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Hammond, Jnd., Ott. 24. —- Det 
havde just ftøjtet til Fyraften paa 
Stagteri- og Pathusene i Damm-and 
og ud fta den ttoke Arbejdsplads 
strømtnede Arbeit-erne, Mcend og 
Drenge, henved 1300 i Tallet, for at 
gan til dereg Hiern. En af Dtengene 
fornam pludselig en Lugt som af 
brcendt Trek; han standsede, faa fig 
omtring, og ud fra et af Vinduerne 
i de taltige Bygninger ftinnede en lille 
Flamme. Drengen gjorde viel-litte- 
ltg Anstrig. der gentoges af hele den 
stoke Stark as Arbejdere; men inden 
Slutninggarbejdet tunde begynde, 
hat-de Jlden gteben om sig i de tøtre 
Træbngninger, med en utkolig Fakt, 
og fnatt ftod Bygningen i lys Lue. 
Vyens Branddcefen blev tiltaldt; men 

det formaaede tun lidet tilmed da en 

let Bind fristede Jlden op og nu og 
da sendte Styer of Jldgniftek hen over 
de svrige Bngninger. 

Jlden udbredte sig med en rivende 
Fakt, og Brandindspettør Fallen, der 
tnnde indse, at han var ntagteglss, 
sendte Bad til Chicago otn Hjcelxx 

Detfra assendteg ejeblittelig med 
Etsttatog Damvsptøjtek og Chicagos 
bedfte Brandmcend. 

Da de antom til Brandftedet, ftod 
sikeVngninger i Ins Lite, og man seng- 
tede. med Rette for det bete Bygnings- 
tomvlets, der dcktter mange Ackes 
Land. 

Hjælpen tom dog betids, og Jlden 
bled indfttcentet til de site Bygninget. 
Midt i Stutntngsatbejdet dkejedeVini 
den sig pludsetig, og de Innatte flntte 
deteg Stutninggapparatek til- et an- 

det Sted. 
En tætpattet Menneftemængde hav- 

de forskmlet sig og trængte saa tæt ind 
paa Blandmændene, at de for at tun- 
ne atbejde uhindket, tnaatte tende en 

Bandstraale efter dem. Atdrig san 
snatt havde Mcknnden siygtet tilbnge 
for at redde den tsrre Trøje, fsk end 
Toppen af det store Oplagshus tum- 
lede ned, atturat, hvor de havde staaet. 

Det brandlidte Kompagni et et of 
de celdste Landet, idet det begyndte 
sin Vittsotnhed under meget fmaa 
Fothotd i Antet 1869, indtil det nu 

et votset op til et mægtigt Fotetagem 
de, idet der dagttg staates 3.000 Sttt. 
Ave-IF 2,500 Faar og 5000 Spin. 

Kompagniet vtt ftrats paabegynde 
Genopbdggelsen af de nedbtændte Pyg- 
ningek, og tun faa af de 1300 Arbei- 
dere vil btive tedtge for en tort Tid. 

Tagtilykkr. 
Motilton, Ja» Ott. 24. Gn as 

de vckkste Togulyller i Jomag Historie 
fandt Sted lori eftek Middag i Dog, 
da det vestqcmende Tog pag lsliicaqo, 
Burlington og Stansag City Bauen 
lob af Sporet, omtrent en Mil veft 
for Exline 

ch en starv Omdrejning fvajede 
Passagekvognen for meget til Siden 
og tumlede ned ad den bratte Stran 
ning paa den ene Side, trcettende tre 
andre Vogne med siq. Lolomotivet 
derimod blev paa Spoeet. Bauten 
dar ca. 60 Fod hof, og tolv as Passe 
gererne blev alle mete eller mindre far- 
ligt faakedr. tsn Mand, James Mare 
fra Unions-Alle Mo» er alletede of- 
gaaet ved Døden fom Folge as subven- 
dige Bestadigelset, og det frngtes, at 

stere as de lockstede vil faa samme- 
Slæbnr. 

Blandt Passageketne var en Miss 
Sosie Petetsen fra Cedat Rapidsz 
hun sit Lemmetne tuust og et «neget 
ilde tiltedt· 

0 

chnen til Miis Stones Hüllt-. 
KonstantinopeL Okt. B. —- Den 

lolde Regu, der nu i flere Dage er fal- 
den paa Bjetgene, hvor Mist Stone 
holdes fangen, menes at vake i Stand 
til at formaa Rsverne til at udlevere 
hende hutttgst muligt, da Bimgene 
l Regntiden, endog for Rot-ere, er et 
messen umuligt Opholdssted. 

Konstantinopeh Okt. 4. —- En se- 
mve Meddelelse lyder paa, at man( 

»T
) 

og at et snarligt Resultat lan venteg 
af de paabegyndte Underhandlinger. 

Czolgoß vil have en Prast 
Auburn, N. Y» -Olt. 22. —- Mor- 

deren Leon Czolgofz, der stal da i 
ncefte Uge, begynder at begtibe, at han 
virtelig lun hat nogle faa Dage til- 
bage at leve i. Han hat bebt otn at 
faa Bespg af en Priest, og i Eftermid- 
bagg havde han Bespg af en polft 
Prcest fra den romersl-tatolsie Ritte. 

Czolgofz fortalte bl. a» hvorledes 
ban som Born var bleven bebt i denj- komerft latothe Kirle i Detroit. Men( 
senkte havde han tobt al Tto paa dens! 
Lætdomme. Præften søgte at over- 
tale bam til at opgioe sine anatkifttfkej 
Jbeer og vende tilbage til Kittan 
Etød som en angrende Son. Derstil1l 

»fvarede Czolgofz, at han vilde tænle; 
over det, men mente, der ikte var stor! 
Sandfnnlighed for, at han vilde for-» 
andre sine Ideen 

« 

Det beincrrtes siden, at Præsten 
"havde givet sotn sin Mening om For- 
lbrnderey at han var fuldstændig nim- 
;bederli«q og hjemfalden til Fortabelfr. 
l Ncefte Tiksdag Morgen sial Anat- 
Ttisten Czolgosz bade for sin Ugerning 
Hi Bussalo, idet han Kl. 7 om Mome- 
tnen flal dræbes ved Elektricitet. Nun 

de omtalte 26 Verfonet faar Loh til 
»a: ovetvcere Etselntionem og enkmcr 
»af dem stal prcrsentete AdgangstorL 
f W 

hat sat sig i Fokbindelse med Reserve 

En Ncgck til Middag i dct 
Hvidc Has. 

th hele Land-et toln i Lprør, fase- 
sliq De aristolratiste Slmstater. der 
Laldria tan glennne, at here-J fokte 
JHngdnL Meinem vlev dem mel) Volb 
jfrataael oa gjokt til frie Maknd i et 
’fkit Land, i politist og moralsl Hen- 
Elende derecs Lige. 

Ocellen var tigtignot den højtansete 
begavede Basler Washington, Besin- 
reren for den storste højcre Stole for 
Neaere her i Landet, og den Mand, der 
i sæklig Grad hat viet sit Liv til sin 
tllacecs aandelige Lpgang. Men l)an 
et jo nu enaana fort, og tcenle fig. 
Lande-ts- Pkcefident stille sia paa liae 
Fod med en Repræsentant af den for- 
aatede lttace er for meget for de frie 
Ameritanekr. 

—-— Memphig, Tenn» Ott. ts. — 

"P:cksident Novseveltg Jndbndelse af 
Bootes T. Washington til vet hvide 
»Has- er det altopsluaende Samtales 
Henme her. En lolal Apis hat inter- 
Iviewet et Antal Politilere, blandt 

zhville flere lebende Repnblilanere, 
sont alle syneg at vcete enige om, at 
Den nye Præftbent hat begaaet sit for- 

i ste Fejlgrelk 
« 

Lotale Aviser indeholder lange Re- 
idattiongartitleh hvori Picesibentens 
iHandlina paa det ftrengeste angribeg. 
l ,,Tl)e Scimitar« siqer: 
L »Den tnest foedømmelsesvcerdige 
Hatidling, en Boeqer i de Forenede 
Statet nogen Sind-e gjotde sig slyldig 

» 
i, blev begaaet af Prcesidentem da ban 
indbød en Negee til Mibdag i det hvid: ihn-« 

i »Commetcial Appeal" stack- i 
,,Det paahvilee nu de hvide Dem-H 

) tratet i Sydeu, focn hat modtaget Ub- T 
lmetmelser as Pmsident Roofevelt, ati 
frasige sig sine Embeder. De lan illei 
viere betendt af at benytte sig af nogenl 

xuvmakkene fka hans Hamm. Dek! 
Fee viselig ingen Æee forbundet med bei jGavey han givee.« 

l l 

» 

En Mund mod to Bandittee. 

i Enge-m Oregon, Olt. 28. — Toi 
iTogkIvete staat-jede Oberweier-Ets- 
kaestoget i Morgeö tidltg omteent 15 

iMil sea Eugene, og vilde uden Totle ihave gjokt rtgt Bytte, hvis det ttle( Ihavde vceeet for een Monds Mov og 
i Saateaavtghev. 
l Denne Mund var Elspeesbud C. 

HChaeleL ver til Ttovk for en Regn 
Hat Kugler og en Dynamlt-Bombe, 
»der, alleeede antændt, teuede med hvett 
Diebltl at »blcele ham og det for-n- 
stede Bytte ttl Atome, bog 

forblevt paa stn Post. 
Revernes Plan var lytledes til 

Gemeinwle tadttl Niveene entd- 

is en aldeles uforudset Hindring i den 
modige Chorus-. Historien fortcelles 
sauledes: 

Sac- fnart Toget var standfet, be- 
falede Røverne Jngeniøren og Fyrbø- 
Deren at lese Ekspresvognen fta det 
øvrige Tog. 

Daten til Ekspressvognen blev der- 
paa sprengt med Dynamit. Bauw- 
terne tommanderede Charles ud; men 
her var det at deres Bercgninger siogY 
feil. 

»Kom ud, eller vi vil sprwnge digT 
og hele Stadsen i Luften!« raubtes 
ber. 

Svaret, de sit, var ikke hvetken 
mildt ellcr Melng og de begyndte at 
assan Sind paa Skud ind i Vognen,’ 
bog uden at ramme Chatles, som 
imidlertid heller ikke var ledig, idet 
hcm uafbrudt brugte fin Revolvet mod 
Bundittetne, der of Fmgt for de lyn- 
snate Skud som Charles affyrede i 
alle Retningey ikte turde nærme sig 
Judgcmgem 

Men nu blev de trcette af at lege 
Stjul længere og brugte det sidste 
Mitwel. De antckndte en Dynamit- 
Bombe og kastede den ind i Etwas- 
vognen; men hurtig som Lynet greb 
Charles den frygtelige Genstand og 
slmigebe den tilbage for Fødderne as 
Eli-verne, der i vild Hast gjorde Re- 
tkæte og med Nod og nceppe reddede 
Livet ved Eksplosionen der paafulgte 
i næste Sekund. 

Endnu ovgav de bog itke Planen, 
og tvang Find-deren til at gaa foran 
som Dætlc for dem ind i Etsptesvog- 
nen; men Charles fnrebe oven over 
dennes Hoved og holdt dem tilbagse. 
Tit sidft maatte de opgive Forspget og 
nøjech med at tage Postfcekten, der 
indeholdt de registrerede Breve. 

—- W-—--—«— 

Lock Niagara i cn Töndr. 

La denne Gang er det en 50 aarig 
Kvinde, ng. Annie Tanlor, der hat 
ndsørt Vovestnkket, der ikke hat sin 
Liae undtagen blandt Falk, der havde 
til chsiat at beaaa Selvmokd. 

Hnn slav imidlektid over og det uten 
saa nieaet soin et brckkket Bru, knn et 
Saat i Hovedet oa hendes Neevesystem 
i en lidt ryfiet Tilstand, da hun bled 
halet od vaa den anden Side. 

Mr5. Tanlorg Tut var en Mil 
lang nennem de kanadiske Sikømfald 
spr hun naaede Skrænten ved den 
nedstnrtende Vandincrnade. Hendes 
Tende, der var saa solid, som en 

Tonde kan laveg, blev slynaet aa 
tninlet og kastet omlring som en Fjer 
i de sydende, svitrende Bande, Inen doa 
nden at komme i sarlig Bekoring ined 

Ftlippernr. Da den kam ind i toligere 
llink-sagen sejlede den majestcrtifk as 
Sted i en nasten lodret Stillina nied 
Halvdelen under Band. Da den naski 

mede sig Faldet sorandrede den Stil- 
lina til en Vinkel as 45 Graden oa 
ajokdc den bratte Nedstianing as 158 
Fod saa pænt, som en Tonde overlto 
redet kan aøre det· Til Banden var 

fæstet en Amboli, der holdi Tønten 
i den rigtiae Stilling; thi havde den 

dreiet sig, saa Kvinden var kommen 
ned paa Hovedet, vilde hun have knaski 
ket lHalsen og knust sit Hoved 

Ester den sarlige Nedstigning aik 
det nok saa jcevnt. Det hele tog 18 
Minutter. 

Da Konen var kommen til sig selv 
igen, takkede hun Gud, at hun endnu 
var i Live, samt lovede, at hun vilde 
aldtig Aste det mete, hun havde tun 
indladt sig paa Vovestykkek as Penaei 
hensyn. Hun siget, hun bad hele Ti- 
den undtagen nogle saa Øjeblikke es- 
tee Nedstigningem hvot hun havde 
tabt Bevidstheden. 

Tonden var indvendig udpolstret 
for at tage as mod Stødene, og lnm 
sik Luft gennetn en Lustskange, ind- 
sat i Tondens oberste Ende. 

Mes. Taylor e«e en »Schoolteacher«.» 
W 

Bi, Juryen, findet, at den heben- 
gangne dsde as Hierkelammelse, for- 
aarsaget ded, at han ikke tog Rocky 
Mountain Te, tilberedt af Madison 
Medicine Co. 35 Senkt Spsrg 
Apoteketen. « s 

«Danskeren« kan saat as nye hol-: 
dere fea nu as til iste Januar 1903» 

lfin- ILZC »W«»« ««,.«,.»i . « 

Frygtclig Jldtøg. 
Ovcr 20 Pers-met onxkamnr. 

Philadelphia, Ott. 25. —- J For- 
.niddagg udbrød der her en forfærdes« 
lig Jldløs, som i Lobet af faa Mi- 
nutter itke blot lagde store Vcerdier 
ode, men besvcerre ogfaa trcevede 
rnange Menneskers Liv. 

Jlden opstod hos Møbelfnedtet-; 
Firma-i Hunt, Wilkinson Fc Co, og" 
degværre fik den strats fat i al den 
Mai se Uldftof Hor, Hamp o. s v» 
fom benyttes til Møbclpolstring. I 

Folgen var, at den 8 Etageg Bog-; 
nina i et Øjeblit ftod i lyS Lue fra 
Acelder til KvisL 

Eaafnart der blev givet Alatn1sig-- 
nat, styrtede be mange i Fabritten 
bestaftigede Arbejsdere imod Udaangei 
ne men tun de paa de net-erste Eta: 
get naasede ud. 

Da Brandvcesenet kom til, famlede 
de verfor al den-s Kraft paa at faa 
reddet Mennesteliv, og Jlden sit Lov 
at formte. 

UDenfor havde der famlet fig en 

vasldia Mennestestate, der med Gysen 
var Vidne til, at Mænd og Kvinbet 
døde en langsam, smertefulb Død lige 
for Deres Øjne —- uden at man tunde 
bringe dem den ringeste Hierin 

Saa intens var nenilia Heden, at 
iike en Gang Brandinckndene tunbe 

Jtomme helt hen til Bygningem og tun 
faa Liv blev dersor reddede ved Hjcelp 
af de udspændte Net. Pan en af 

’Brandtrappetne saa man to Mænd 
og en Kvinde blive ristet til Døde, og 

;de uiykkelige inde i Flammehavet saas 
« 

lobe frem og tilbage sindsforvitrede af 
Skrceh indtil det hele sank hen i ry 
gende Aftehobe. 

Nu et der stille og siutt om den store 
Vygningz inen 20 Mennefkelig er alle-«- 
rede fundne, og en Mcengde forbrænds 

» 
te ellet af Springet ud Paa Gaben tm- 

;stede, henligger paa Hospitalernr. 
« Dei er den ftygteligste Brand i 
Philadelphias Historie-. 

De tusinde Ting. 
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv 

Drena stjaalen. Carbond«: 
le, Jll» Ott. 24. —--- Charlie Patchen, 
som var otte Aar gl. og fra Murphlsg- 
bot-o, blev af en utendt Landstrygxr 
bortsprt fra sit Hiern. Grunde-i til 
Voriførelsen kendeg im, da Bang-Ins- 
Forckldke er fattige. Drengen og hans 
Bortfører fungedeg sent i Gaar nasr 

Textes-, Mo» og trng vil blive sendt 
tilbage i Morgen. 

Sorgen Skvld i Fahnan- 
Død. Decatur, Jll» Ott. 24. — 

John H. Johnston, nedtrytt over sin 
H Maaneker gamle Datterg Dish, Iit 
i Motgeg og kobte sig en Revolve: ng 
Patroner. Femten Minutter senere 
git han hen til Barnets Grav, lfkod fig 
gennem Hiernen, og faldt døcndc over 

Graveu. Han døde sil. st ! Ist-ek- 
middagS. Selvmotdercth Bruder 
hebt-er Charleg T. Johnfkon og er en 

velbekendt Fokretninasiisst. 

Fru Mcskinlen its-» Ins 
Francisco, Cal., Okt. 24 -— Der er 

maasie efterladt en ftørre Jnokaxt fi r 
Fru McKinley, end der var udtrytt i« 
McKinleys Testamentr. Hun ejer 
nemlig en Mine i Ely, Nev» og der 
scges, at Jndtcrgterne vil Oliv-e faa 
højse som 8100 pr. Ton FULL Dis-je 
Miner vil blive en god JnJicegO fcir 
hende paa hendes garme Dage. 

Piger fpiser ,,Math Balls«.» 
Applewn, Wis» Ott. 24. Biska 
de kvinbelige Elevek paa Latvrence« 
Universitet blev der foxleden opdage:,! 
at de brugte at indaande Lugten, jaJ 
endogfaa fpise »Math Balls«. Jkkek 
mindre end 30 of de kvindelige Elevers 
ere henfaldne til denne stygge Baue. 
De begyndte med at indaande Lugten 
senere med ut spife. 
Damerne Katharine og May Geartts 

fka Matinette henholdövis 18 og 20; 
Aar, bekendte, at de havde begyndt; 
denn. stygge Vane paa Universitetet. ! 

Mastixnfttejke i Iowa. 
Qelwein, Ja» Okt. 24.-—- Der et Böo( Maflinistet og Kedelsvende, som hat 

xjort Streite. De vare ansatte i 
Lhicago Great Westerngs Vcertstedet 

s: —Qeltvsein. De forlangte at en af Lo- 
.omotivvckrkstederne5 Formænd flulde 
rsskediges, de mener at han er umfan- 

» org. 

Et Guldfund i Elkton 
Nin-en. Cripple CrieeL Col-, Okt. 
34. —— Det rigeste Guldfund i Ver- 

? Den har man nu fundet i Elkton Mi- 
.ten. 200 Fod fra Hovedskalten stud- 
te Grubearbejderne pact et stort Kra- 
ter, som hat et umaadeligt Otnfang, 
og fom vift gemmer store Rigdoinnte 

»Der vic sinkst biive Grade Mk Gut- 
det kan komme til at glitnre i Dogg- 

«!yset, da dette er af den cegte Slags.! 
For nogen Tid siden blev Gruben 
fyldt med Band, da Ser blev tømt,« 
.:«.en ved Hjætp af Pumper bringes nu 

Vandei op, faa man tan faa at se 
yvilte Rigdomme man er ftødt paa. 

Han vejede 493 Bund. 
Bettlehem, Pa» Okt. 24. —- Penn- 
sylvanias sværeste Mond er død, 70 
Aar gammei. Hanchegt var forn 
sagt 498 Bund; han var Fader til 
17 Bern, hvoraf 11 endnu er i Live. 
De 8 as hangs Sonn-er udmcerker sig 
Ved hver at veje -'-30» Pund; man tan 
sige ,,det de i Arv efter Faderen fik.« 

Prceriebrand i R. Dakota. 
Forum N. D» Okt. 24. —- J den nord- 
Iige Dei af Ward Couniy raser en 

nocldig Prærisebrand Staden er al- 
lerede anflaaet til flere tufinde Doll. 

i i « 

Grund Fortg, N. Nat» Ott. 25. —- 

Branden i Stett-eng vestlige Egne sial 
have ankettet uhyre -Ødelæggelser; 
mange Farmere hat rnistet baade Hus 
oq Hiern, stimmt-er og den indavlede 
Sced. 

J Ward Couniy har 20—50 Ny- 
byggere mistet alt, og man frygter for, 
at der ogsaa er gaaet Mennesteliv 
tobt. 

Til Filippinerne. Havanct, 
Ott. 24. —- Den for fine Fortjenefter 
i Kirteeiendoms-Spørgsmaalet paa 
stuka betendte Bisiop Jbaretti er af 
Paer bleven udncevnt til sætlig pa- 
deliq Delegat for Filippinerne. Huns 
væsenligste Opgave blioer ogfaa der at 
faa ordnet det vanfkelige Kirkeejew 
don15-Spørgsmaal. 

Til Guldmarterne. Pach- 
lo, Cal» Ott. 24. -— J den sydveft- 
lige Del af Countuet her er der en hel 
Foltevandring ud til de nyopdagede 
Guldmarler. Der stal vcere fundet 
rig Erts, sont hat givet 81200 pr. 
Ton. 

Den sure Svie. — Buffalo, 
Ott. 24· — Nu tommer den sure Svie 

tovenpaa Udstillingens sødc Kløe. Un- 
jderballancen siges neinlig at ville an- 

drage 4 Millioner Dollars. Af den- 
ne Sum er den ene Million Kautioner, 
over 2 Millioner Attier og løbende 
Gceld en Million. De fleer Bygnings-; 
entreprenører hat endda tun faaet udq betalt 20 pCt. af deres Tilgodehasj 
vende. ( 

Hat unact Rövcknc. 

Konstantinopei. Okt. 25. — Der 
er im dannet Forbindelse fra Byen 
Melnit i Provinfen Salonici,n1ed die 
Novem fom bortførte Mifg Stonc og 
Mme Tfilka 

Dl)rr. Pecie og Ebdy hat i Dag 
haft en lang Konserence angaaende 
de forskellige Spørgsmaal i Stum- 
Assæren, grundet paa de fra Melnit 
modtagne Underretninger. 

Londson,Ott. 26. -—- ,,Morning 
Leuder«' hat et Telegram fra Sosia 
lydende Paa, at alle Underhandlinger 
mellem de bulgarste Myndigheder og 
Røverne er blevne afbrudte. 

-«—-·0«-— 

Dct columbianikc Spröd 
Colon, Columbia, Okt. 25. — Re- 

geringen bekendthr nu, at General 
Gutiettez hat vundet en afgøtende 
Sejr over Oprsrerne ved Amballema, 
vest for Bagvta. I--0-«..«« 

vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv 

Englands Räd. 

London, Ott. 25. — Det bekendte 
Parlamentsmedlem og Journalist, 
winston Cl)urchill, hat i en Tale er- 

:1ceret, at England Ined Henfyn til 
Zydafrila var i langt støtte Fate nu 

end fot 2 Aar stren. 
Og Ptessens Angteb Paa Ministe- 

tiet blivet ogsaa stedfe starpete. Den 
l"ydaftikanft«e krig hat naaet et Die-ds- 
.nmtt, hvorfta Negeringen ilte synes 
at knnne tokte den, hvottil kommet, 
at nu staat England uden Midlet til 
:n langdatig sttigg Føtelse. 

Nu et det tillige nied ved en meget 
vtheldia Politimandg Fadaefe bleven 
-.1abenbatet, at England et i Fætd med 
Jt udkalde hele sit Mandftab. 

Krigsministetiet haode gidet hem- 
:nelig Otdte til, at hele Reserven, 
Landvætnet og ftivillige, flulde ufor- 
tøvet maelde sig ved detes respektive 

jOovedkvatteteL Men denne Okdte 
lsiuldse hemmeligholdes indtil der lont 
ielsegtafifl sionttaotdte. 

Lancastet Politi laade ikke Meerie 
iil Ordteng sidste Halvdel, oq lod Ot- 
dten ovslaa ovetalt, og den oaite det- 
fot uhyre Opsigi. 

Der fpekuletes nu paa, om det er 
den sydaftikanske Situation ellet an- 

den Fute, sum hat givet Anledning til 
denne Ordte. 
Det maa erindtes, at der paa Grund 

af Einiten af Afghanistans Død let 
lan fke alvotlige Fotviklinget oed den 
indisle NorddestisHtænse. 

De thcncdc Statcr og 
Russland-, 

Washington, Okl. 24. —— Zwist-e- 
patteinentet hat modtaget ilndetrek 
ning um« at der findet Fothnndlin- 
get Sted mellem Linle og Kan 
angaaende Manschuriets FrsniLi.-. 

Slønt man tkke hat nagen direkte 
Aatsag tsil at nsielænke Rat-lind fcr 
Planet, der skulde finde unok den di- 
ploniitafke Ovetksnslomih et Etuis- 
depattementet bog betæiitt Pac- ai hol- 
de nøje Udkig med, hvtd Rusland «vil 
fotetage fig, og man vi! itke find-e sig 
i selv den ringefte Krasntelst af de 
amerikanste Handelsinteregfer i dct 
fjetne Osten. 

De Forenede Statets færliae Kom- 
’missæt i Kan W. W. Rocthill et i 
Dag ankommen til Washington og 
hat haft Foteimde hos Udemiasmt- 
nistet Han. Rocthill set lyst paa Ki- 
nag Freiniidsudvitling. 

Spanien og Anarkiometn 

Bart-dona, Okt. 25. — Der sial 
være god Anarlistjordbund i Spani- 
en. J lwert Fald erklasrer sternen- 
gcnde Anatkistledere her, at de gen- 
nem dereg Udvalg i de forsiellige By- 
cr bar faact organiferet 8 Millioner 
Vlrbejderr. saa at disfc tun denke paa 
et qidet Signal for at jage Del i den 
af tysle Arlxejdere foreslaaede Gene- 
ralsttejle over hele soeben- 

Baade anatliftiske oa evropæiske Ar- 
lvejderlomiteer hat billiget denne Plan. 

Hollandsk Bonrott. 
Aal-verpra, Okl. 24. — De l)olland- 

sle Dolarbejdsere fom har nægtet itke 
at vilde lade og logse engelste Stibe 
førend Boerkrigen er slnttet, hat ssendt 
Delegater til BrysseL Ghent, Ostende, 
samt alle franske og amerikanske Had- 
ne, for om muligt at sikre en interna- 
tional Boycott af alle engelste Skibe. 

Amsterdam, Okt. 24. — Handels- 
lammeket hat eenstemmigt givet sin 
Anerkendelse til den Boycott, som de 
hollandste Dokatbejdere har besluttet 
at øve over for alle engelsie Skibe. 

Russland og Kinn. 

London, Okt. 24. —- »Standatd« 
gengiver Hovedpunkterne i en ny 
Traktat, som stal være assluttet mec- 
letn Rusland og Kan om Manschu- 
riet. Rusland gaar ind paa at gen- 
indscette det kinesiste Styre i de man- 

chuiste Provinser, som Ausland nu- 
holdet besas. --:t«-..7H Jst-J 


