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z Ringegjdgjigt til Fred. 
Caft erst ked as Stillingen. 

United States Jndblan- 
.·ding synes unndgaalig. 

Havana 26. Sept. —- Det er- 

llceres her ester hsj Aucoritet, at 
ivæbnet Jndblanding ws De Fore- 
tiede Stater i Kuba er uundgaalig. 
Man oentek, at en Protlamation 
desangaaende vil blive udstedt fra 
Oyster Bay. 

Summe Dag: Minister Tast og 
assifterende Minister Vacon hat med- 
delt Ass. Press, at de var grundig 
kdssgitsteM over Regeringens 
smaalige Metoder, og de amerikan- 
sle Fionimissceter indtømmede at 
de praktisl teilt vhat-de opgivet alt 

Haab om at dringe Fted ud af 
Forvirkingen uden Anoendelse as 
Magi. 

Iaft saqdet 
,,Regetingens Embedsmaknd hak, 

i Siedet sot at arbejde samtnen 
med es for at frelse Repitdlillen, 
benmtet sig as enhver JndvendicU 
i den Hensigt at sortscette med de- 
kes Feontrol of Administtationen. 
Præsident Palma og hans Rand- 
givete hat asslaciet FredsdetlngeL 
sek, sont var hæderlige for dem, 
stsnt de estek Formen var en Kom- 
promis med Modstandetne.« 

»Vi spget endnu at finde en As 

gestehe oq vi» banden det ameri- 
janfte Foll vil give os Kredit for 
at daoe giott alt muliat for at 
naa en qustelie uden at ty til 

Län»:l«en:1·..1gt·«« 
»Im tan ilte sige, at vi ncerer 

godt Hinab, for jeg dar aldtia tend: 
en mere tedelig Situation linder- 
spigelset hat ooerbeoist os onl, at 

Vol-Jene var grundig raadnr. Vi 
Instcr ilte at intervenere, men Stil- 
tlingen i Matten lan nødvendi.i- 
giesse det. Bereiningetne oiier, at 

Jniurgenternes Ledete hat mistet 
Kontrcsl over deres Foll, der nu et 

lovlose Bandet, som hoert Minn! 
lan ventes at qribe til Plundrini 
og Brandstistetsr. Situationen sy- 
nes It træoe Anoendelse as Magt.« 

Saa langt Taf-t. Ministrene gen-- 
iog itle deres Bessg hog Prakti- 
dent Palma paa Grund as hans 
Holdninxp 

Tast meddelte, at de foreslaaede 
kaedsdetinqelier omfattede Pal- 
maå Forbliven i Embedet som 
Præsident men han lyttede til sing 
Kabinetsmedlemmers Rand, der 
ille var saa lyllelige at sorblioe. 

Situationen er tat-let til Rosse- 
rselt. 

Ktiasslibene Indiana og Kentucky 
as den notdatlantiste Flaade mod- 
tog i Tirsdcigs Ordke sea Maxim- 
devartementet om at assejle til Ku- 
da. Enhoer Matinesoldat i Flaa 
den, som lunde undveeres paa hans 
Stib, stulde tages otnbotd paa de 
te Stibe. 

» 

Der er ftot Asltivttet i Heeren, for 
at den tan viere rede til Tjenestej 
paa still-a naar som helft. 

»
F

 

Red Ckoss Hiælp for Sau 
Francioca 

Fta Washington meldeg under 
Efi dg» at paa Grund as Mini- 
strene Tafts og Baums Fraun-rel- 
se er MIdet as Red Cross Exem- 
tive Komike, der siulde væket holst 
i Dag, udssat til 1. Okt. Dei er 

Romkteens Hensigt faa snatt sont 
muligt at asgsre, hvokledes der 
sial disponms over de 82,500,000 
Sau Francisw Vjælpesfond, som 
endnu er i Washington. Da Vin- 
teten nassmek sig, fslet Red Crosö 
exetutive Womit-, som den but-de 
the noget for de ved Jordsicelveti 
stadelldte der midlettidig bot i» 

« 

HyTelte, oh ille hat Raad til at staf- 
xfe sig permanente Boligek, faa de 

flan faa bedte Vinterboliger. 
I Udsættelsen as Modet vil imid- 

llertid ingen Jndflydelfe have paa 

kllddeling as det nødvendige til 

Lstde og Klaeder, da Kasfereken e: 

instruetet til pfebliklelig at mode 
Lden absolute Trang af enhvet Art 
sblandi de stadelidte. 

Landsvindel i Alliauce, Nebe. 

Fra Chieago fortælles: Patrick J. 
Ring, der i flere Aar har varet en 
ledende Gambler i denne By, er 
bleven artesteret paa Anklage for 
at vcere Lederen for et Komplot, 
der drivek en udftralt Landsvindel 
i Alliance, Nebr. I Ring alene siges at have silret sig 

F? sSectioner Land ved at faa gamle 
Soldatek til at ,,sile og ,,settle« paa 
Landet, og naar faa renSkøde vaa 

lLandet var opnaaet, da at over- 

-dra,1e det til ham. 
Landet er ilte meget værd for 

lTiden, men man regnet paa, at 
erriqation med Tiden ftal gøre 
det kneget værdifuldt 

Kinn er as Forenede Staters 
Kommissionæt Foote losladt mad 

stsst Sillerhed. Sagen vil blive 
zoverdtaget til Omaha for Forli-n 
5 

25,000 i Banden as Brsnden. 

Frn Deninarl, Iowa (i Lee Conn- 
ty, i det sydøstre Hjøkne af Statem 
er lendt folgende Speciel Telegkam 

Itn »Man Hund«- 
En Farzner der i Nærheden, 

Frant Blint, bestemte sig til at 

Ilade en gammel Brvnd·tage i Bein 
sigem og i den Anledning lod han 
den renfr. Tset»k1avde til Folge, at 

Gan i Daa er MEJJWO riaere, end 
idan var for en Uges Tid sidm 
iPaa Banden as Btsnden fandt hnn 
inemlig blandt mezqet gammelt 

lEtkammel en stor Kande fyldt til 
kRanden med 850 Guldftyller. Mr. 

IBlint sigek, at der var s45,000 
ialt. 

» 
Videke fortælles der, at Willinsn 

Courtright, som man mente var rig, 
tidligere ejede Formen. Da han 
døde, fandt hans Adminiltralor tun 

Flidt af hans antaqne Riadorn Nu 
nntagek Innn, at lmn bar genit nlle 

lsine Penge, da man ded, anhan in- 
nen Tillid havde til Banlene. Blint 
Ilebte den gamle Faem for noqle 
«Maaneder siden. Hufet havde ilte 
»været beboet i flete Aar, da man 

Tmente, det spsgte i det. Blint be- 
layndte fekft med at grabe Cifteknen 
dybere, on paa dens Bund fandt 
lpan en Kiste. der indeholdt 87,000. 
Uden at drømme um« at der tunde 
Ver-re flere Penge paa Pladlen, ftesrx 
ban ned i den namle Brvnd da 
fandt der en Spandfuld Guld- 
beuge. 

Englænderne i Indien. 

De indfødte agiterer mod 

Englcenderne. 

Eftet hvad der telegraferes til 

«Daily Mail« fra Simla, meddes 
let den Rervckrende ,,Civil and MS 
lilary Gazelte«, at indfødle Aqi 
taiorer fra Benaalen holder revolu 
tinnckre Taler i Byen Asanrol 

De fortckllek Muhamedanerne, at 

deres Sukker er rwfsineret med 

Svlneblod, og til .f;iinduerne, at 

Sulleret er rafsineret med Olses 
blatt- 

Nu er del Hinduerneg Tut til at 

fordrive Englændeknr. Japanerne 
hat vksi Indien, hvad ·21’siaternef 
naak de forenede sig, formaaede al 

yde. 

l 

Han og Sønnen mødes i 
New Vork. 

Han hat mange med- 

fkyldige. 

Folgende om den meget omtalte 

Banlfvindler meddeler vi estet »D. 
dgl. Standinav.« 

New York, 25. SPL —- Damp- 
ftibet Prins Adalbert med Paul 
O. Stensland ombord ankam til 
Koarantceneftationen ved Firetiden 
i Gaat Eftermiddag. Stensland 
blev stralö bragt ombord i SIEBE- 
baaden Catharine Moran, hvor hin 
mødte sin Ssn Theodorr. Fak og 
Søn omfavnede hinanden og grad. 

Stensland tilbragte Natten i en 

Celle i Mulbetry St. Politistation 
cg vil i Eftermiddag blive sendt 
tii Chicagto med Twentieth Centurn 
Toqet Han vil itte modsætte sizj 
Udleveringen Han siger, al han itke 
er ansvaklig for mere end s400,000 
af de misbrugte Penge, og at hock- 
eneite Cent, fom er stjaalet over 

denne Sum, man stkives paa »Her- 
ings og hans Medsammensvornes« 
Negning. 

Videre paaftaar Stensland, at 
ban Personlig itle har begaaet no- 

get Falflneri, medens han derimod 
ertender sig stnldig i forftellige For- 
brydelfek, deriblandt Underslæb. 

Asssisterende Statsadvotat Oliv-i 
lsavde en vigtig Konterence med 
Stensland von Politiitationen i 
Gaar 9lftes. Under denne Konse- 
rence, som varede helt til Midnat, 
steil Stensland have opqivet Mc. 
Olsen Navnene paa en Del »pra- 
minente Mænd i Chicago, som er 

indvitlet i Banlens Affekt-en Mr. 
IOllen indrømtner, at disie Mænd 
er ,,bik.1 men in theik way«, men 

siger, at Stensland endnu ikle har» 
præsteret Beviserne mod dem. ! 

Eiter at have fotladt Politista- 
tionen telegraferede Olfen to For-I 

kflasg til Statsadvokat Healn. Det 
ene qil ud paa, at de falsie Note-S. 
beiäbende sig til Hemden siurde 
sendes pr. Post til Cleveland Det 
nndet Forslag var, at Statgadvoh- 
ten faar fat paa Clerlene i Mil- 

’waulee Avenue Stote Bank og un- 

derlafter dem en grsundig STIMM-l 
)n«.1tion med Hensnn til Visse Paul-; 
ster, fom nærmeke for-klares i TeleZ 
;grammet. f 
» 

Til Fortlaring as delte Stridst 
.udtalte Mr. Olien senere, at Ztenszi 
lands Tilftaaelse sæklig angil de 

ffalfle Notes. Dei var imidiertid 

;nødvendi«a for ham at have disfei 
Note-S ved Haanden for at find-; 
»stændiggøre Tilstaaelsen. Dersonr 
lzan tunde komme i Besiddelse af. 
digfe Notes ved Llntomften til Tote-» 
do·eller (!leveland, Hunde dem havel 
Stenslands Tilstaaelie fuldt fort-, 
dig ved Antomiten til Chicago on» 
sauledes spare Tid. ; 

s My. Olsen fagde endvidere, at 
( 

shans Satntale med Stensland hav-- 
de ovevbevift ham om, at Clertene. 
eller ialfald en Del as dem, vid- 
ste mere om, hvad der fette til 

Bnntfallitten, end de allerede hav- 
de fortalt. 

Stensland er landet. l 

Stensland hat Ortsch- 
En Stand eft-er, at han havdc 

forladt »Ptins Adalbert«, afqav 
Stensland gennem sin Sen folgen- 
de Erklæringt 

»Mit Var Fryqten for at blioe 
drwbt, som mere end noget ander 
braate mig til at flygte fka De 
Fokenede Stater. Jog er bedrøvet 
for de Tusindet af Jndskydere, som 
er kommen i Ulejlighed; men der- 
som Mc andre hat plyndret Ban- 
,ten mete, end jeg hat gjott, vil 
Jndsiyderne faa dekes Penge til- 

dage, naar Bankens Asfcerer bli- 
—vec endelig ordnet. 

Jeg trot, at jeg ved min An- 
klomst til Chicago kan se mig i- 
Stand til at tvinge andre til at 

tilbagebetale Penge, de har stjaalet 
fra Bauten. 

cXeg er ikte Falskner i Ordets 
strenge Betydning, om jeg end tei- 

;nist lau viere skyldig i denn-e For- 
;brhdelse. Jeg ved, at andre strev 
salste Nat-ne En Del sligt Arbede 
hlev gsjokt eftet min Anvisningz 

men ester hvad jeg har hørt as 
Mk. Olsen, hat andre gjort del 
samme uden mit Vidende. 

J dei Herab, at Reiten vil be- 

handle mig med Staansomhed, vil 

jeg ertlcere mig siyldig i de Tilta- 
lepuniten som jeg virtelig er and 

»svarlia sor, oq ellers er jeg rede! 
til at yde Antlagemyndighederne al 

Jden Hjælp, der staar til min Rai-J 
dighed for at de, som er mere siyl-» 
sdige end jeg, lan saa detes Straf. 
HPaa denne Maade ttor jea at kun- 

sne tvingse andre til at til-bagelevc- 
sre deres Rov Paa samme Maade, 
som min Sen hat gjort det for 
mig, ved at overgive min Ejendom. 

Jea hat ille engageret noaen 
Sag-spat Jea har aldrig forsøat 
at heaaa Selvmord, oa jea har al- 

dria underskrevet nagen Erklcerinaz 
til Offenniggøkekse i Apis-me 
den jeg blev paagrebet i Tanaie:. s 
Jeg har givet assisterende Staisad ! 

voiat Olsen en detaljerei Meddelse 
am mine Fortetninasaffceret 

Jeg ved, det var min Søns 
Fel, at mit Skjulested blev op- 
«aget; men Izan har min fulde Til- 
aivelse, og det alceder mig, at alt 

git som dei gil- 
Det bliver haardt for mig at 

mode mine tsidligere Vennek i Chi-j 
caao, men jeg stal villig finde miaF 
i det, sordi jeg trot, at den Beslut-’ 
ning, jeg nu hat fattet, er den rette. 

Jeg hat meddelt Mr. Olsen 
Navnene paa alle de Personer, som 
hat hast noget med Bantsallitien 
at gere; men han har sorpliatet fix 
til ilke at aabenbare dem, før det 
leite Øjehlil lommer.« 

Da Theodore Stensland havde 
oplcest denne Ertlæring sra sin 
Faden-, raabte en as de Personer,i 
fom omringede ham: 

,,Hvad tænler han om den Pers- 
son, sont sorraadte ham?'« 

»Han iror ille, han er sorraadt«, 
fvarede Sønnen, idet han vendie 
sia hort. »Dein tommer billig til- 

baae for at modtaae sin Stras«. 
Jdag Moran blev Stensland. 

mai tin Distkiktsadvokatms Kaki-« 
tor, hvok der blev taaet Maal as 
bam efter Ber-tillon-St)stemet. 

1 

Stett-stand er atter i Chicago. ! 
Chicago, Aj. Sept. —- Paul OF 

Ztensland arrivercde her i Dag paa 
The Twentieih Centurv Limite0," 
rede og villizp siger han, til at til-I 
staa fin Sivld Men paa sammes 
Tid er han bestem-i paa at anklagel andre, som han Paastar var lim- 
saa meget Skyld i Bankens Fallit 
m dens der-If følgende Tab af m« 
Million Donaks. I 

DnmpikiboMotitscr 
Tampskibet »llnited States« af 

Standinavian American Linie er 

afgaaei fra Christiansand med 1817 

Passagerek ozri ventes ’til New York 
den 2. Oli. 

»Oscar den Anden« atriverede til 
Ehristiansand den 23. Sept. Ali 
vel. Det vil atter afgaa den 6. 
Ott. og ventes til New York den 
16. Okt. 

Ærbtdigft 
A. E. Johnson Fe Co. 

Kan og Japan- 
Kina protesteret moö de 

japansle Domstole. 

Kinn hat nedlagt Protest mod, 
at der opretkes japanste Dom-stolz 
i Kvantllng, med den Motivering, 
at efter dets tidligete Aftaler med 
Rusland still-de kinefistc Undevsaat- 
ter ille verte fotpligtede til at ad- 
Iyde Lovene for« det Land, til holl- 
let vedkommende Landomraade var 

bortforpagtet. 
Kan hat ligeledes nedslagt Pro- 

test imod, at den øverfte japansle 
Emibedsmand i Provinsen Knau- 
tung faar Titlen Generalguvernør. 

Utolighederue i Kinn. 

Bolferne vifer sig paany. 
Missionærerne flygtet. 

Urolighederne i det indre af 
Landet fom Folge af den ved Oder- 
svømmelfe opftaaede Mangel paa 
Lavnedsmidler vedvarer endnu, 
navnlig i Yanatifsedalen Regerin- 
gen advarer mmd at rejfe til del 
indre af Landet. 

Efter hoad en Missionær striver 
til Zhanahaj den 18. August fra 
Sopingfu i Provinsen Shansk hat 
Bokferne i betydeligt Antal over- 

faldet Byen Tfognnsfhiem Missio- 
nærernse Da de kristne Kindere 
flnatede til Regeringsdbygningen 021 
føate Besiyttelse her, medens Bol- 
ferne liltvana sia Herredømme over 

Byen. 
En tilfceldig tilsledekommende 

tnfk Ofsicer fordrev dem imidlertid 
ved Hfælp af nogle kinesiske Sol- 
daten Senere ankom en kinefifk 
General med en større Styrke til 
Siedet. Missionærerne er i Sikler- 
bed. 

Bondeopstanden i Russland. 

St. Petersborg, 26. Sept. —- 

Alvorlig Bondeopstand er udbrudt 
i Viatka, Centret for Urolighe- 
derne i det vigtige Distrikt Mal- 

muify, der hat en Befoltning af 
cver 100,000. Jsplge Meldingerne 
derfra er Befolkningen i 70 Landg- 
bner bleven enige om at rejse fig. 
De har afvæsbnet og uddrevet Poli-» 
tret og plyndret og ødelcegger Land-- 
ejerneg Residenser og lcegger Lan- 
det ode. Det forlyder i Viatka, at 
de administrerende Politichefet 
Malmuish Distrittet og otte af de 

undergwne er bleven dræbt. Uras- 

lkghederne begyndte den 20. Septem- 
ber med en Opftand over Reserve-« 
foldaternes Jndkaldelfe til deres 

Efteraarstjenefte i Heeren. J Lands- 
bnen Multani angreb en Flol 
af Vønder Udskrivningsftationen 
draebtc en Sergent og seks Lands- 
politi Betjente, dødelig saaredc 
Distriktets assisterende Politichef og 
ødelagde Listen over Refervemæns 
dene. 

Viborg Manifestet menes at vcece 

mere direkte Skyld i denne Opstand 
end noget anbet. Dette Manifest sik 
en vid Udbredelfe i Viatka Provin- 
sen, og dets Hensstilling til Bønderne 
om ikke at gøte Milistcertjenefte 
spredtes af de hsjiemfendte Parla- 
mentsmedlemmer fra Viat!a. 

Fra Helsingfors meldes ogfaa 
sinder 26. Sept» at en anden Bombe. i Nattens Løb kastet imod Kaptajn 
Albrechts Residens efter et mislyk-- 
ket For-sog om Morgenewpaa at 

sprænge Reservepolitiets Brakkek i 
Lasten. Kaptajnens Hus blev ode- 
lagt, men intet Liv gik tabt. 

Voldsdaaden menes udsprt som 
Hcevn for sinste Flygtningers Ar- 
rest i Stockholm, hvorved sinsi Po- 
liti var behjælpelig. 

En Sknespilleriude betrau- 

Et specielt Telegk-am til »Omaha 
Bee« meddeles fra Deadwood, S- 
D» at Vera Ban Zank, en Sitte- 
fpillerinde der i Byen, mens hun 
krsllede sit Haar forleden Aften, 
lod sin »Wrapper«, som hun var 

itlcedt, svceve ind over en Alcohol- 
Lampe. J et Øijeblil var hun ind- 
hyllet i Flammerne, og hun løb 
strigende ind i Manision Hotel, hvor 
hun havde sin Bolig. Foll lob til og 
sil øjeblilkelig chedetne revet af 
hende og fik Flammerne flukkede. 
Men hun var allerede forbrcendt 
fra Hoved til Fødderne, for hun 
kunde blive afført de brcendende Kle- 
der, og efter frygtelige Lidelfer 
gennem Ratten døde hun næfte 
Morgen Kl. 11. — Hendes Slcegt 
-ninge bsor i Osten. 

Dersom De mangler Ar- 

bejdslyst, og alt ssynes at ga: 
itcegt, saa er det fordi Systemet er 

i Uorden: Blodet urent, Neroerne 
fvæktede, Cirlulationen daarlig eller 

maafke Leveren og Nyrerne er fyge. 
En Medicin, som bygger op Syste- 
met, fkcenler Nerverne Spæidighed 
og Kraft samt regulerer Eil-tum- 
tionen, vil helsbrede Dem. Striv til 
Dr. Peter Fohrney Fc Sons Co. 
efter fuldstændige Oplysninger, med 
mindre De kender en af deres speci- 
elle Agenter. Adressen et: 112———113 
So. Hoyne Ave» Chicago, Jlls. 

————s—«·.-——— -——— 

Spændende Novelle ved 
Oppenheinr. 

Liiomanlæsere alle Vegne vil häk- 
Ie glad ved en Mundsmag af en 

brilliani ny Roman, »The Great 
Secret« af E. Phillisps Oppenheim, 
Forfatter af ,,A Prins of Sin- 
ner5«, »The Myfterious Mr. Lab- 
lsin« og andre berømte Bøger. Der 
cr en af de meft foengslende Foc- 
tcellinger om Mysterium og Hand- 
lmg i nyere Digtning. Dersom De 
lceser den første Side, faa tan De 
simplthen itke komme bort fra FI- 
ftoriens Trylleflag, for Mysteriet er 

cipklaret i det fidste Kapitel. 
Sæt at De var ved roligt at 

klæde Dem af i Deres Værelse i 
et Londonner-Hotel, og en first-illa- 
Jen Mand styrter ind, aflaaser Des- 
ren og fortæller Dem, at Mænd 
udenfor er efter at drcebe ham. 
Sæt, nt De lider Mandens Ud- 
seende, saa Deres Blod kommer i 
zkog for at forsvnre ham. Hoad vit- 
de De agre, naar hans Fjender 
lxrød Deres Der ind og forføgte at 
flæbe ham bort uden Lov og Ret-? 
Og sæt at Manden var i Bisiddelfe 
af en vigitig Hentmelighed, der give- 
deham til et Offer en internatio- 
nal Sannnensværgelse, og at en 

srnuk amerikansk Pjae fyntes at vces 
re en af de sammensvorne Interes- 
snnt er det ikke? Bel, det er blot 
ei Glimt fra det første Kapitel, oa 
Fortællinnen river een med sont i 
en Hvervelvind af mystist Span- 
ding indtil Enden. 

Mr. Oppenheim er en Trylle- 
mefter med Nennen Amerikanerne 
er blot bequndt at indse, at han er 

en nf de største Meftre i spendende 
Fortællinger i denne Dekade. Han 
er en Engelænder med en ameri- 
kansi Kone, og Karakterer fra beq- 
qe Lande opckræder i hans Noveller. 
»Tbe Great Secret« er et Under af 
sit Staas. Føtste Affnit vil furc- 
komme i »Tbe Chicagck Rsecord«He·- 
ra·ld«s Ssøndags Magasin den 30. 
Sept. 

Fokkesivle og Ostnegudstteneste. II 
H. P. Hat-sen Med et Alles 
79 Sitten J Omsiag Ye. 

Danifh Luth.Pnl-1.honfe, 
Blatt, Nebe. 


