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HEXEde 
Borsteslavcri. 

De tzlosxisgle Rigdomm-e, derer sam- 
liroe lau etktclte Heut-eh og de mægtige 
Ringvannelfer hat der-IS Skyggesider. 
Tlfki te stylt35 E. munge Tilfælde den 

siærtsrei :l?:t, og De km talløse odelagte 
Mc.1n:stcito:l«ner paa deres Samvittig: 
J. er sinkt-Es dzt bibelste Ord onl, 

at De, Irr .;a!, flal have mete, kg at 

de, der itzt-It har, entzog stal fratages 
det, de at gcklde paa en nagst an- 

dcn LUII.1::, Jnd Det cr trenlL 

Ganstc Vifi find-es der Lede. iom til-« 
sigtcsr »I: L·:ft;:::e De foung men nur 

Lovenr ikte hast«-Des ----fselo over fcr 
Eckitfimkth inccqtigfte MehlerFiitxer — 

er de jo i:!: mcget beoendt Jltaxi fu« 
dxt t. Ets. E Titeln-Jersey hvor Bernene 
!1ii5br::pek paa det sta:nmeli.gft-e til 

Llrbcjde. For et Par Memieltraldcrc 
sidcn reist: i England Lord StafteS-- 
bum ic; -.:;«-.dre Menneflcrenricr m« 
Fiamp frsr at over-te Born-Im moD Mig-- 

lstuzy c-: lignende Felttog vilde vckrt 

pas fiii Plzdss de formede Statcni 
Den ertxcrklasifiz Flonful i Windele 

fis-: fix-Dur ict N:!vs««,orler Blad For-l 
holt-M i L-Iesv-Jerl—:n fauledes: 

»Jen, imin Mcisnd, Kvinber og 
Born .·i-e1«-.’:2 i absolut Slaveris 
Ver Gl:tzockrk:rne, fom ejeH as JVIIILJ 
Coi1::«.t:s«.1«,, mr der fnkre Born im s til 
10 Acr, dzr arbeidtde under de mest 
vprørende Fcryotd. Da ieg opsøgte 
dereg FAMIer fil jIg Den Befted, at 

lwis Bomtne ittc git paa Athejch saa 
snakt :: everhkoecset lunrx fortjene noit 
get, marktte De full-e. De sagde, at Dei 
mirattI prlscjdc cillefammm eler ogfaai 
ful«.:. Herr-c af Glasvckrth paastcd, 
at alle Vers-leite Var over den af Los-sen 
fotefikvxte Llldxn Mcn bei var ille 

riqtisit Cloglc af dem Var ganfte 
fmaa«. 

Opftrcrnrmet Seraf tog en lvindelisg 
Journalisc ira New-York til New:Jer- 
sey ca inmerede Fotholdene, og hun 
lom til kszt sammt Resultat Hun stri--( ver: 

»Jeg fass Born i otte Aars Albean 

tages ud as Stolen for at tjene 35——40 

Cents om Dagen til detes Forældre 
eller Beet-gen Der-es Tsi beftod as La- 

lek, deres For-: af Brødstorper, og de 

fit for lädt SIvn«. 
J et Farveri arbeidede fmaa Dun- 

ge i hundrebv7.8, og mange af demi 
maatte flioe i ti Timer udm at havei 
en Trævl paa Kroppen. De atbejder i k 
store Aar i Farveriet, hvilte de stol! fylde mer Tøj. Tit tager Halvanrsenl 
Time at fylde en saadan Behalt-eh ogs 
faa lang: maa Drengene opholde ftg 
i den. Dei-IS nøgne Leg-einer over-sng 
med alle de Kemitalier, som cnvenveD 
til Farvningen. Disse Dtenge set da» 
ogsaa all: fyge og selendige ud. i 

Er bei galt her, et det bog meget; 
H vom-e i te store Bomuldsfabtitler i Ve» 

sydligk Stater. Her fandt en Dame,! 
som anfiillede Underspgelseiz et fein-H 
uatigl Bam, der hjalp sin szter i 

Spinderiw Sslteren var —- syv Aar. i 

J Sinn-Carolina fandt en Dame fta i 
Chllago et femaarigt Barth der havdei 
Nattearbejde i en Fabrik. Et and-Its 
Sieb atbeidede der Vorn, fom var fan 
fmaa, at de ille selv kunde sige, hvor. 
Hamle de var, fta Kl. 6 Morgen« J 
den Tsd havde te itle et Øjeblits Pufti 
til at spife eller til at hvilr. klltaftiner-i 
nie snutrede uafbrudt. At stande dem» 
vilde betde Pengetab. J Summe-lüg- 
ning hetmed hat del mindre at sage« 
vm der gaar nogle Bis-n til Grunde. 
Deut jo not af.dem. 

« 

Roosevelt begyndte fis Volkstum- 
pagne med diærve og tlsge Otd om 

Ningdannelletne og dem Samfundb 
farliglzed Uheldigvis Mode-han« nor- 

meste Mentnssiceller et sacdant Ptes 
paa dam, atshau i seneke Udtalellet ha- 
lede siætlt tLand paa.sin Kritltx 

Alle visit Tusinder af mtshandleve 

fIsm but-de tmidlertid laldt paa bunt 

og de øvrige lebende Politiketes Ret- 
færdkg,edssans og Mennesszfølelss:. 
Thi felv om der ved en kraftig Bewi- 
telse af de smaa gis en ell:r anren Mil- 
lionæt i Lob-st, bkev der maafte dckg be- 
varet nogle Mennestesjæle. Og en 

Mennestesjcel er al Tid mere vætd end 
en Millionæk, naar denn-e er Milli oncer 

og intet mete. 

—-.-——· 

John Erickson ded. 

John Erickson forlod sit Hjem i 
Norman, Mich» i Maj Mann-ed dette 
Aar for at fisie. Samme Dags Aften 
kom bang Heft hjem uden hom. Der 
blcv sagt est-er ham; men intet Spur 
fandt man of Mun, og man kom til det 

Resultat, at han havde forladt Lande-L 
J Aftes fandt Anton Massa, me- 

dcnjs han var ude paa Jagt, Ligct of 
en Mand, tildækket af sen stor Bunke 
Koifte, to Mil fra Norway. Dct bkev 

geniendt som Erf.:ksons. Han var ble- 
vet studt gznncm Hovedet, oq bang 
komme Lommebog laa tæt vi:d Liget 
samtnen med et Gewer, som ikke var 

hans. Erickson havde en stor Sum 
Penge pna fig, Da man sidst saa ham 
i Live. Avtoriteternc vil nu søge Ists-: 
den Mand, som han agtede sig ud Paa 
Fässer-L med- 

Den myrdctsz Mund efterlader sig 
Hustru og mang-: Borst. 

Der gaat i Aften Ruthe am, at 

Eticksons Son, som et i Chikago, blev 

arrefteret, anklage! for Forbrydelsen 

611 Eneboen 

tfneboettn Pcier Mutter blw i Gaar 
sundet sidkende livløs paa enzkusfert i 

sit Hjem med Ljnene stim hefttt paa 
et Ur, som han LJOLVL i Haanden 

Gamke Ttler Mutter hat i over 40 
Aar bcct atene i fEI lillc Hus i Townsst 

Eckern, Riec. J.s.aen nieste, hvorledess 
lmn lex-the; tbi bcm t?.llod innen at 

loi1tnseii1dtilsiq. Dr Rest: trocd3, at 
han var fatti-:; mcn dette var not en 

Feiltagelfr. Jz det lille Vase-Ilse, bror 
ban sad stio og lold i Dieben, fandt 
man spredt orntring 2000 Dollats i. 
Guid og Papitpenne. 

Den gamle Mund havde lidt af 
Hiertefejl i flerse Aar. Han havde al- 

Dria giftet sig, men atbejdede paa sin 
Farm sent og tidlig o·a spat-ed- saa 
godt som alle sine Pkngr. Han var 

Tusker af Fødfel og btugte altid den 

Bondedragt, fom Mænd bar paa bang 
Indessen da han forlod det for 40 Aar 
siden. 

Man teor, at der set mange flete 
Pxnge efter dam· Han hat flere Ar- 
vinger her i Landen 

En hel So ineinander-. 
Joplim Mo» 15. Nov. En lille S- 

af Størrelse 8—10 Arres, som benen- 
tedes ved Cliss Minen, blev i Daq fuld 
stændig udwmt og opflugt af en Hul- 
ring i »the Granby lanb«. Minen 
staat endnu, insen den er fotladt, i det 
de Neste af Arbeitserne nagtede at bli- 
re. Den er nemlig sanken 1 Fad, og 
ten ventes yvert Øjevlit at ville for- 
svinde. Der er slaaet stote Redner i 

Jorden i Ratheden af Minen 

General Both i Chitago. 
Frelsens Hæts mangeaarige Chzf 

ankom i Lordags til Cshikago, hvor han 
mødte en hjærtselig og festlig Mut-tagel- 
se. Den gamle Mond var ftisi og 
fund og i. et ypperligt humor, der gav 
sig Udslag paa mange Mauren blank-i 

landet i hans Udtalelfe i Anledning as 
Festprogrammct: »Jeg vil i det mind- 

Iste iete i den Wie uge faa Tu- tit at 
tænte paa mit hvide Dank og Skceg og 
Aarenes Vægt.« 

Dunkle-bereuen 
Winni.peg, Man» 17. Nov. En Of- 

sicee, der gjorde Tjenestr ved Weins-en- 
delfen as Doukhoboerne, siget at der 
blev meget stor Gliede i Landtbyetne 
over Mendenes Tilbagekomst. spin- 

i 
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L Dausk- Amerikaan z 
OSOQODOQ DODOSVOVL 
Reis ikkc over Engaud til Amerika, 

ou omvendt. 

Pastor G. A. Dahl, som nu er un- 

dervejs til Amerika, hat fra Liverpool 
sendt »Tunsbergeren« et Brev, hvori 
han paa det bestemtefte fraraabetSkan- 
di«iavier, som reiser til Amerika, at 

læaae Rttien over England. For der 
er baadr Tidsspilde og Ubehageli.3hed 
Pved txt, strirer ban. Kosten set haar- 

lig, oa man bliver ofte atmend-: flere 
Dage i Liverpool- 

Ht. Dahl stuttcr sin Korriespondance 
saaleoes: 

D:rfor: Tag mit Raad, all: Lands- 
mcend, saavel Svenster, Danier og 
Fi.««in:r, rejs direkte, san vil De viere 

sparet for meget ondt. ch skrivcr det- 
t-: udeluktejde af siærlighed til mit 

Feli, da jea Vil alle vel. Jea Iszar ingm 
Fortjeneste af StandinaviensLinjen 
for at ffrive bette; jea aør det upartist, 
tilfkyndet af de daarlige Fo:«k)olb, fom 
raadcr blanbt Emigranterne og af 
Nidkckrhed for andres V:l. 

Adresseforaiidriiig. 
Pastor III. C. Nieisong Ame Ise irr 

ziu Ringited, Iowa, L. Box? ). 

Konntesbibtiothcfar. 
Hin J. Christian Ban, tidliaere For- 

ftander for den danske Højstole i Asd- 
land, Mich» hat efter Forlydende fau- 
It Ansættslfe fom assisterende B«)lio- 
tlxxtar vcd Konaresfenå Bibliothet i 
Washington, D. C. 

Bunan 
Mifg Tisva Lungen, Dotter af 

Eintgfenator O. G. Lanan i Taler-os- 
.:ia. Minn» hat haft Brnllup med Les-E 
lie Einem, Zøn af Poffntxfsseren i Ca- 
ledonia. Partei-Z fremtidige Hjem vil 
blive Alpcna, Z- D. 

Tyvcti. 
Gi«bcrt Nclson, en Farmer næt Sig- 

feton, S. D. blev srafijaalet 500 Dol- 
lars i et Poolwom i Sisseton Pen- 
gene laa i Lrerfrakken, som han havde 
iaget af· 

Bundeslad. 
O le N e l f o n i Granigbukg, 

Mis» som var paa Jagt med en Kam- 
tnerat, blev as dein-: studt af Van- 
Vate i Beurt. 

En nlykkeliq. 
Minni: Lawrcnson, der tjener i 

Milwaukee, Wä, spgie forleden at be- 

wve fig felv Livei ved Gas, men blev 

heldigvis reddet i Tibe. Hun ncegter 
ai meddele noget om Grunden til den- 
cs fortvivlede Beflutni.ng. 

Louisg W. Anderson, 14 

zAat og Sen af Købnmnd Louig An- 
derson i Van Dyn:, Wis» stød sig af 

Vanvare i Knceet meisen Revolver. 

Ideme er nemlig ved deres Adstillels«: 
yfka Mændene bl-:ven betydelig afkølcde 
Hi der-es brændende Fanatisme og er 

fuldftændig iilfredfe m-:d at blive 

hjcmme. Lederne holder endnu fast 
ved deres«vanvittige Ideen men de hat 
fuldstcendig miftet Magten overMoeng- 
den. 

l 
i American Live- 

»Philadelpshia« fra New York 19- 

Nov. Kl. 10 Forum danste Passageret 
hjemme 28. Nov. »St. Paul« fra 
Southhampton 15. Nov. Middag, i 
New York 22. Nov» vg— vestgaaenbe 
Passagerer gennem Chicago 2 Das- 
se;i-ere. »Belgenland«· afgik fta Liver- 
pool 12. Nov» ankommer til Philo- 
delphia 22. Nov» og vestgaaende Pas- 
sageret gennem Chicago 2 Dage senetr. 

sz fUdsjikkxxdest; 
Bondcoprørct i Rusland 

Det er ingen stor Oderdrivelsc at 

fixie, at der hvert Aar -:t eller andet 
Sted i det ulmte Russland et Mis- 
vortst. ’Sidste Aar var den vnerfi i 

Provinserne Poltaoa og Charkm 
Beinderne erncerer sig der udelutlcnde 
af Jorden Den gao ingen qurøde, 
ikle en Gang Karte-Wen Da vaeget 
dar slngtet, hat-de de ingen anden Ub- 
rssj end at gaa til den tiærmesic By 
og se at faa Ulrbeide ter. Noqle linke- 
des det, inen Tufintcr dlev sendte til- 
baae tilde 11k'1,11n-·.11«:de Land5by3r, sokn 
de liavde forladt for ikke at dø af Sult. 
Otseralt hvor t: faa den, var der sank-- 
me Nod. Kun et Sted var der fiildt 
op af alt, hvad de dei)ør-:de: i »Herr-s- 
nicrndeneg Laden 

J Karlovln i Prodinsen Poltava de- 

gnndte da OprørIL Vondserne famkrde 
siq on droq affte.) til Herregaardere. 
Først send-te de Bild ed til Hei-rennst 
den fcsr at siegst-Je om hin-. tilde able- 
dcre Werth nodx.silliqt. Sande han 
r3i, sprcenqte d: Dørene da dlnndrerez 
Later on ·Uinqafin:r. Te flsfjse Erwies 
san reliqt til-Saite til dkrtsj Hier-i ined 

Me- Lesntte LUiIn enlslte Siedet Oliv 
Lader og Hase brasndte af. 

Tette Oprør dar volitisl set Hanf-LI- 
uden Bctndniiiz1. Det Var Lian r:-' 

voliiiiancer Bevægzls:. Det var lszn 

udbungrede Mennefkeris fidPe Forføki 
Pan at staffe sig Felde- JJc Bønder dar 

Use ophidsedk cg fanatiste, de var tun 

fultn:. De vildk Perlen flaas sites-« 
int)rde, de vilde blot have Korn til siq 
felv og Ho til dates .chf1:. De deaik 
heller itke en Inefte Voldisfyandlinq eller 

lcenipede en encfie Kamp. DereH Re- 

spekt for Øvkigheden var under l«-:l: 

Oprøret netop san stor, soin den altid 
er mellem rusfiske Bønder — oq innen 
andre Siedet i Verren. Folgende lillc 

Episode et et tilstræikeliat Bevis: Ben- 
derne var smnlede uden for e.1 Lade og 
flulde til at plierer den. Paa Poeten, 
oven over Laasen, var en trykt Bekendt 
gotelse fra Øvrigheden flaaet ov. Men 
ingen havde Mod til at rive Plakatzn 
af eller sprenge Poeten. Raadvilde 
stod de og faa paa det ærefrygtindqw 
dende Papie, indti.l endelig et godt Ho- 
red foteslog, at de, i Siedet for at flaa 
Poeten ind, slulde rive Muren n:d. 
Det gjorde de, og Poeten og Plakaten 
forblev ukøkt. 

Jlte des mindre blev disse Odem-In 
straff-we paa en ganfte barbarist Maa- 
de. Ved Efterretningen om Opstanden 
stundie Guvernørerne siq ud med Mi- 
litcer og Politi, Obole ifti fra Chartow 
on Belgard fra Poltava. Men, som 
det scedvanlig gaat russifle Einbeds- 
mcend, lom de alle Vegne for sent. Jl- 
le et enest2 Sted naaede de at komme 
tidsnot til at forhindte Pll)udringen. 

»Tidsnol tom de derimod til at ftraife 
iOprsrerne, og det gjorde de tilgst-exz. 

I De hnvde dog hver sin stfattzlfc 
iog sit System. Belgard var en hel 
i Uge isten-Um iideluktende kesleeftiget 
Inied at reife rundt i sin Provins og la- 

ide de Bonder pisle, der havde deltuget i 

J OprørseL Det gik i Regelen for sig paa 

jfplgende Mund-: Alle Bøndexne blei- 

ideotdrede ud af Hufene, og Gewesene-— 
»re:i spurgte dem da, om de havdc nee- 

;ret med at plyndre eller ei. Nie-» der 

Jsvaret ja, begyndte Bist-ringen Blexi 
’dek almtndeligvis svaret ::ej, «l·.«::ndte 
det dog ofte, at en enefle sagde Za, oa 

ldet var da tilstrcekkeligt til, at Elimi- 
itionen fandt Sied. Undettioen angnv 

de ligefrem hi-nanden- De, der var ble- 

ven pistede, vilde itle iinde sig i, at de- 

tes medsiyldige flap fri. Ei Sted fil 
en Bondelone Pist, fordi de andre for- 
talte, at heades Stn havde voeret med. 

Folgende Tal, fra en af Landsbyetne 
iPoltava, viser, at Belgard ikte mang- 
«lede Energi: Small-en lod shan piste 
Mel-— Han fis 240 Slag og opgav sau« 

Aanden. En Kon-: paa 85 Aar blev 

pifket, si! shun besvimcde. En Ung Fyr, 
der bl-;o besiyldt for at have drcevt en 

Forvalter, fik 194 Slag. Neffen fik 
fra 20——170 J ej anden Landsby 
hændte det, at nogle Bønder, der saa 
de andre blive piskede, tog Livet af sig 
for at undgaa deres Straf. 

Mm Obolcnfki overgik bog Belgard 
? Energi og Omtanke. Han opgav 
Pisiningen a T: Bonder, der havdc 
gjort Oprør, og stolede paa, at de vildc 
blive tilstrælkeligt straff:de, noar han 
lod dem arrestere cg dømrne paa lod- 

lig Maadr. Hirn kxsnde dersor het- 
vendk sin Opmærkfomkzed paa dem, der, 
efter hans Mening, gis omkring og 
vonsedc pack det. For at komme disse 
Forbryderz i Fortvbet besluttede han 
at lade dem faa dcreö Straf, førend d: 
fik Lejlighed ti! at føre deres samfunds 
farlige Planet ud i Virkelighedm J 
hle Egnen uden om de-oprørske Di- 
strikter lcd han derfor i hvcr Landåby 
et visk Anial Bønder piske. 

Eftct at Guvernøretne sauledes hav- 
ksgjort deres Pligt, blev de fattkgit Bøn 1 
Ver rcd en minifteriel Ordre dømte til 
at non-de 800,000 Rubler i Stadeser- 
statning til .L:rremasnd-:ne. End Dive- 
rc b!:1) Fyrsi Obolenski for sin kraftige 
Oxhæden under Bondeoprsret del-n- 
nsk mcd Wlabimirordenen af 2. Klasse 
uf Jndcnrigsmin7.«ser Von Plehr-:, Sip- 
jagins Efttrfølger. 

Attcntat. 
! 

Bri):sel, 1;J· Nod. Koan LeopoldI 
Var i Morng Skine for en italimft 
Anatkst i dei en Bcgdolder ved Nat-In 
Rubim affmside TJ Sind mod HI. 
Majtstæh da Denne bkgav fig til Dom- 
kirktn for at overdære ,,Te Drum« til 
Winde om Dronninq Marie Henriett:. 
III Kongevrdgnrn passerede Bauten, 
vaor Rubino stod paa St:ntrappen, 
assytcde hnn 8 Skud hurtigt -:fter vhin- 
and:n- Den ene Rugle knufte Rudcn i 
ten Vokm sjwori Grev d’Oultremont 

fed; de to andre kamt-: ikie. 

Unemhgsmandkn blev øjebliklclig 
overmandet af Folkemcengden og af 
Politiet godt gemt i. en lukket Bagn, 
medens Mængden fulgte Koretøjet med 

drcgne Kniv«:. Kongen var den-abso- 
lut roligste i. bele den storse Sinn-. Han 
kørte videre til Kirken, fom om flet 
intet var fotefald:1. 

Fangen siger, at hcm nylig hat vceret 

anfat i den hemmelige italienste Tie- 
nefte i London, og at han for 14 Dagc 
siden kom til Brysfel for at drcekk 

Zeug-Im 

Guld i Meteoren 

Prpscssor Lioetsidge af Ny Sydwa- 
leg bar ment at kunne paavise Guld i 
Meteoren Man formodcr ogfaa, at 
der er Guld i Meteorstøret, der i en 

Masngde af flerc Micioner Tons anr- 

lig falder ncd paa Jokden. Fra dette 
Guid antages Havvandets Guldholdig- 
Ist-d as hidrøxe samt dct Guld, der hist. 
og !.-3r findes paa Jotdens Oderfladp 

l 

Vil fælac gamle Stach- 

Lenden, 14de Nov. -—— D:t irngelste 
Flaadedepartement har besluttet at 

fælge alle Kr-.Jgskibe, som ikke er als- 

sylut tidsmæssige. Tre Slagstibe cis 
1str Klasse, 5 Slagstibe af 2den Klas- 
se og To«rpedso-Vædderbaaden Poly 
ijnn er de yngste «Skibse, der sial goa. 
Med Undtagelse af Stagstibet Edgar, 
som er bygget i 1890, og Totpedobaa- 
den, er alle Skibs bygget for 1880. 

Lynching i Østrig. 
Wien, 14de Nov. — Fra Lands- 

byen Stujhely meddeles, at en Mund 
ved Navn Melacheck, fom i Raseri 
satte Jld paa sit Has, og holdt sme 
Forældre, sin Hustru og tre Sisstre 
indestangt, saa de brændte inde, strals 
blev grebet af Landsbyens Jndbyggete 
og beugt. 

Sidste Nyt 
Fm Danmark. 

En usdeldig Kurator. En 
ung Pige fra Jylland arvebe for nogle 
Aar siren ]500Kr. efter sine Forældrr. 
Som Kurator blev en af den ungse Pi- 
ges Slcegtnknge indsat. 

Da det imidlertid stadig viste sig 
uniuligt for DIn ung: Pige at faa 
udbetalt noget som helsk Beløb af Ar- 
Ve.1, bliw der indsat en m) Kurator-, 
fom hurtig sik konstateret, at hans 
Forgcenger havde beugt alle Pigens 
Verme. 

Bzdrageren blev dereftser anmeldt 
til Politiet, der i Gaar anholdt ham. 

Et Eftzrkurfted for 
B rystsy ge er 7· Sommer blevet 

opført tæt rJD Vejlefjord Sanatorium 
og m: tagct i Brug. Tct heddet 
»Skcobry::ct« og iedes af He Magnus 
Nielscn fra HorsknT som Paa dtt store 
Erste Sanatoriurn »Falkenstein« og 
Pan Vejle-Sanatori:t i de sidste Aar 
bar habt Lejlighed til at sætte sig i.nd 
i Kurmethedcn. 

Professor Saugmann tilser Kurzw- 
sJIrne, og da Priserne paa dette Eiter- 
kursus er bctydcligt billigere send paa 
Sanatoriet, vi.l Patientcr, som ikkse bar 
Raad til at fuldende deres Kur helf, 
her lunde rekrscere fig under det inn- 
Dikxste Tilfyn, før de genoptager bät-es 
Virkfomhed. 

Hvad man fandt paa 
S e n geb u wde n. Hos en gammel 
Kone i Holbæk, irr i diss-: Daqe er 

afgaaet red Døde:1. fandi Gmel-liefer- 
sirn paa Bund-en af Ssengen ei Sltin, 
dir ved Eftersyn bist-e fig at Ende-holde 
en Svarckasfcboa, lydendc paa ca. 

800 Kr» endvidere en Tcl 50 cg 10 
Kr. Sedler samt :n Ltedserpuna med 
2 og 1 Kronestylker, ialt ca· 1500 Kr. 
Den aasnlc Kons, der tidliaere havde 
market sig vcd at qaa Vncrrinder, hav- 
dsr i Pola-e »Holb. Av.« i den fenere 
Tid faaei Vllderdomsunderstøttelfe. 

"«Attcntatct. 

Dnb Jndignosion. 
London, 17. Nov- Der er i Dag 

ossentliggiort Telegrammer fra nccften 
alle Hovedftceder i. Europa, hvori nd- 
tales den dybeste Jndignation oder 

Fsorsøget paa at myrde Kong Leopold. 
»Standart« siger, at for hver nn For- 
brydelfe af den Art, paatrcenger sig i 
høj Grad Spørgsmaalet om en inter- 
national Organisation til at bekcempe 
kenne Farr. 

Arrefterkt Gualanden 
Brysfei. 17. Nov. Politiet hat ar- 

resierei en Englænder ved Navn 

James Hardie som mistasnlt for Del- 
agtixhed i Attentalet paa Ksong Leo- 
pold, idet bet er godtgjan ul han hat 
staaet i et vist Forhold til Rubino. — 

Hat-die vaa sti Fod ich. 
Bryssel, 17. Nov. (-Sen-2re Tele- 

aranu Englanderen Hardie, fom 
blcv arresieret underJJkistanke om Del- 
agtighed i Attcntatet, viser sig at ve- 

rc James Keir Hardie, M. P» lib- 
ligere Formand for det uafhcengige 
Arbejbcrparti og en vel kennt Arbejder- 
fortr. Han blev folgelig fat i Fri·hed, 
hvox:fier han indgav en Klage til det 

britiste Konsum- 

Qualort 
St. Joseph, Mo» 17. Nov. Wil- 

liam Covpet, en Fovretningsmand, 
boende 418 Mater Slkeel, blcv i Nsat 
dræbt af et Butlingtonwg. Dele af 
hans Leg-me blev jun-den langs ad et 

Spor, der sbenyttes af alle de Linien 
som pasferer Bhew og Spørgsmaalet 
var da, hvilket Togsdet havde forwar- 
saget Ulyklsen. Vev imidlettid at ef- 
terse band Ur, ver var overksrt og 
status-seh fandt’man Bisernes Stllling 
at spare ntjagtig til Tlden for et vtst 

»Burlinglonltain. 


