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Stor Jldebeand i lsyikagm 
—- 

20 Bygningek til en Viert-i as 
200,000 gaar op i Lucr. 

Chicago, Ott. Täl. —- KL 5 i Gaar 
Estenniddag opdagedes Jld i en Trie- 
varefabeil paa North Union Str» og 
i Lobet as to Timer havde den soetceret 
20 Bygninger og gjoet 200 Personer 
hjenilpsr. 

Det var i slere Henseender den inest 
iinponerendc Jldebtand, hvig Inan tør 
beuge det lldtrnt, Ehicago hat hast 
siden helc Byen brwndte, idet den sandt 
Eted i Bisan tættest besoltede Knar- 
ter ined dene- tcetbyagede let anwende- 
line Teæbuse. 

Brandmeendene as Ronipaani 42 oa 
II lslev odemundlet us Flammeth dcr 
ved et pludselia Vindflifte sorandrede 
Retning og strog over Gaben« hvok de 
dar i Færd med Slntninaen. Filar- 
distne blev boastadelig talt bkændt af 
deres Krop; endnu sor Knptejnens ad 
varende Raab lod, satte de of Sted i 
vild Fort soc at tedde Livet, og ncrppe 
var de kommen bott, sør del-: den Istre 
Side as llnion Str. var et Had af 
z lammer og Gnistet· 

Jlden spredte fia ined nimodstaaelig 
Hurtiglied Lige over for den odrin 
delige Jld beændte et halvt Tusin 
Hicsex snd paa, paa Vestsiden as Union 
Str. var der sein tosEtnaeS Bnnninaer, 
alle beboede ns fattige Zoll. 

Jlden naaede dem, og snaet Var de 
et knitcende Jidimv. Gaben fyidtes 
med Huklioldninaggenstande, der blev 
strebt ud as de ulntteliqe Beboeke, hvig 

« Ojem dar dønit til Odelæggelse. 
Jmidleetid suldtes de ncermeste Gn- 

der as lijemdendende Arbejdere. Til: 
stnere strsinmede til fra alle RetninkteL 
oa legte ophsjede Steder, hdorsra de 
tunde ianttaae Jlden De llntrede op 
paa Tonnen as de bloleeede Zvoevog 
ne, fnldte Tanene as et Tnsind Fragt 
voane Pan Norddestbanespoeet, der lo- 
ber parallel med Kiniie Str. Der 
var i alt benised 2«,««« Foll til Stede. 

Nu on da loin et Ton saeente over 

Sporet, der trndsee Union Str» nied 
en rasende Huttighed for at undaaa 
Antcendelse oa den tcetpallsde Men- 
neslemænade sløj til Side som ved et 
Tktslleslng. 

Kl. 6 var 6 as Tenement Husene i 
Brand. Kvindee med Svædebøen paa 
Armene og nonle holdende fat i Stor- 
terne stod i Sslen paa Gaden og saa 
paa, hvoeledes deteg Hjem lidt estee 
lidt sorsvandt ska detes Dink. Gras- 
dende, bedende og opmunteende dereg 
Mænd til at kedde saa ineget som mu- 

liat, stod de der bakhovedet, pusset oa 
tumlet om as de ttavle Beandnicend 
da gennecnblsdt as Band, og de soelod 
ilte Stedet, set Politiet drev dem dort. 

De Jlden sprang oder paa Mil 
autee Ave. blev Foevieeinaen og Nied- 
selen ubesleivelig, Full stnetede ud sea 
Beboelseshuse og Butitlee, nogle med- 

k t- dringende smaa verdilpse Fing, andre 
! var saa rieselsslagne, at de ille en- 

gang tunde sanse at eedre sig nd. 
Der blev vist mange lsslsempler paa 

Jelteniodig Selvoposkelse; en ung 
Mand teddede sanledes tre Kvindee nd 
as et Has, indtil hans chedet niesten 
var beendt as Keoppem 

En anden Konr. Mes. Gallaghee 
var sengeliggende. Estee et Par sor- 
gæves Fotssg paa at lomcne hende til 
hie-lex lyttedeö det for to Mand, Ed- 
wakd bunt og Albett Olsen. Ind- 
gangen ad Deren var sperrtet as 
Flammend Men bunt llavkede saa 
op ad Olsens Sluldee, gil ind gen- 
nem Binduet, og lom sttats estee til 
Syne med den soge, der blev modtaget 
nedenundee as Olsen- 

En ung Mand, Laurenee Lotsen 
hoppede seaanden Sol ned og til en 

tndvendtg Stude. 
Brandmeendene viste et sandt helle- 

mod. Drei-en viel den ene Gang estee 
den anden as Flammeene, der stin- 
ledes elf en start Bind, lom de ttlbage 
tgen og tgen. Undeettden siiultes de 
as Hammer og Rig, naat Tagene A- faldt ned, og maune as dem eeddedee 
·ira at wende pp ded, at dere- Kamme- 

ratet rettede Vandilangen paa dem. 
Den, der forst ovdagede Jlden, var 

den for sine Niagaratute betendte 
Dansker Peter Nissen eller Kapcajn 
Bowser. 

Mcektelig not er ingen kommen san 
aloorlig til Stabe, at Dieben vil Oliv-.- 
Folgen. 

En untlig Tragcdir. 

Biene Nebr» Ott. 30. — Mellem 
Kl. 2 og tre harte Farineken Christian 
Drum-, der bot sin Mil syd for Pierce, 

»at bang Hund gøede voldsomt og ded- 
holdende. 

Han stod op i den Formening, at 
der var kommen friemmedr. Da han 
tom nd var der imidlertid intet at fe, 
endsiont Hunden vedblev at give Hals-. 

Han stønnede sau, der maatte være 

noget galt paa Færde og gil ind i Hu- 
set og hentede sin Besse. Da han igen 
tom ud, faa lmn en Person lobe dort 
fka Stalden, saa hurtig han lunde. 

Duetr raubte den flklgtende an: til 
Svar vendte denne sig om og nssytede 
en Bøsse mod Dum; Studdet ramte 

Iimidleotid itle, men Duerk sigtede nu, 
siod og ramte Monden i Baghovedet, 
foa Døven siebliltelig paafulgtc. 
Monden havde to Tpmmet tilhørende 
Duetk i sin Hat-no 

l Saaledes fortlarer Duerr Historiem 
Den drcebte, en Kvægopløber ved Naon 
csteorge Fetterly, var i Folge med en 

anben Mand, Evmund George, der 
bar en libt forltellig Historie, idet han 
fortlaket, at de paa detes Bei til Not- 
foll blot stunk-sehe for at faa en Dril 
Band, at Duerk tom ud oa lieb vaa 
dem tre Gange og ramte Fettekln den 
ene Gang. Anganende Duerrs Ism- 
nsek i Fetterlys Besidbelse talte han 
itle. 

Det bemerktes, at Duerr er en i alle 
Mond-et agtoasrdlg og paalidelig 
Mand. Han bar senere givet sig selv 
op til Politiet. 

— 

Eu Folgc as Trutkcnskab. 

En 111nkke, der koste-be IX unge Men- 
nesker Livct, hændte i Sendung paal 
Et. Paul Benen. Nord for Caiedonisp 
Csnter paa Grcensen nf Racine vg« 
Milmaukee Countieg, idet Joseph 
Paulekvsin, en Exaatig Farmarbejber 
Der var ude at køee en Lysttue tned s- 

unqe Pisa-, dtat sig fuld i en Kro, 
kendt under Navn af Goelzers Ta- 
vern, og paa Hjetnrejsen fette lige 
imob bet antommende Eis-preis Tcg 
med bet Resultat, at han selv bl:v 
decrbt paa Siedet, idet ban sit Hier-« 
neflallen knust, den lsaaeige Matt) 
Bonzel Døve ogsaa stmtsx eftersom Ho-1 
veoet var næsten ftilt fru Kroppem og 
den 105 aariqe Anna Lauter sit Rygss 
gen must og døbe IF Timek senere. 
Martlm Bonzel, 16 Aar gl» flap med 

Hfoeholdsvig lette Saat og vil komme 

Esi,q· Pigeene var Døtre of velstaaende 
Harmen, men havde taget Pladg paa 

let hotel i Milmautee og var hjemme 
»von Bespg om Sondagen Heftem 
Hm ejedes af en Racine Mand, blev 

Eselvfslgelig deeebt paa Siedet, lige- 
sum ogfaa Befordkingen blev tnusi 

Zog fplinttet. 

Kugler i Stedct for Brüd. 

San Antonia, Tean Okt. 80. —— 

Der meddeles om et OPl-b, mest af( 
slvindee og Born. der stokmede et af! 
Byens Kornlagere for at faa Korn tils 
Brod. ! 

Aue-sagen et fsest og fremmest Mis-. 
nicktsten i Texas. Korn var dytt, og of 
den Grund havde Regetingen ophævet 
Jndsprselstold paa al Stags Beth- 
korn. 

Det paastaaö sau, at Spetucanter 
iM optsbt alle indtomne Ladningee, 
IS Hat reist Ptisen 100 pCt. De nd- 
l)1mgeede·s’5e)lk er af denne handling 
bleven veeone til Fortvivlelse, og an- 

Ieeb Vaeehufene. De blev stupt ned 
as Vagten, og 20 Person« blev sau- 
eede mange of den bit-disk 

Stillingen paa de Siedet spd for 

zity of Mexico siges at date wesen-de- 
g. 

Kastct hilft op i Lasten. 
New York, Okt. 530.—-— Henri Foure, 

den franfte Automobilist var samtnen 
med fern andre Mænd ude at tøre i 
Automobil. Just sont de naaede Jem- 
banefporet og stulde tøre over det, tom 
Lolomotivet til Syne ved en Ovid-rei- 
ning tæt ved. Der var hverten Tid 
til at komme fkem eller tilbage, i nceste 
Lieblit ftete Sammenstødet; Altwind- 
bilen blev splintret i Stytler, og de 
sets Mænd sinngedes langt bott, nogle 
af dem 150 For-, og alle faaredes de 

kmsere ellet mindre alvorligt, dog ingen 
;af dem dodeligt. 
» 

Der er ved Omdtefningen ingen 
«Flagmand. Dekimod antoges en au- 

tomatift Klolte at ftulle ringe, naar 

Toget ncermede sig, hviltet den i Følne 
de ulnllelige Automibilister dog not 
ille hat gjoet. 

——-— O- --———- 

Miotænkcligt Dsdsfald. 
New Bedford, Mass» Ott. 30. —- 

J Lobet af en Maaned er en hel Fa- 
milie uddød, under san migtcenlelige 
Forhold, at Sagen er bleven gjort til 
Genstand for Underføgelfe, og fom 
Folge af denne er Misg Jane Toppan, 
der iom uddannet Sygeplejerste hat 
ltetjent hver af de site Personet, der 
er afgaaet ved Døden. 

Familien beftod af Mr. og Mes. 
Alden P. Davis og deres to gifte 
Dotte, den ene, Metz. Gibe, bosid- 
dende i Cataumet, den anden fra Chi- 
cago; de døde alle i Lobet of fil) Dage. 

Den førfte var Moderen. Mes. Da- 
vis. Hun blev pludselig syg og døde 
i Lobet af to Dage, som det sagdes af 
Hjettelnmmettr. Døtrene antom til 
hendeg Begravelfe, og lokt Tid efter 
denne bleo Mes. Gordon syg og dødsr. 

Den næste var Mk. Devis, der hur- 
tig fulgtes af den sidfte Dotter, Mes. 
Gibbg. 

Alle site vlejedes ai Miso Toppam 
men oed sidfte Dødgfald blev Folt mis- 
teentfomme og for-langte en Unverw- 
gelle. Ligene of Mes. Gibbs og Mes. 
Gorden blev gravete ov og under- 
søgte, og Medkelelsen lob Paa, at der 
er funden Gift i Mavescellen af den 
føkstncevnte; om de andres videg end- 
nu intet. 

Mifs Toppan er arresteret under 
Anklage for Mord; og fenere Unber- 
søgelser vil godtgpre, om det et et fires 
dobbelt. 

-——-.-0.----- 

Statt Uhrld for Bnffalo Vill. 

Charlott, N. (5., Okt. 29. 11·I 
as Bnssalo Billg Cirknghefte blev 
drckbi i en Jernbanenlntte nckr ved 
Lexingion i Morgesz deribkandi den 
bekendie Girtngejers Els)ndlinasaanacr 
»Ich Pan-« Tabei sigeg ai være hen 
ved MWML 

Illniten var Resultat af et San- 
menftøb mellem ei hnriiaaaaendk 
Fraattoa nq anden Afdrlinn af Mr 
nisten-eh der fkulde føre Heftene i Bin 
inmitten 

En inigforstaaei Ordre var Aarsa 
gen. Adstilliae af Toqpersonalei blev 
saaredse, men ingen dichtes. 

—- wof- 

Misv Stonc befindet fig vel. 

Sofia, Okt. TH. —- Saa manae for 
stellige Rygtet angaaenbe den fanane 
Missionæt og hendes Ledsagek Mine. 
Tsilha hat vceret i Omlsb, at man 

næppe ved mete, hvad man stal tro· 
Den sidste Meddelelse for hvis Paa- 
lidelighed en Mand, der er paa en 

,,venskabelig Fad« med Roman staat 
inde, Inder paa, at begge Dainerne 
befindet sig sækdeles vel. De opholder 
sig for Tiden i en tyrkist Lande-by i 
Hufet hos en iyeiist Ben, der er en 

Ven og allieret af Rot-erne. 
Undethandlingerne fortsceite67 Ame- 

»eiia hat fpkssgi ai faa Roverne til at 
indse det Welige i den hsje Lese- 

’fum, men IMpr uden mindste Resul- 
tat. 

Jmidlettid neereö bog Mistanken 
om, at den macedoniste Ktigskomite 
staat bag ved det hete. 

Tytkiet forbeteder sig alt paa at 
nagte den Stadeserstatning, fom 
Amerika fandfynligvis vil forlanae. 
faa snati Mist Sinne bliver sat i 
Fest-ed 

De tusinde Tini-; 
» 

Den gammeldags Opdra 
ge l se. Alton, O» Okt. 31. —- 

Tøominer G. M. Anderson her hat la- 
det l; Dkenge, fom havde stjaalet Nøds 
der, pifte paa Raadhnset. Drengenes 
chedrc fik selv Lod til i Doinmekenk 
Paasnn at vcere Nemefi5, oa denne 
aainineldags Straffemetode stal vise 
ndmasrlede Fruater, samtidig med, a: 

deng Virtning er hurtig da at den er 

sparsdniiiielig.n Det kostet faa hderten 
Ophold i Reformslole eller Fængsel 
Ja! Vore Fædres Fcedre havde maai 

sie Ret. 

Watestabelig Lyll:. Butte, 
:I.li’oiie., Ott. Bl. —«- Plnm og Hnstrn 
hadde siktert al Grund til at viere 

lytteliae, og da de nu itle tunde lic-: 
Hinanreng Ansigt, burde de i hvext 
Fald have tnnnet eneö om dereg lille 
Zaariae Daiter. 

Men Meg. Plain-«- Taalniodigkxsd 
dran en stønne Dag og faa flattede 
hun lnein til sin Mor og tog selvføxi 
gelia Datteren med· 

Her tomnier saa Mr. Plnm ansti- 
gende med en Revolver, og bang Konse, 
der itte med Urette anede Sdia, greb 
agsaa en Revolver. Saa states de en 

Stund, og Folgen var, at den lille 
Butter blev drcebt: Meg. Plain fil 
et Sind i Hoften og hendeis Mor et i 
Zlulderen 

K a n n l e n. Washington, D. C» 
Okt. Isl· — dedinmisfionen for en 

istlnnisk Kanal hat nu indgivet fin 
Jndbseketning. og det meddeles, at det 
cftet den anses for siltert, at lun 
Jeicaragnahianalen lan anbefales. 

PanamasSelflabet stal itle kr, 

Alma have overgivet Rommissionen 
nonet Bud. 

Da nu den nye Traktat med Eng— 
..".nd tan Tigess at møde alle de as te 
Jsorenede Etat-re ftillede Hirn-V dil der 
s.«..ileLe5 snart lnnne stridesz i l Mana- 
Ixsan Bonn-elfen 

th Konnte-Zion vil vediaae beage 
Dele, anfeg for given 

ist Bortførelseg ForsøxL 
Madison, S. Dat» Ott. Täl. —- En 
isned en Jndianertdindc gift Mand, 
Ed. Cumininag, vilde i Dag bortføre 
Miss Eva Christiansen fra Flan- 
dreau. Men i Toget whede han sin 
Plan, og den, til hvein han where den, 
tendte just Piaens Jota-weh og tele: 
araferede dem til ein Sagen. De gav 
da Politiet Ret til at arreftere Parret, 
lnsilket stete. Oa nu befindet Pian 
sia atter hjeinme, men Cnmmingg 
niaatte vandre i Fcengslet. Han blev 
senere lasladt 

Manne »blinde«. Port 
Townsend. Wash» Ott. Z — To 
Tampftibe ankam i Dag fra Name; 
de medføtte hver ca. Ruf) Pagsaseren 
Dei ene af dein hadde degudrn 110 
.,l)lind:« Passagerer med; digse »stow 
almos« var kommen on! Bcrd ved i- 
Nocne at llatre ind over Anlertcett"n- 
gerne. i 

J Name blev ea. 500 Mand efter- 
ladt pengeløk »den lldsipi til at 
tnnne gennemleve Vintertiden. 

Neger Spørgsniaaletu 
Norfolk, Va» Ott. 31. — Animus-i 
mand Swanson fra 5te Distrikt holdt 
Tale her i Dag for det demokratifle 
Stats-Stemmeliste. ! 

J Talen erllærede han bl. a. at« 
Demokraterne nu havde bestemt atj 
aøre det af med al Neger-Afltemning" 
med det samme. Han var ogsaa inde 
vaa histotien om Booler Wafhingtons 
Modtagelse i «det hvide Hus«. 

Han glcedede sig over, at den al- 
mcegtige havde ser trutlet Grausen« 
snellem hvid og fort, saa Theodore 
Roosevclt lunde ilke cendredette.ff 

Der var 3000 tilstede, alle Mænd 
lom Minder bifaldt hanö Udfald 
mod Prcesidentem 

Det gsr sine tusinbe Gerninger 
bedke end de fleste kan gste deres ene. 

Vi hentyder til Nocly Mountain Te, 
vrcepateret af MadisVU Medicine Co» 

135 Cti. Spstg Apoteleren. 

u d kind- i. 
Statt cugclsk cherlag. 

67 dtæbte — 173 saakcdc. 
Bocrue tager alter to Ranoucv 

London, Nov. 2. — Lord Kirche-net 
har meddelt Kriglzmiuisterlet, at der 

hat suudek et hæftjgt Sng Sted ved 

Vethel, hvor Englænderne led et suld- 
stcendigt Mel-erlag 67 blev drcebte, og 
over 170 er haardt saarede. 

J Folge en Meddelelse fra Kilchenek, 
daterel Prælorla, November 1. var del 

Oberst Beusouø Styrke, som en Nat 
under det læltesle Morle blev angrebet 
us Boerne, omlreut W Mil sra Belhel, 
i Nærlseden as Brokenloogle. 

Bverneø Mandml angiveö til ca. 

lum. Kilclseuer sendle øjeblikkelig en 

Hjcelpeslyrke ud under Oberst Butter. 
der udeu at mode Modstand ankoin til 

Balpladsen. 
Bartes meddelte straks tilbage, at 

Oberst Benson selv var død as sine 
Saat. 

J alt laa s- Ofsicerer og DR Mond 
bilde, meng- 123 Lfslcerer og ca. IW 

Mond var saarede, de sleste endog 
haartm 

Boerne haude laget to Kanoner sra 

Lægetunsleng Paalidelig. 
ded. — St. Louley Nov. l. Her er 

død 11 Born, som paa Grund af Distr- 
i kitissEpidemien var bleveu indpodet 
:med«DisterililemdToxine, sabtikerel 
as Byenø Kemist; alle Børttene sit nein- 

lig den srygtelige Blodsorgistning, kal- 

del Mulldtlemme, stemkaldt as Tera- 

mthacillm Væsteci var suld as 
diss- Baciller. 

Slor Jern baneullskke. 
Bemidji, Minn, Ott. Ill. En Kakike- 
llg Jernbaneulnlke stets i Gaar Mor- 

geg paa Great Marthens-Baums For- 
st:n-Strælning. 17 Fraglvognc lob 
as Sporet og blev suldstændlg øvelagte7 
tillige blev 4 Mænd dkæble, som havde 
sljaalel sig med Togel, som so er saa 
almindeligl paa Fragnogeue her i Lan- 
det. 

Smaakoppe-Epideniie11.— 
Jll. Lit. sm. Alle Stolerne i Hamils 
ton er lasset, da der grasserer en Sama- 

toppe Epidemi i Beim 
—- 

Unqe Forbrydere To 
Drmgc Bein i alt unt-tagen i Sond, 
er anklagt-i og flal i Reiten for For-· 
sog paa Jndbrudgtyveri. De er Son- 
nek af polit: Furældre og qaar begge 
i derecs 14de Aar, og deres Overtrce 
delse bestaar i, at de forsøgte et Ind- 
drud lios Jakob Frandsem bofiddende 
paa Genick Str» Cl)icago. 

Det er tredic Gang, de to Born gri- 
beg paa den Slags Veje; og den hele 
Plan viser, at de er øvede i Gerningen. 
Dei uiislylledes imidlektid detme 
Gang, idet Politiet lotn til og for- 
hindrede dem. 

» 

Da de udspurgteg om Grunden til 
deres paatcenlte Tyveri. fvarede den 
mindste af de to, han set lun lille ud 
If sin Alder og til at være henved 10 
Aar gammel: ,,Vi mangler Penge til 
at gaa til Teatret for, og de vilde in- 
gen give os hjemme, og saa maatte vi 
selv se at fan dem, og det gaar sai 
langfomt med at tjenie dem. 

Begges Forceldre er cetlige, arbejd- 
somme Falt, og Børnene har vceret 
fendt regelmæssig til Stole. Dis-se 
Veftside Tseatre er en Skcendsel for 
Byen, og mange Bøtns Ødelceggelfe 

dar de paa Samvittighedem For 10 
Cts. kan Born komme ind og se de 

mest haarrejsende Forestillinger, hvor 
Skurkien tillige er Helten. Sligt 
ttcekker Drenge, og kan de ikke faa 
Pengene Paa anden Maade, stjæler de 
dem oq læqger Grunden til en For- 
bryders Liv. 

It Innre en Fort-mit s m Das. 
Inn Lag-five Brot-no Ouinlne Billet-· Illelppg 
tekeke ttsloqolsvekev kensmh hvts dem Widdel staat 
seit. III-ones III-nettes et wo hvek III-. sc. 

Englænderne — men alle øvrige Med- 

i delelser favties. 
Hvorledes Nederlogel har fundef 

Sted ved ingen endnu, i hverl Fald 
fortceller Kilchener intet bekom. Men 
man fit fotleden et Telegram fra hanc ! om, Benfoty sont nu er dad, havde over- 
rastet en lille Boerlejr i Nærheden af 
Belhel. Dei var den 22. Oktober. 

3 Dnge seneke meddelte KiicheneL at 
«Boerne under Grobellar og Erasmus 
! ,,havde haardt angrebet Bensons Bag- 
I stop, inen blev drenen bort.« 
! Den Gang burde Hjoelpen selvfslge- 
lig have været affendt; lhi Boerne hat 
vel tun ladet sig drive Hort for i Nat- 
iens Marke at kunne over-raste den ung- 
ge Fjendr. 

Ritchener selv angiver ikte Ulylkens 
Dato. 

Fkuuktig Ig Tyrkict. 
Paris, Nov. 1. —- Nu maa Sulta- 

nen elletg til at fkynde sin. Den ene 
Division of den franfle Middelhavs- 
flaade er nu virkelig loben ud med 
forseglede Ordrer. Dei meddel s 
gennem Udenriggminisieriet, at Sa- 
gen hat sin Rigiighed, og at, dersom 
Tyrliei ikke inden Søndag opfylder 
de fransle Erstainingglrav til Punkt 
cq Pritkse, vil den fransie Admiral 
lsailland beinægtige sid en af Tom- 
byerne Mitylene eller Saloniki. 

Mitylene hat Betnbning tillige fom 
By ved Jndlnbet til Dardanelletne. 

Sultanen facir altfaa rappe fig. 
Men han er vant iil at spille Stor- 

maqterne paa Rassen Dei er den me- 
aen Tobak, ban ryger, der gør ham 
»san« koldfindig. 

—-.—--—- 

l 

; Anakkigmctn 

Citn of Mexico, Okt. TH. s— Ei af 
Horcdembederne ded den dumme-ri- 
tonfle siongregs her vil dlive »Amt- 
iigmen on de bedste Midler til dens 

«1ldrnddelse.« 
Te frn de Forenede Stater ankom- 

ne Dselegnter er færlig ivriqt optagne 
af denne Sag, on der vil utvivlsomt 
blide foretagsei Afklørende Stridt til 
Hasmning af Annrligmens frie Udbre- 
delse. 

—»»- .--.-.— — 

Danfkernc lienægtcsliygtct otn 

Krrcft. 

siebenan Ott. Bl. — Dei medde- 
leg officielt fra Købsenhavm at Rygtet 

zom at den engelfte Konnt lider af en 

:.lia-rftlnude i Halfen, er falst· — 

l Denne TIJleddelelse beror paa en af 
Lcenerne, der under bang Ophold i 
Damitan undersøgte heim, afgidetFor- 
llaring. 

— —.-- —- 

l Den sortc Död i Liverpool. 

Liverpool, Okt. TM —-- Der er fon- 
faldet flete Tilfcelde her i Byen af den 
indiste Pest. Sinitten menes bragt 
kiennem en Politimand, som holdt 
Vogt ved Memuen i Princes Havn. 
J Hnset hvor Politimanden boede, er 

to Born døde af Besten. Han selv er 

bragt paa Hospitalet. 
Flere Lande har straks erklceret 

alle Slib: sra iiidervool for Pestfmiv 
tede, og alle derfrn kommende Skibe 
vil blive holdte i Kein-interne 

—« -——-0—- -———— 

Ny Sccdclighcdolov i Dannmrk. 

Kobenhavm Okt. RL — Justitsmi- 
Inifter Alberti nieddelte i Dag, at det 
var hans Agt at indgive til Rigsdagen Iet Lovforslag, hvorved den statsaner- 

Ikendte og politilontrollerede Utugt op- 
hckvrdes. Loven stal,- om den Vedtages, 
goelde hele Landet, og like blot de starre 
Byer. 

Det er for en saadan ny Lov, at den 
af »Jndre-Mission« vvede »Midnatö- 
mission« hat koempet i mange Aar. 

H- 

Gsr siøve, uelstvcerdige Piger til 
indtagende vg- fcengslende Kvinden 
Det er "nelop, hvad Rocky Manne-am 
Te gtr. 35 Cli. Spsrs Axt-determ- 


