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Botserue vil have de »dee« 
udtydden 

Spring Ballen, Jll» Sept. 22. — 

« 

yve Anartistee bevæbnede med dab- 
keltløbede Bossek staat Vagt ved An- 
tiist Okganet ,,L’Aurotes« Kontor; 
en samme Avis, der jubiletede over 
’l cKinleys Mord og over, at »Helien« 

zolgosz vat en ,,rsd". 
Jmidiertid er der henved 2000 Bor- 

ere« der er utaalmodige eftet at faa 
ov til at iage Sagen i detes Hændet 

og fyke de rede ud af Byen. Beson- 
ningens Lphidselse har nceften naaet 

— Kogepunkiet over Anarkisiernes trad- 
-"-" sige. ftækie OpfstfeL 

John Cabelli, Redakiøken af ,,L’ 
Autore", en Anariisi af den mcst Uber- 
liggaaende Zype, hat klogelig holbt sig 
stjult, siden ei Botgetmassemøde nd- 
irniie et Inste om at Idelægge hele 
hans faktcederisie Blaö og ptyde hans 
egen tode Person med en Vintektlæd: 

; ning af Tjære og Fjet. 
Jtnidlettid stiget Ophidselsen. og 

» 
naak de forsi gaar over til Haandgti- 
beligheder, hvad der nu synes umw- 
gaaelig, vil det gaa vatmt til med 
Cabilli. Han faat stadig vcei Trutz-» 
feig-beede« hvoe der gives smme Løfieri 
am, hvokdan de vil passe paa ham, 
naar de faar ham i detes VaretægL 

unden af Illinois Fladen ncevnes 
sqasom ei siiteri og freveligi Opholng 
fjsd for hem· ; 

JLigeledeH hat de gjoei Siridt til 
ai faa hvet enefie Anarkist afsiedigeti 
fea de hetvcerende Kulminet, da 

iikidlekiid Anaeiisterne og beres Ben- 
nec« er henved 500, vil vet betyde, at en 
a Minerne maa ftandse Arbejdet, ind- 

Jtisiandke Meend kan blive indsat, ag, 
Aåariisteme teuer med i Tilfaelde af; 
AZKdigelse at ville adelægge MastineJ 

T tief iMinekne. 
jvotdian Sagerne nu stiller sig —- 

Atariisterne maa forlade Byen, dei et 

ais-des fetten Befolininaen i Spring 
Bålley og fta de omliggende Byee er; 
fast beslutiet, og ingen politist Ma-; 
nsvre vil afholde dem fra deees Hen- 
sigi. Anariistetne er deres farlige 
Stilling fuldtommen bevidstz mcn de 
haabee endnu, hvad de hidiil trøftig 
hat iunnet gste paa de politisse Spe- 
kulanterz men denne Gang et der dog 
vift iiie en eneste Polititek, der hat 
Mod til ai træde op for de nu fom 
Pesten afstyede tade. 

Sagcn mod Czolgoß. 
Bussalo, Sept. 23. —- Leon F.; 

Czolgofz biev stillet til Forhør i Mor-« j 
ges antlaqet for Mord paa Prcksidents 

.Mc.Kinley. Han tilstod sig ftyldig,l 
hvorefter Readet stillede et »Im first-l 

dig«, for at Sagen tunde komme H 
Gang. Den antlagedes Defensorer 

"- var Loran L. Louis, Robert C. Titus 
og Carlton E. Ladd. 

Mk. Louis gjotde opmcektsom paa, 
It selv om det ham paalagte Hvetv var 

Rom ydekst ubehageligt, vilde han dog 
samtnen med sme Kollegaer gøre alt 

zs for at den antlagede kunde nyde fuld 
E 

Retscetdighed ved et saa godt Forsvar, 
fom de var i Stand til at yde. 

Juryen blev eftet mange Omstcen- 
digheder valgt og fvoket ind; det var 

betegnende, at de,der Paastod,at de end- 
nu ilke havde formet en Mening om 

MandensSkyld,blev tasserede, medens 
de, der vel havde sin private Alten-inq, 

, men dog vilde gaa efter de for Randet 
afgivne Vidnesbyrd, blev antagne. 

Vidnetne blev derefter fremkaldte; 
of dem var Dr. Herman Mnntet den 
fjerde i Ratten. Han blev nsje nd- 
sputgt om Operationen, hvorledes 
den var foregaaet, og om den dank-l- 
gende Flytning af Prcksidenten fra- 
Udstillingshospitalet til Milburn Hu- 
et. Dernæst beste-ev Doktoren OdeI- 
ionen, og de Oplysningek, den hapde 

idet angaaende Dsdsaarfsxkih 
,,Hvad var Dsdsaarsagen?« mitg- 

,-e Mr. Tilus. 
»Warst-gen var Blof·s«)rz;iftni:m, 

oraarfaget af IptaquA as Niftstofs , 

Ue dvitlede ved Kolobtand Den 

Olarfag var Kuglen i Unbem- 
t, -,-- 

Mr. Titus begyndte nn at hde- 
forhore Doktoren vg vi hidsætte fol- 
gende: 

»Har De nogen Jde oin,« fpurgte 
Mr. Titus, ,,oin det itte var Mikro- 
bet i Tarniene?" 

»An jo,« var Svaret. »De hat dem 
ogsaa, og jeg i lige Maade.« 

»Hvad foraarsagede Roldbrand i 
Saaret?« 

»Im vilde Instr, De kunde sige mig 
det,« fvakede Doktoren. 

Mr. Titus fortlarede nu, at han 
itte mente at Ititifeke Vidnet, men 

spgte Oplysningek hos ham som en 

Autoritet i Liegevidenftaben. Dr- 
Mynter vvlyste saa, at dette Punkt var 
et endnu ubesvaret SpstgsmaaL der 
itte afgvres, for Resultatet af de bat- 
terologifte Underssgelsek tom for Da- 

; gen. 
t »Hvot lanat stralte denne Rotb- 
brandsbetckndelse sig langs Kuglens 
Spot?« 

»Hele Vejen, saa vidt jeg tunde se.« 
»Hvokfor blev De ved Obduttionen 

itte ved med at sege, til De fandt Kug- 
len?« 

»Jeg foretoa itte Obduttionen.« 
»De var til Stede og blev taget med 

paa Raad.« 
»Ja, Dr. Gaylord udfotte den« De 

! 
t 

prøvede i fire Timet at finde Kuglen.«. 
»Hvorfot standsede de faa?« 
«Pra-fidentens Familie inodsatte sig( 

videre Stæren i Liget. De vilde heller 
itte tillade, at nogen Pakt blev bott- 
taget til battetiologiste UnderføgelferX 

»Vilde X-- Straalerne have vist Dem 
Kuglens Vej?« 

»Nei, aldeleg ittr. 
have visi, hvor Qualen var, den vilde 
slet itte have givet mindste Oplysning 
om de bestadigede Dele.« 

»Hvad var Dsdsaarsagen?« 
,,Fiuglen, der passerede igennein 

i 

De vilde kun "« 

Mavesættens Vægge og satte sig fast, 
i Rngmusklerne. 

Saaspret Penney sputgte derpaa: 
,,X:Straalerne vilde vel have vift 
Qualen, om den havde vckret ncer ved 
Legemetg Overftade?« 

»Ja, ellet langt fra 
hvad det angaak«« var Stint-et 

Overfladen,. 
l 

Dr. Mann var det noeste Vidne;· 
han gik over det famnie 
Monter og bestrev Operationen paa 
Hospitalet Dr. Manns Vidnegbyrd 
var endnu itte stuttet i Dag oa vil 
blive genovtagen i Morgen Kl. 1(), da 
Sagen stal fortfættes. 

——-.-0-.-——- 

fom Dn 

Dommcn fqldcr. I 
Wolgoßdsmt fot Mord i sprithrad. l 

Bussalo. Sept. 24. — Dei blev en 

fort Retsprocesz angoaende Prwsident 
Mcskinleys Snigmorder, Leon Czols 
goss. 

» 

Hatt blev i Daq fanden styldig i 
Mord as føtste Grad. . 

l Hefe Proceser hat tun varet R Ti- 
mer og 26 Minutter —- fordelte over 
2 Dage. 

Denne Tid er aldeles hoveoscigcligl 
bleven anvendt af be ossenlige Ankla- ’" 

gete, for hvem det tun gjaldt at frem- 
stille Sagen saa klar og afgpkende som 
mutig. 

Der var absolut intet Holdevunkt 
tilbage for Forspateme, Dommeme 
Lunis og Titus, da der i Eftertnid- l dags forelaa Afgsrelse fta de betendte: 
ste Sindssygelæget, fom de havde 
anmodet om at undekspge Czolgosz 
sjcrkclige Tilstand. 

Sei-gerne etilærede ham nemligl 
fuldtommen aandsfrist 

Fotfvaret havde altsaa mistet ethveri 
Holdepuntt. 

Der var en Mengde nysgerrige til 
Stede i Dag, navnlig mange Kvindetl 
—- og Dagens merkeligste Punkt vacs 
Forsvarsdommek Lewis Tale til Ju-l ryen. 

Da Nkkvningsmckndenes": »Mit-ig« 
blev udtal1, var Czolgosz ganste rolig, 
næften paafalvende ligegyldig. 

Af Lewis’ Udtalelfer stal auf-res: 
Dommer Letbts udtalte sig ftrst um« 

at han ser saavcl fom hans Weithin-I- 
per i Find-met tun havde taget imob 
denne G «-.», Toxoi det var dem paalagt 
m de mun- gsre detes Pligt« hvor 
rhehagsilm Des end kunde vone. 

Han gu .-:knasft ind paa den sage- 
,- 

Jliqe Tagen: stei- selv til- Rette, som att- 
for oste stet her til Lands ved Lynch- 

inger. Men stigt er lovstridigt; just 
sordi Staten itte tan finde sig i noget 
Lovbrnd er der verfor stiktet Forstw- 

rere i denne Sag, oa Futt, som tunde 
sonste at se denne Anartist tlynget op 
! af en Hob i et Tra- —- er lige saa lod- 
stridige soin Anartisten selv. 

i Han ansaa endog Lynching for et 
større Lovbrud, fordi det sorhindrer, 
s at Forbrnkerne tan blive tettelig Pre- 

vede ved Domstolen, domfeeldte og 
strassedr. 

Lynching danner en større Teufel 
overfor Landets Lov end Anatkismen 
selb. e d, z 

Vor Alient her er besinldt for at 
veeee Anartist, en Mand, som ikte hol- 
der paa nogen Lov eller nogen Rege- 
ringsfottn — og jeg og mine Med- 
bjeelpere staat her for at opretholde 
Loven. Der er Fon, sont mener, at 
Forsvarerne tun er her for at leegge 
Hindtinger i Vejen for Lovens Gang- 
Men enbver fornnftig Mund ved, at 
det mobsatte er Tilfekldet. Forsvarer- 
ne er her for liae saa vel som Ankla-. 
gerne at paase, at denne Domstol gaat ; 
seem paa lovlig, ordenlig og hckderligs 
Vis. ( Denne Sag har meget at leere hele 
Werden Her er jo et Tilfaelde, da en 

Mand hat drekbt sit Lands elstedePrae- 
sident, i fuldt Daaslys, i Noerveerelse1 
as Hundtedtnsinder. 

Hat der noaen Sinde sorefalden en 

Veaivenhed, soin maatte veette Assty 
og Harme, da var det denne, og det 
endda under PreesidentensForrnaning: i 
»lad innen asre ham noget ondt.« Es- 
ter at have omtalt Preesident MeKiw ; 
leys Karattek, oa den Landesorg, hans 
Død brngte, udtalte han, at tun et 
tunde uerettige til en Frifindelsesdow T 

hvis den antlagede nemlia var sinds- s 

sna. Men den antiagede havde itte en 

Gang villet hjeelpe sme lovlige For-«- 
svarcre, han vilde intet sige dem. 

Kunde man finde ham sindsan, da- 
vilde der blive beredet en tuna Sty fra· 
dette Lands Jndbvageres Sjeel. 

»Hvis vor esstede Preesident var 
bleven drekbt ved et Jernbaneuheld, 
vilde vor Sorg itte iunne sammengl 
lignes ined den nuveerende. Oa hvis J - 

tNeevninggmeendenu tunde finde, at- 
hans Morder var gal, da vilde det 
veere det sainine som at han var bleven 
kamt as et Ulyttestilfeelde. 

Jeg havde den dnbeste Respekt for 
Preesident McKinlen Jeg har holdt 
Øje med hatn i Konnt-essen og gen- 
netn hele hans ossentlige Liv; han var 

en af de eepleste Mcend. 
Hans Politik btyder vi os itte ow, 

men den astvang mig altid den dybeste 
Respett. Hans Død var det tungeste 
Stag, som hat kamt niig i Aarevis. 

Letvig’ Stemme lob næsten med 
Steig, da han endte, og manges Øjne 
syldtes med Taum- 

Saa reiste den anden Foesvarer Ti- 
tus sig og sagde, at Letvis havde sagt 
alt. Han vilde detfor itte tage Ordet. 

—.. 

Emma Goldman faar siu Frilicd. 

(5bicago, Sept. 24. — Emma 
Gold-nan, ben anarkiftisie Fokedragg: 
holder, blev i Dqu losladt af Ferng- 
slet eftet 2 Ugekg Jndespasrrinc1. Hun 
blev i Folge BysPtoturator Oweng 
Medbelelfe losladt ,,c1f Mangel paa 
Bcviser.« 

Saasnatt Dommeren havde udtalt 
digse Ord, omkingede de filftedeværeni 
de Anartisier Enmm Goldman og 
trytkede hendeg Haand. 

Hvad hun nu vil? »Jeg er for Die-: 
blitket praktist talt udeu Planet, tun 
hat jeg lovet at sttive Artiklet til 3 

Magasiner og Journaler; ellerg ten- 
det jeg itte min Frenrtid.sti,« erklec- 
rede hun. 
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Mut McFiinlcyv Hellsrcd. 
Canton, O» Sept. 22. s— Mrs. 

McKinlen. stønt leqemlig svag, synes 
nu bxdm og den Frygt, man havde 

.for, at Sorgen stulde lamme hendes 
EForftanD, viger mere og mete. Dr- 
fRim-» som endnu hat hende under 

Lægeorifnm siger. at Mrs. Mcsiinley 
er endmt »bolding her own«. Hun ta- 

Iget rekrclmcegsige Koreture, som hat en 

.gavnlig Jndflydelse paa hende ved at 

sftemftnnde Søvnen og sauledes give 
He Pinte Nerver Ro. Køreturen goar 
z næsten altid ud til West Latvn Kitte- 

: gaard. 
I O M 

Canton, O» Sept· W. — Det gaat 
fremao med Mrs. McKinleys Heim-ed 
Hun bar foretaget Smaakøreture, few- 
fslgeliq gældek de ftadig først hendes 
Monds Grav. 

Præfidentens Kiste smvtkes ftabig 
mete as Blomfter. Den sit fauledes 
iGaar en meget fmut fra Czar 
Nikolaj af Rusland, i Folge Ordre 
gennem Dr. Wollant. rusfift Minister 
i Washington Folk valfarter i Tu- 
sindvig til Kirkegaarden. 

De tnsindc Tiug. 
Jgen Rngter om en Sam- 

m en so ce r g e l s e. Ulevelann O» 
Sept. Ez. — Opdnnelsegbetjent 
Schmunt bar sornylig bragt den NU- 
hed for Tagen, at eftet al Sandsmp 
lighed hat der allerede vceret udrnnet 
Planet til at myrde McKinlen endnn 

sør hon tiltraadte sin anden Termin. 
En Tilstaaelse as Morderens Brobei 
Walde-eh bar ledet til llndersønelser, 
der mansle lan bringe vigtige Oplnss 
ninner i det nuvcetende Mørle i nenne 

Sag. 
Bussalo Politiet on det hemmelige 

Opdagelsegtorpg er liqeledes af Den be 
stemte Tro, at der er en Ornunifation 
bnq ded. Blath de Punkten de sceks 
liq stottet lig til i denne Tro, er bette,l 
at Lommetørtlckdet, Czolqosä bar-de 
hnllet om Hannden med lltevolvete11,k 
Var et Dame Lonnnetørtleede, samt at 
lmn itte pan nogen mulig Munde tun 
de have bundet bet selv, hvor øvet hani 
end hava vmret Ined den anden Haand,: 
og hvor lang Tid det end lmvde tugets 
nam. Det, der lebte Politiet paas 
Spor, var den Oc11stcendighed, at- 
Lszolgosz havde Penge, og sont Bro-; 
deren Waldect seneke tilftov at have: 
sendt til ham. Hvorvibt Diese Ti11k1« 
vil føte til nonet fnldestqørende Re 
snltat, er bog enan tvivls01nt. 

l 

l 

Prcesidenten vilde ittel 
so t o g r a f e r e s. Præsident Roofesl 
velt qil i Ritte; da hnn tom ud, stob. 
en 15 aarig Dreng van Hjsrnet med: 
sin »Kodat« og vilbe »tage« Prcksi ! 
demen. Denne, der i Tide blev Faren 
var, signaliserede en Politibetient idet 
hnn raubte: ,,Stand5 bein, standgj 
lmm!« og slnndte stg offted innian 
Drengen mod hvem hcm truende los-s 
tede Pegesingeren og sonde: »Du 
burde slamme dig, at stan her oq taqe 
en Monds Billede, naar han lonnner 
lige fra Guds Has. Stam dig!« 

Om Drengen stammede sm, ved 
man intet onl. Den Slags plejer at 
oasre haardhudede. 

Udstillingen og Snig- 
m o r d e t. Bussalo, N. Y» Sept. 24. 

Udftillingen her er bleven sølelig 
ramt ved Snigmordet paa Prcesident 
Wchinley. Det antages, at Attieejers 
ne vil lide stott Tal-, maaste paa i alt 
stl,000,000. 

En Meengde Borg-etc her, rige sau- 
vel som uformuende, er Altieejere. 

Kubas Præsideni. Havana, 
Sept. 24. — Et sotleden asholdt Mode 
as de .fotstellige Partisørere vedtog 
med 23 Stemmer imod 2, at stemme 
For Estrada PalmaB Platform. Hans 
Valg til Præsident anses for sillert. 

En engelst Iorening, til Fremme 
for Kvinders Lykle, hat tilbudt en 

Belønning af tb500 for ven, der lan 
sinde et bedre Mit-del for Kviuder enfs 
Rocw Mountätn Te. Hvor sanns- 
tigt.« Sptrg Appteteken. 

V ae t m e d ha m. Rhinelander, 
Wis» Sept. 21. — En Arbejder i en 

as Nobbins Lumber Eos Lejre gjorde 
sine illiedarbejdere rasende ved at san-, 
at han var alad over, at Praxsideni 
McKinley var snigmyrdei. Da der 
lwerken var Tjære eller Fjer i Lejren, 
blev en stor Tønde suld af Molagses 
rullet ud; hans cheder blev revet as 
lfam, og dei var Meningen at dyppe 
Oani i den. Han bad saa ynkelig for 
fig, at han siap for dei; men han 
maatte aaa til Formanden, faa sin Be- 
talina og love aldrig mere at vise sig i 
Lejren. 

Fra det hvide Hug. Wa- 
shington, D. C. Sept. 23. — J Dag 
lxejsedes Flaget paa det hvide Hus 
atter Paa hel Stang. J Dag slytiede 
Præsident Raosevelt neinlig ind. — 

Paa alle andre Regeringsbygninger vil 
Flaaet derimod vedblive at viere hejst 
,,paa halv« indiil 14. Oktober, en 

Maaned efter Praksident McKinleyå 
Dad. 

J Morgen flytter Præsident Nonse- 
velts Familie ind — og den nye Prie- 
sidents Familieliv begynder dserined. 

Sindssygehospalet brændL 
TlcorsolL Nebr» Sept. 23. —- Nebrasla 
Etats Sindssygehospiial med alle 
tilhørende Byaninger er i Morges neb- 
brasndt. Af de 600 Patienter adde- 
deg alle, paa ncer Z. Patienterne skal 
sendet-« til Lincoln og Hortens. 

U d n ce v n e l s e. Washington, 
Sevi. Ak. — Præiident Roosevelt hat 
udnasont Josef J. Langer fra Nebraska 
til de Forenede Staiers Konsul i So- 
lingen, Tyskland 

S ch le y S a e n· Washington, 
Sept. 24. s— Dei sor ei Par Dage si- 
den paabegyndie Forhør i Admiral 
SchleysSagem blev paa uvenict Maa- 
de standset i Dag. 

Der kom neinlia Bud fra den ene afs 
Schlens Sagførere Isidor Ratmer, at- 
bang celbre Medarbejder, Schleysi 
eaeniliae Forsvarek, Dommer Irre-l mial) Wilson pludselig var afgaaet ved 
Døden 

Ved Budslabet herom lod Admiral 
Delvey Domsiolen adjournere for i 
Dag. Forhørene, der siadig drejer fig« 
om Grunden til »Teras« farlige Stil-; 
lina under Singet, fortscetieg i Mor- 

gen, og vil nceppe blive forsinkede vi- 
dere as denne sorgelige Begivenhed. 

Den afdødeg Sagkyndighed vil bog 
blive meget savnet. 

M.-. O- ----——— 

En Folge afslrigcn paa Culm. 

Mr. August Stutz, TM E. tith St» 
fom er Agent for den midedc Medicin 
Dr. Peter-H .,.tinrito« i Byen New 
York, indsender folgende interessante 
Berettclfe til Dr. Peter Fahrnen i 

lsl)icago, Jll.: Mr. Herman stern, 
der deltoa i Reigen paa Euka bar 
overratt mig folgende attefterede Med- 
delelfc, som jeg Vedføjer her: 

New Yort City, 30 E. 4th Str. 

,,Jeg, underteanede, bevidner her- 
ved, at jeg vendte tilbage fra Krigen 
paa Cuba i en højst beklagelig Til- 
ftand. Mit Blod var fotaiftet og mit 

Helbred fuldstcendig nedbrudt. Til- 
raadet af Venner henviendte jeg mig til 
Mr. Stotz for at erholde noget af Dr- 
Peterg« ».5Iurito«. Mr. Stotz blev for- 
fcerdet over mit Uds-eende, men bemerk- 
lede, at hvig der var noget, som tunde 

hjoclpe mig, niaatte det vcere ,,.Kurito«. 
Jeg beugte omtrent site Flaster og 
splte mig som et nyt Mennesle. Et 
Aar er henrundet siden. Mit Helbred 
er faa gud, fom det kan vere; der et 

intet Spor af min gamlie Sygdom, og 
jeg striver nu dett-e i Haab om, at det 
vil bevæge dem af mine Vsaabcnbrødre, 
der lidet paa samme Maade, til at be- 

nytte den vidunderlig gode Medicin,« 
Dr Pet-: es ,,.Kurito« 

(understrevet) Herman Kern. 
Foranstaaende tiltrcenger ingen 

Kommentar. De. Peters ,,Kuriko« 
hat vætet anvendt med aldrig fvigten- 
de Held i Behandlingen af alle Mod- 
og konstitutionellse Sygdomme. Den 
feiges tun af specielle Agenter eller 

Fabrikanten, Dr. Peter Fahrney, 112 
—114 S. joyne Ave» Chicaga, Jll. 

,- 

Udlandet 

i En ny Bocrfcjck. 

» 
London, Sept. W. — Krigsmini- 

"steriet hat modtaget et Telegram fra 
Vorn ziitchener, dateret Prcetoria Sept. 
JL IJ 

J J Følqe dette vilde Boerkomman- 
loant siritzinaer forspge at gaa over 

Orange Floden i Nærheden af Herschel 
fidste ,;redng Midnat Dette lykkedes 
itte for Kritzingerx han kom i Kamp 
meD Lovattg Kompagniet havde stort 
Tab; men der opgivet ingen Tal. 

» 
Nun meddeleg, at blandt de mange 

Ifaldne var Oberstlieutenant Murray 
zog dennes Adjutani af stimme Navn. 

Bonn-e var i Mørket komne Eng- 
»lænderne Paa ncert Hold. 

Senere blev de forfulgte og Boerne 
misiede da Kanonen igen, ligesom de 
havde 2 faidne 

Alle de fornylig fangne Englændere 
er bleven frigivne, og Kitchener med- 
beler, at 2 Beerstyrker paa henholds- 
vig 55 og 54 Mund er bleven fangne. 

Vcnc uclanfk Nedcrlag 
Willemstad, Curaeao, Sept. 23. —- 

Den venezuelanske Kanonbaad »Mi- 
randa« er ankommen her for at blive 
repareret. Dens Fører bekrcefter Med- 
delelsen om det Niederlag, fom Vene- 
zuelasz Tropper saininsen med Colum- 
bia-:- liberale har lidt ved La Hocha. 

De columbisie regulære Tropper 
havde bennttei et Krigspudsz de trat 
fig tilfyneladende tilbage, og umrin- 
gedse derpaa de venezuelanste Tropper 
og de columbisie Fortcedere under Ge- 
neral Dovilla. 

Antnllet paa drcebte er ikkse opgivet, 
men anses for at være meget stott. 

En indiansk Høvding, Jose«Dolores, 
stal nderligere have afskaaret Davilla 
Tilbagetoget — o·q den oprørfke comm- 
bisie General Echevertia er bleven 

fangen og findt af Columbianerne. 
--·0- —--«- — 

Kallnndborg brændt. 

Kobenhavm Sept. 23. — En ftor 
Del af Vyen Kallundborg er neb- 
brcendt, og Skaden ansiaas til en halv 
Million Dollars 

Bcrgcn Bn ncdbrkcndt. 

Kristiania, Norqe, Sept. 23 — En 
bctndelin Del af Norges nceftstørfte 
By Verm-n von Vefjknsten er lagt i Aste 
sidste Nat. To Brandmcend omkom 
under Slukninasarbejdei. Staden an- 

slaag til adskillige Millioner Kronen 
CO- 

Fsclttog mod Drilc 

London, Sch 21-3. — J Morgen 
indledes her en m) kcempemæssig Be- 

nænelse inIod den om sig gribende 
Drittefnge. 

Dennc Afholdenl)edsbevæge1se, som 
stattes ved et Exeter Hall Mode i Mor- 
gen, understøttes of alle større Frikir- 
ker og jedes af den bekendte Præst og 
Forfatter F. B. Meyer. 

——-.4.——.-—— 

Epokcgørcndc Opdagelfc. 
Berlin, Sept. 23. — Russeren Ro- 

vegin, der er anfat ved et Lægeinftitut 
her, bar sammen med New York Lee- 
gen Dr. Williom Cowl anstillet en 

hel Rækte Underspgelse med Oxygen. 
Refultatet er, at Oxygen virtet som 

ufejlbar Modgift over for Morsin, 
Stryknin og Arsenik. 

Forføgene er anstillede paa en 

Merngdie Rotter, Ratte og Mus. —- De 
har lytkedses et sont alle. 

Opdagelsen vil faa stot Betydning 
i alle Tilfælde af Fokspg paa Sclv- 
mord. 

br. miser pain All-. 
Er hurtigt, sitkert og vaalid lith.'k-del 

for syg eller new-s bona-plus Nimm-Met- 
Mavepissr. sjinnalgim Nenn-site- Ixs icobili 
let, SIvnthed, Gigi, Sciatica. Inst-Hol- 
dei hoc km Qpiumellu Motsix2 og k-. oder 

ingkn stran Cf ewirkmcsgeiu 2."- Dossä 
··cuts· Pan Apotekek ellek sent-es of , 

l)r. Miles Medic-U co., Elktmkt, PG- 


