm-, der 
bar fortalt Vlsadet om Bandens 
Gras-Toren oq meddelt, at Tufins 
der of gamle Grade csr blvven plyns 
drde for Masser of vasrdifulde og 
eit-11dotnnnsquc uamle Ihm Tot bar 
vwret en formelig Industri. Dr. 
Arno bar i Sommer underføgt en 

større Kirkegaard i Erter Soqn oq 
konstatmt, at de allerflcfte af de 
Inn Graka er blcsvcsn plnndrot for 
alt af Værdi. Rom-nun der menes 
at have drvvct den-s Svil i isn lang 
kakc Aar, bar qjokt et riqt Bytte, 
oq hvad de hat« fundcst, hat de folgt 
til Antikvitetshandlere, siom fiormenh 
lig hurtigst muligt hat ladet det 
aaa vidcsrcs til Eli-landet: det er 

»n-avnlia Vroncegenstande, der er 

ftfaalet, romerfke Aar og fint for- 
arbvidedo Smykkrr oq Ssvcenden 

Først fornylig er det lvkkedes Po- 
litikt at faa Fingre i et Pak af de 
vasrfte Nøvere, idet mgn var hu 
beldiq at paagribe dem Pan feist 
Gernckng. 


