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Ehicago, Oli. 16. —- J Aftes fand- 
tes Ligei as en hvidhaaret, velllædi 
Kvinde ved Siden af Jernbanesporene 
paa Stewakt Ave. Liget blev bragt til 
Ligsnnshuset, og dei opdogedes, at det 
ene Kcebeben var lauft 

Jngen synes at lende nogei befiemt 
til heade; man antagek, at hendes 
Navn et enten Smith eller Sievenspn, 
og denne .1sikre Oplygning et den ene- 

ste, man liidtil hat tunnet opspoke; 
men Siedets Ensomheb, og dei Til- 
fcelde, at hun var uden Pung eller no- 

get sotn hellt af Verdi, ladet ane, at 

Tyve hat været vaa Spit. 
Johan Kerzen en Vagthavcnde over 

noget Godg beliggende tret ved Sporet, 
foretog sin fædvanlige Runde ben ved 
Al. R, da han faa en Figur slængei 
mod Fortovet. Han laldie Team- 
manden ved Jetnbanektydsningen, og 
de to foretog en linderspgelse. 

Avinden var bod, men iilsnnelndens 
de var der innen Marter as Bald, og 
Kleider-ne fremviste iniei Spor as 
Oveklastx de tæniie san, at hun for-mo- 
dcntlig var falden om og var dsd of 
en HjetiefejL 

Hun blev btagt til Ligfnnshuset, og 
den Omstcrnvighed, at hun var ydersi 
velklædi, ledte til den fsrste Miglanlr. 
Hun var vel 55 Aar, hendes hvide 
Haar var sirligi ordnet. Hun var 

tlcedi i et sint graat Sløri og et Sim- 
liv med Kuldnapper i Ærmetnr. 

Alt inder paa, at hun var en frem- 
med i de Oknaivelsek, hvot hun blev 

fanden, oq at bun begitagtei ikle havde 
Pengie eller Pengepnnq hos fig, sink- 
kede Miztanten om voldeligt Oveti 
sam- 

Man fandt Navnei Stehenson nickt- 

ket paa hendes Linnedlravr. 
Senere lom Melding om. at en del- 

llekdt Kvinde var fanden paa Gaben i 

drittlen Tilstand og var bragt paa 
Politistotionen. Maltonen gav en Be- 
slrivelsex bet inntes at passe paa det 

fundne Sig. lld over dei ved man in- 
tet. Der blev fka Poliiisiationen fendi 
Bad omlring til alle Dele of Byen; 
men ingen hat indiil nu nieldt fig. 

Jndbrndstnvkri need For- 
Mut-ringen 

Grand Island Nebst-, Lit. 17. —- 

Ct Roderi. der i Freude-d sogek sin lige, 
blev i Aftes nbført i Frank W. Mileg 
hiern. 

Mr. Mileg og Huftku bnvde vceret 
borte om Aftenen og vendte ikte tubu- 

ge for Al. 1. To Timer senere blev 
Monden vcrtket as en pnglende an 
i Verrelfctx hnn troede, det var hang- 
Ilone og talte til hende; hnn sharede 
imidlertid stie, og han kejsie sig op i 

Sengcn, men fik i det famme et Slag 
san Hovedet. Han provede paa at 
komme ud of Sengen, da han fotnam. 
at en Vckdsle blev lastet hnm i Anfigs 
tei, han cendsede bei imidlettid ist«-, 
men for op, sit fat i Revolveten og sat- 
te eftek Noverne, der sivndfomst tog 
Flngten Deus Tyvetoster, som de 

havde patlet samtnen i en Set, maatte 
de lade i Stikkem 

Da· Mk. MileS kom tilbaqe efter 
Jagten fonds han sin Kone gmdende 
af Smerte, nu opdagede han ogfaa, at 

hans Ansigt smettede hom; det var 

Rudolfka Tyvene havve kostet dem i 
Ansigtet. En Liege blev hentet; han 
ertlcekede imidlettiv, at med Unma- 

gelse of Smettetne vilde de itke faa 
syndetlige Men af Stum- 

Eu Vildmand. 

Politiet ,,fangede« i Gaat en mar- 

kelig Personlighed, der hat opholdt sig 
i Elsvon Stovene met vev Chicago, 
og bar cevet paa Vildmands Bis af 
Bot og hvad han ellers kunde sindr. 

san siddet nu i Arrest og visee en 

besyndetlig OpfsrseL san fremftsdek 
unverlige Lyde, rulle Øjnene og stet- 
ker sendet, fom i Rasfeti, naae no- 

gen ncrmer sig ham. han nedsiugee 
med den mest glubende Appetit hvad 

» 
man scttet for hom, rast th og 

L« Crsutsaqer. 

Da han havde spist sig mæt og var 

bteven tidt mildere stemt, sorsøgte Po- 
litiet at saa ham til at give Oplysnim 
get vm sig selv; men hnns Tale var 

ganste usammenhasngendez de fotsøgte 
at saa ham til at strive, og med stot 
Møje sit han nebstkevet Navnet »Chris 
Olsen.« 

Han lignet aldeles en Bild. Han 
er lin puttelkygget. Øjnene er ind- 
suntne og ncksten stjult as Haaket, der 
i sokvitttede Tjavser grot helt ned over 

Panden og giver ham Lighed med en 

Abe. Han havde ncksten ingen Klædet 
paa Kroppen og hat boet i en Hule ude 
i Skoven, hvotsra han hat gjort RI- 
vertog mod Farmetnes Fjerkræ og ver- 
ret en almindelig Stræt sor Nabola- 
get. 

Han san ud til at være 45 Aar gam- 
me1. k 

Estet gentagne Kleiner sra Former- 
ne tog Politiet sig sor at fange den dil- 
be. Man sandt hans »Hug«, en Hule, 

Iftor not til, at cen Mond kunde sidbe 
detinde; garnle Ben og Aste laa stkøet 
nmbt omtring, og en sott Grnde las 

I udcn for; men Monden selv var bortr. 
EMan begnndte nt inne ham i Stolz-n 

og fandt hcnn omsider i Færd med at 
s Vlutte Beet sta en Basi. Sagte listed« 

de stg frem og var qsnste ncer hom, da 

han vtnvselig ovdagede bem. 
Et lldttnt as Rædsel tom i hans Zi- 

ne, oq med et Spring satte tzan as 
;Sted ind i Stoven sulgt as Politi«t, 
fom omsider fangede Stattelen og fskte 
bam til Chicogo. 

Ved Underspgelsen sandtes i Klu- 

z dene, hcm havde paa, en Noah tavet ns 
«Ben, en Kniv cis et Jærntøndelmund 
soa nogle Tendstitter. 
i tfster Navnet at Damme er den nlyt- 
j teliqe sntmodentlig en Standinav. 

I Formodentlig hat angselen paa 
menneskelig Omgcmg bersvet hat-n For- 
nusten. 

s Bnnget, Mo., Ott. 16. — En Ets- 
vsosiom som man formt-der as et Gasc- 

zlinApparat i en Restauration sor- 
saarsagebe Boden as tke Person« og 
sovelagbe et Hnses anden Etagr. J 
EFMkenet besandt sin, Da Etgptosionen 

sandt Steh, slere Tjenestesolt, som bog 
lnttelig undslap. Mes. Carkigan, 
Ketten. rendte op ad Trappen i Siedet 
sot at søge ud. En Opvartet styndte 
sig efter hende, men lsb lige i Jlden, 
han hoppede saa nd as et Vindue og 

jvil sandsynligvis do as sine Saat. 
TEn Miss Hauen, der besandt sig paa 

I sit Viereck var bkændt til dsde, sprend 
I Hjalp tnnde ydes heade. 
E ......................... 

Vrændek tildsdc. 

! Tuns-de Tiuq. 

E 
W 

Tit Trods for al Physio- 
lo a i. Et. Joseph, Mo» Ott. M. En 

stinde, Wer Amt Tanlor, døde her 
"forlcdcu i en Aer of 110 Aal-. Der 

tilfsjes, at Mks. Tanlor, der er en 

historist Lk1raks;s·, i meke end et Aar- 
lmndrede hat oozret hengivet til Ny- 
delsen nf Tobak og Spiritus- 

En mækkelig Protest fra 
»Ii i r k e f o l t e t«. J O·leveland, 
Ohio, fattede Bvens Stolelommission 
nylig den Bestittning, at der paa Sko- 
lernes Undervigninggplan skulde opsps 
kes de ti Bud, Fadervor og den Asd- 
Davids Salme. Mod denne Benut- 
ning hat der reist sig traftig Protester 
især fta Kirkefolkets Side. De gpk 
gældmde, at Bestumingen et et stort 
Stridt henimod Sammenblanding of 
Stat og Kitte; at Staten hat til Op- 
qave tun at draqe Omsorg for Vorga- 
neg legemlige Bel; at Omfotgen for 
stælens Vel et Wirkens Sag og itke 
Statuts. 

Jowa Bank plyndret. Jowa 
City, Ja» Okt. 16. —- Fikst National 
Bank i Rudd, blev i Afteö rsvet for 
81,800. RIVekne sprengte Pengesicp 
bet meb Dynamit, der brugtes fern Pa- 
troner Sprængstof, laa Fell styttede 
ved den sveere Eköplosion til Bauten; 
men Nsvetne bad dem holde sig tte 
Stridt fra Livet, ellets gjaldt det de- 
kes Liv. Foruden Kontanterne tog de 
alle Vatdipapirerne. Medeas nogle 
af Nimm sprangte Peugestabet, holdt 

deres Kainnieratet Vagt uden for Ban- 
len. Man er paa Spor ester Ist-verne, 
men intet et set til dem endnu. 

Pengeslab sprengt. Gali- 
on O., Okt. 16. — J en lille By ved 
Navn Prio, som ligger her i Rærheden, 
blev Pengestabet i Fakmers and Ceti- 
zent Bank sprengt as Jndbrudgtyve i 

Morges. Tyvene drog assted med hele 
Pengebeholdningem ca. 840,000. Fol- 
lene i Byen omringede Banlen, men 

Tyvene, 6 i Tallet, sorsvatede sig nied 
Rislerz de naaede en Kro, hvot de sstst 
bandt Vætten, derester sorsynede de sig 
ined Heste og Vogne og tog Fakten ud 
as Byen. 

Blev pint, fordi hun ille 
kunde huste sin Katelis- 
mus. Nielsville, Jll., Okt. 16. — 

En latolst Prcrst, Fader Junghlud og 
hans Husholderste, et anllaget for at 
have niighandlet en Pige sordi hun 
havde glemt sin Katetisnius. Blandt 
Vidnekne var Doktoren, der havde bei 
handlet hende for Folget-ne as Mis- 
handlingm Præsten havde i Folge 
Pigeng Ildsagn bund-et et Neb under 
bendes Arme og hængt hende op under 
Lostet, hvoreftet hcm havde svunqet 
bende frein og tilbage. J denne Stil- 
linn havde hnn vcrket ska Morgen til 
hen ad Estermiddagen, og blot Tan- 
spidsekne lnnde rote Gulvet. Ligele- 
deg blev hun pislet, sna Saatene maats 
te tages under Lcegebehandling. Proz- 
sten siddet nu arrestetet og asventer sin 
Dom. 

En stngteligDsød Beatrice, 
Nebr» Okt. 16. —-- En ung 29-aarig 
Mond, Franl Kollenbach, blev dræbt 
medcng han var i Færd ined at istand- 
scette en Stortnlcelder passen Farin, 

ZML Kollenbach, der hat atbejdet paa 
amme Faun i tolv Aar, var gaaet ind 

i Kældeten sor at tense og istandsætte 
den. Han tom nlytteligvis til at slaa 
imod en as Viellerne i Lostet, og Ta- 
get saldt ned og lvalte hom. 

Miss. Grafs, der er Enke, savnede 
»dem snart, og samtnen med Nober 
! sandt de sncirt, hvor Kollenbach vak. 

Den unge Mond slnlde om nogle 
san Dage have ckgtet Entstns Dotier, as 
den Grund hnvde lnm bebt Farmen til 
de unge og agtede selv at slytte til By- 
en. 

i —- 

l Nebr» 

lael og var fmeltet for Morgen. 

l 

» Eaepenlet, 

l 

s 

l 

Sne i Nebraska Winside, 
Okt. M. Den forste Sne 

falbt her i Afleg, men det var ille me- 

Far- 
merne er paa Grund af den hvppiae 
Nean endnu ille fcerdig med at lckrfle 
Hvede, oa meaet staat endnu i Stalle 
Massen brugeg dels fom Fabel-, belä- 
bliver den »huftet« oa giver et Gen- 
nemsnit af fra 20-- -—25 Bush· pr. Acke. 

(511dahl) tret-Her sin Vsr 
l ø n ni n a tilb a g e. Omaha, LU. 
lei. lsdward A. Cubahn hat lrut 

let Belønningen paa 825,()»() tillssaqe 
som den Mond slulde have, der lundc 

fange hanS Ssns BotlforeL Der 
siae9, at Bhraadet ligeledes vil tralle 
Belabet 825,s)0() tilbagr. 

Uhnggeligt Brev. Nin-ine, 
Wis» Okt. 16. Præsident for 
Commekcial and Saving Vanl, R. 

sit forleden Dag lilsendl 
et Btev, hvori han opfordreg til at 
vccre med i Plyndringen af hans ean 
Bank, i modsal Fald vil de tilføje en- 

ten hans Huftru eller Ssn legemlia 
Stabe· Roverne betegnek Stedet, 

hvor han stal mode dem og fom Signal 
sial han have en rsd Nellile i Knaps 

hallet Han ved, hvad der venter ham 
hvis han ille indvilliget i Plancn 

Sagen blev stralö meldt til Politiet 
neu der et intel Spox fundet paa 
Affendeten af Brevet. 

Jngen Fotandtinger il 
Ministekieh Wafhington,D. 
C» Okl. 16. — Fra det Hvide hus ho- 
ter man intet am de Rygtek, der er 

ude angaaende Kabinetsfokandringer. 
Ptæsident Roofevelt ladet alt gaa sm 
vanle Gang, og haabet, at alle Med- 
lemmer vil for-holde sig rolige paa de- 

kes Polter, til Kongreösen et famlet og 
del forbetedende ekstlusive Arbejde er 

forelagt Kongreifetr. Statsministet 
Day et kommen hjem og reiste lige til 
det holde has. 
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Ei sorgeligt Ulyltestil- 
fælde. Hans Ragmugfem der i 

mange Aar hat vceret Jnspeltøt for 
Bank-verriet i Racine, fristede tillige- 
med sin Huftku i f. Uge den tunge 
Sorg at miste deres 7aarige Sen, en 

haabefuld Dkeng, der toni ulyttelig 
as Dage· Han var lige kommet fra 
Stole og ftod i Flg. »F. A.« tillige- 
Incd nogle Kammerater og sna paa en 

Del Arbejdgvogne, der tørte Jord ind 
Pan Naboens Lot. En af Vognene 
tom saa af Vanvare for nær til For- 
touqet, vippede det Brædt, hvotpaa 
Drengen ftod, og slyngede ham ind tm: 

der bet bagefte Hinl, der gil over 

bang Underliv og inufte Jndvoldene 
lian leveke i 10 Timer og var ved sin 
Samling lige til det sidste, men led af 
og til heftige Streiten Begravels n 

fandt Sted fm Hjemmet i Fred:gg 
og Pastot Gotte forrettede Jordpaa 
leitetan og talte Trosteng er til de 
bebend-ehe Forceldre og Slægtninge. 

Vnstor Gottes 1 laarige 
D a t te k, Elizabeth, der bar liqqet 
paa Det danste Hofpital i Racine, li- 
bende af en ondartet Blindtarmgbei 
tænbelfe, hviltet havde en vanstelig 
Operation til Folge, er nu i Fla. »F. 
A.« i god Bedring og udenfor Fore, 
taltet vcere Dr. Sokensons Dygtigljed 
og Barnets traftige Natur- 

L v e r f a l d. Peter Seitener og 
Wm Olsen, henholdgvig Kondultot on 
Ftusl vao den elettrifte Sporvogngi 
linie i Racine, blev overfaldt og tem- 

melig alvoklig mighnndlet af en Flol 
Banditek i South Milwaulee forte- 
den, og var maafte nævve lommet der- 
fra med Livet var ilte Passagererne 
toinmet dem til Hjælp, striver »Fol- 
tetS Avis«. 

35 Aars Brylliipsdo«ci· 
Christ. Brodersen og Husim 816 Ha- 
milton Str» der hører til Racines 
mes! agtvcerdige Danslere, lunde i Flg. 
,,«’f. L.« i Torsdagg fejre III-Ante 
Dagen for bei-es Bryllnp, on Merm- 

stebes desaatfag cis en Krebs af Ven: 
ner og Betendte, som om Aftenen af- 
lagde Brudepartet en lækkomnien Vi- 
sit og bragte dem deres hjetteligste 
Lyltsnstninger. 

En fortwqu Historie. —- 

Dampftibet »ngano« onkom forleken 
til sit-benimmt Med Stibet hiern- 
riendte to danste stoinder, MobJr og 
Dotter, som hat haft en ubtib Stirb- 
ne vaa dereg Ameritarejse. Med 

»Jsland« tog de fta Aobenhavm efter 
at de bavde folgt alt, hvao de ejede 
for at stuffe Penge til Visletterne til 
Amerika Dotter-en havoe meqet 
daarlige Dim, og denne Om- 
ftcrndiqhed bleo Aorsaq til, at hun oq 
Modeken Inaatte rejfe hjem igen. Da 
det blev vaabubt den stme Dotter at 

reife tilbage, vilde Moden-n ilte blive. 
De blev saa bcgqe indesptrrreke i 
Land sont om de var Arrestanter oq 
senkte attek sendt om Bord i »Id- 
land«. De to Kvinder var utrostelige 
paa Hjetnrejsen, atter og atter grced 
de over bete-J Ehean alt haooe de 

ofret for at kunne gøre Reisen, fom 
nu var spildt. 

Pludselig bod. Irrt-handle- 
ken A. P. Andersen paa Hjøknet af 
Franklin og 11te Ave-, Minneapolis, 
faldt pludselig død om fra ftn Stol 
paa Kontoket Lordag Morgen. Hans 
Sen dpde i Flg. »Folkebladet« paa 
liqnende Maade for 2 Aar siden aben- 

for Konto-ret. 

OverNiagataiBaad. Pe- 
ter Rissen fra Chicago gik forrige 
Stadag gennem den voldsomme Mal- 
strøm ved Niagaravandfaldet i en 

Dampbaad, og det mærkelige stete, at 

han kom igennem med Livet. Det er 

40 Aar, siden nogen pkøvede dette Ets- 

petiment og kom fra det med Livei. 
Dei var vel averteret paa Forhaand, 
og en Mangde Mennefter var netw- 

rende. Dampboasden var bygget for 
iAnledningen og kalt-es »Fool Killer«. 

Et ulytteligt Stud. Al- 
bert Lea, Minn» Ott. 16. —- En ung 
Mund ved Navn August Pauler, fom 
oar Fiasferer i National Banten i Al- 
bert Lea, blev forleden ftudt af Van- 
vare af sin yngre Bruder. De vare 

samtnen paa Jagt. Studdet traf ham 
i Hovedet og han døde med det samme. 
Broderen er ude af sig selv af Sorg 
over det ftaebnesvangre Stud, som han 
itte kan give nogen Fortlaring for, da 
han itte anet hvorledes det git til. 

Den ulyklelige Moder er sya af 
Sorg over Sonnen. Albert Poulfen 
var en aatet oa flink ung Mand, tun 
35 Aar gammel. 

Fandtes død paa Praerien. 
Band, 12te Ott. En Velftaaende Far- 
tner ved Navn Ole A. Merk, sont bor 
fire Mil nordenfor Bk)en, tørte for- 
leden Dan fra Byen. Heftene tom 
alene hiern, og Folt paa Farmen aik 
nd og spat-.- efter harrt· Liaet laa 
vaa Prærien et Stntte fra Vejen og 
en Mil fra Hjemmet Han efterlader 
fia Ente da flere Born. Afdøde var 
M Aar oa en rast og røria Mand. 

Domfceldt for Manddrab. 
Le Marg. Farmer Henry Steffen er 

bleven domfaeldt efter setz Dageg- 
Tttetgbehandlina for Manddrab paa 
sahn Jegfen Søndag den 21 de April 
sidftleden. Jessen var Tømmermand, 
sog haku stonc var Ortspolderste for 

«·'3teffen. Jessen ønstede, at Konen 
mäulde forlade H11fet, men han afsloa 
-det oa fande, at hun var rced for ham, 
lda han oste mishandlede hende. Hin 
l Eøndaa Ellkoraen om Jessen og Kone 
»7 Mundbuaaeri. oa derpaa gik han til 

Issyen Om Eftermiddagen tom han 
li Klammeri Ined Steffeng Farmar- 
tlsejder Bruder-, og under Trætten blev 

FJeHsen ftudt gennem Hiertet af Stef- 
’fen. Stessen stal dømmeg senere. 
Beaver dg en Nabo ved Navn Petersen 
er ogsaa indvitlet i Forbrydelsen. 

JDe stal staa for Retten senere. 
t 
! 

N. E. H a n f e n, vor Landsmann 
der er Professor i Havebrug Da Stoy- 
ldrift ved Regeringens Forspgsstation 

i Brootirias, S. D., bar i Fla. »Dan- 
nevirtc« faaet et Brev fra Forføagstæ 
tionen i Sitta, Alaska, med Anmod- 
nina am, at en Samling frbirisse 
Frngttrceer da Frø bliver sendt dertil 
fra Brootingg. Paa en Tur til Si- 
birien stassede Prof. Hausen sig en hel 
Del Planter oa Frø der, som han har 
arbejdet med siden. 

To gamle Mormoner dad. 
Jeng Peterfen, født i Øreby pa Sjael- 
land, er død i Brigham City, Utah, 

I71 Aar gammei. Han tom til Utah 
i 187(). Peter Sørensen, født i TidI- 
bilde, Sjælland, er død i Newton, 
Utah, M Aar gatnmel; han kom til 
Utah 1880· Begge tilhørte Mormons 

Itirten 
l Gammel Settler død. A. 
.2sta5111115sen fra Danebod, døde forriae 
s Zøndaa, melder »Dann.« Han blev 
76 Aar gammel oa var en af de ældste 
iblandt os. Siden han for nogle Aar 

lsiden ftytteve hektit fka Rock Countn, 
har han vceret noaet svaaelig, og der- 

for tom han fjældnere ud· 

lBekendt dansk Man-d plud- 
lfelig ded. Estayor Susten- 

sen, Sleepy Ene, Minn» er pludfelig 
afgaaet ved Døden. Han var dansk 
af Fødfel og hat i over 20 Aar varet 

bosiddende i Sleepy Ehe, hvor han 
drev en stor Forretning. Han nød al- 

mindelia Agtelse paa Grund af sin 
Retstaffenhed og sit elstværdige Versen. 
Han efterlader sig Hustru og site Born. 

CarlC.Carlfen,Harlan,«a., 
stal i Flg. »Dann." overtage en Lee- 
rergerning paa Danebod Højstole i 
Vinter. 

AfslaaetKald. Pastor silb- 
sig har tilbagesendt Kaldsbrevet fra 
Jmmanuels Menighed, Racine, Wis. 

Befordrer Optagelfen af Næringö- 
stosserne i Systemet, renser Blut-et 
sthrter Nerver og Mustlerz giver og 
vedltgeholder hell-redet Den stor( 
Medicin, Rocty Mountain Tea. Zs 
Gent-, has Apoteteren. 

yj 

Udlandet. 
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Spiritistisk Humbug. 
Mchinleys Aand i Berlin. 

Jorleden Aften fandt der en gansie 
«ncerkelig Scene Sted i en Spiritist- 
Klub i Berlin. Efter ai forskellige 
Llfdødeg Sjcele havde givet sig til Ken- 
oe og udtalt deres Anste, nieldte Mc 
Kinleyg Aand sig og meddelte, at hans 
Legemc havde lidt meget under III-ds- 
:ampen. Hidtil var Seancen forløbet 
sceisdeleg fredelig, men nu var en Uns- 
terrig Herre af de Tilstedeværende 
saa næsevig at spørge Hovedmediet 
t)vor det kunde være, at McKinleys 
illand Udtrytte sig Paa tysk, stønt det 
Var en Kendggerning, at den afdøde 
Præsident slet itie kunde tyfl. Men del 
adspurgte Spiritift lod sig itke for- 
blosse. Han fvarede, at Erfaringen 
lmvde belcert ham om, at de Afdødes 
Vlander tnnde udtrylke sig paa alle 

inulige Spro,q. staat de dersor under 
en Seance fit Øje paa Folk, som kun- 
oe trydfe dereg Planer, betjente de sig 
af et. Sprog, fom Bedkommende ikke 
kunde forftaa. Derfor var saa hnppig 
Aandernes Svar ilke lette at begribe. 
Da Størfteparten imidlertid ikke vilde 
lade fig nøje med denne Forklciring, 
opløstes M kldet i vild Forvirring 

Fra Hungcrouiidcn i Ruslnnd 
Wien, Okt. 17. —- Hungersnøden 

breder sig og hat givet Anledning til 

forfckrdelige Opløb. Bønderne i Pro- 
viner Saratoff hat haft blodige Sam- 
menstød med Politiet. Flere iblandt 

Mcengden blev saarede. 

Voctne ithedcn af Kapital-m 
Amsterdam, Okt. 17. — Boekne hat 

ingei Malmsbitrg, 49 Mil fra Kap- 
staden,og der er ftor Bestyrtelfe i den- 
ne sidste. Borgekgarden er flogfcerdig 
til at møde Boerne, naar det stal være. 

Gennem Korrespondance til Aviserne 
i Paris meddeles, at Proklamationen 
af siriggloven i Kapstaden vil medføre 
Arreftation af flere Msedlsemmer wf 
llaptoloniens Parlament. Englcen- 
derne er fortvivlede over Situationen; 
oq am alt for at opretbolde den stren- 
gefte Orden i alt. Ei Sted blev flere 
unge Piger arreflerede, fordi de bød 
nogle Slægtninge Velkominen, fom 
kom ind i Bven blandt en Poet-Kom- 
mando, der indtog Byen. 

Sidste Nyt 
Spdc Regimcnt ich 

Manilm Ott.18.-—-—5()«Bolomænd 
anzueb en Afdelinq paa 46 Mund af 
Smesåieqiment Ved Vungajom der lig- 
geeop til Gandarasfflodem pack Øen 
Samar. 10 Mund dræbteg og 6 sau- 
rcde5, men Resten af Qlfdelingen red- 

dedeg, da Ade Reqimentg Hovedstyrte 
tom til -— og nu qik det nd over Bolo- 
nurndene, af hvilke M blev liggende 
pua Valpladsen· Rse sten undkom, 
men man ankam-L at de Vil trwkke 

Forstærkninqer til fig. 

Dreelttc t cn Tunncl 
New York, Okt. 18. —— 5 Mond 

drasbteg o«q 2 koassiedeg haardt her i 

Dag, idet der stete en Sammensiyrt- 
ning nede i »Rapid Tranfit Tunnel« 
udfor 146. Gabe og Broadway. Der 
ftnrtede vceldige Mai-set Sten fra Ta- 
qet og Siberne, og de ulykkelige blev 
aledeleg forflaaede Ulylken hidrørie 
fra, at der ikte blev givet Signal fra 
Arbejdsformandem da han lod Sten- 
masserne rulle neb. De trygge Arbei- 
dere nedenunder kunde verfor ikke redde 

sig i Tide Han sidder nu i Arrest. 

Bock-Repræsentaut e 

Washington. 
Washington, Okt. 18. ,— Oberst 

James O’Burne fra New York, der 
er Repræsentant for Boertegeringen, 
havde i Dag Audiens hos Prcesident 
Roofevelt. Obersten vil for Mastdar- 
ten vife hele Krigens Gang og Situa- 
tion, for at de Forenede Statet mu- 

« ligvis kunde bringes til at foketage 
Skridt O 


