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Spilleondet. 
Der tsmmeö op i Sagen-ne i Stor- 

stadcn Chicqgo. 

Mahok Hartison fratog i Gaar 
»Miie the Pike« ·Oeitler, som hat 
drevei en af de mest berygtede Bu- 
ler paa Veftsidem hans Saloon Li- 
cense· Siedet hoc vceret Samlingsi 
plads for dei vcerfte Udsiud, og dei 
var blevei rapporieret efter llnders 

spgelse for Civil Service Kommiss- 

sjonen, at Fokordninger vedrøreni 
de Solooner var noget, Tom Heitler 
aldeles jiie tog Heusyn til. Da Ma- 
yoren hekte dette, ordrede han sie- 
bliikelig Siedet lukket 

Assifterende Politichef Schuetiler 
fordoblede iine Anftrengelser til Un- 
dekttykkelse af Gambling i Gaar, 
og hans Deiektiver foreiog talrige 
Arrestatjoner. Blandt de Steder, 
som blev ryddei, var: 1078 North 
Clark St., hvor Hart-h Stafford 
blev arkesteret iom »Handbook-Ma- 
ter« on Telesonen taget ud; 515 
Baltimoke Buildjng, hvor William 
Shay og fem andre Mcend blev ac- 

resteret og Telefon ogVæddetuaalsJ- 
Vøger bit-v tagen 10 West Quincy 
St» hvor Froni Etone og en an- 

deu Spiller blev arrefteret; LWU 
So. Stute Si» hvor George David- 
ozs femien andre Masnd vleo arte- 

sterei. 
Da Tetettiverne kom ind i Bal- 

timove Bygningem tastede manPas 
pirekne nd af Vinduetx men en af 
Deiekiivetne sprang ud og iog dem 
op. De vil blive fremlagt i Reiten 
som Beviser. 

For Vudommer Williams i West 
Chicago Aveuue Reiten blev to Por- 
iiek Spillere fremftillet Joseph Pe- 
likan, 941 North Cenier Aveuuey 
bit-v muliteret 810 oa Omioftnins 
get og elleve Spilleke fik slMultt 
hoc-r. Max Jakobs, 1—l78 Miltvaus 
iee Ave-» Eier of en Cigorbuiii, 
bleo muttteret sl og Omkoftnin- 
ger. 

Richard Ripp, loiW So. Kedzie 
Ave» blev mulktercst 825 og Om- 
kosmjngcr af Vydommcr Himcs i 
Max-well Et» Nettm og Phillip 

-Vartc-lfusin, 820 West 12th Etr» 
blcv nntlktcret sti) oq kaoftnins 
get-. 

Vydommcr Maxwell i Desplaines 
Strcet Motten dømte Daniel Taylor, 
1200 West Lake Strceh tii enMultt 
af Eis-Zu og Omkostninger. Domme- 
ten jlogde ogiaa fern Mcend en 

Mulkt af 825 hver for at have spit- 
let Poker i 1086 North Pakt Ave. 
Sandag Aste-L 

Sohn Towns og Tony Barbouk 
blev dømt til en Mulkt af sl hver 
of Vydommer Walter i Damian 
St. Retten for at have spillet 
«Craps« noer Chamber of Commers 
Vuilding. 

Lonnncr Iccwcomer var streng i 

sin Dom ncod Samuel Daumen- 
3848 Cottage Grooe Avcnue, Eier 
of et »Poolroom«, som blcv arte- 

fteret Smtdag samtnen med liIMasnd 
og Lustige for Gantsbling. 

Oamnan crklaskedc jig stoldig og 
blev dscnt til en Mulkt af 8100 
og Omkofminger. Elleve as de andre 
atrestetede fis 85 og Omkostninger 
hver, og fem fik 31 hver. Islgens 
de andre blev idsmt Mulkt for-Gam- 
bling af Bydommer Nerven-neu Pe- 
ter Joyce, 601 Root Street, 835 
og Omkostningcr, og Charles Pe- 
trosis, 4500 South Pauline Str» 
825 og Omkostninger. 

Vyraadcts Finanskomite vedtoq i 
Aste-z Attbcsfalinq af en Bevilgninq 
af 815,000 til Civil Service Kom- 
missionen til fortfat Underspgelfss 
qf Gan-dünn 

Revolutions- 
krigen i Kinn. 

Yderliscte to vigtiqc Byer indtaget 
as Revolutioniftkrur. 

Regetingstropperne gsr liden Mod- 
stqud —- fordter Forstwining. 

Poking, 25. Okt. — To vigtige 

lBycr, Kin Iliang i Provinfensiiangs 
ssi og Sinn, Hovedstaden i Provin- 
ien Shenii, er falden i Revolutionis 
sternes Hemden hvorved disses Om- 
raade cr bleven betydclig udvidct, l 
Regormgen er bleven modfaldcn, oa 
Revolutionslederne hat vnndet sløri 
te Tillid til dercs Sag. Siam be- 

tragtedcsts som et fast Punkt for 
Negeringen 

En Flonfulakmelding fra Kiu Ki- 

ianq figer, at Folket rejflc sig om 

Allem-n den 21. Okt., brændte 
«Tactai’-3 Namen« og erklasredc fia 
for Nebeln-me De keiferliqe Trop- 
per qjorch ingen alvorlin Mod- 

,ftand. 
I General Bin-Tedeum der korn- 
mnnderrr klieqcrinqcns Ztnrlc, ou- 

,l)oldcsr srg i Zins;l)ang-El)mv. Hnn 
fordrck Forstasrkttitm, for han lan 
vil lage Offcnrsiven, da lmn ifølqe 

Hin Rapport til Ildcninistmtionen hnr 
jerfarct at Ilielusllerne cr vel forsys 
»ude nusd Artilleri og lmr mange 
; Tillmsngcsm 

i Et Tontpilib fra Jchatig, fnldi 
jpakket af kinefifle Soldaten kom til 
Wnchang i Gast under "hvidt Flag. 
»Den Meter Point«, der befcrstes 

zaf Rebellerne, anses for at vcere af 
leørfte Betydnikm, da det beherfker 
Jernbanen og Jndfejlingen ad Flo- 
dcn til Oanlom 

J en af de fidfle Meldingcr fra 
Sian figes, at Nebellerne forhands 
let med Muhamedanerne i Provin- 
len Konju, disk hat ligget i aabent 

«Oprsk siden i August, og Affendci 
wen mein-n at de to Revolutions- 
partjvr vil lcrggeidmfterne Tammen 

Ter lyder for sorigt foruroligens 
do Noah-r km nmnac andre Punk- 

Iter. 

Dr. Cook i Kobenhavm 

drobenhavm th. Okt.—-—Tr.Coof, 
der bade-I san bogejstret Volkommen 
her cftcr sjn paastaaede Opdagelfc 
of Nordpolcn for to Aar fide-m an- 

kom hcrtil i Tag, list-sacht af sin 
Huftru. 

Pan Grund of Piave-long trucnus 

Holdning estortcrcdes Dr· Cook til 
sit Kørctsj af Politi: Pøblen fnlgtc 
cfter og udpeb hom. 

Tr. Cook fagch at han havde op- 
givct jin projektcrede Foredragstur 
i Europa og visde tun holde Fore- 
drag i denne By. Avifernc river ned 
paa baut, nogle af dem anbefaler 
Mishagsdemonftmtion under hans 
Foredrag. 

Bankør Walih død. 

Chimqo, M. Okt. -—— Jobn R. 

Walskx den tidliqisre Bank-r, Apis- 

udgimsr og Jcmbaneech der for 
godt en llgo fide-n blcv løsladt of 
Fasngslet i Lcsavenworth, Kas» da- 

i Tag of Hiertesygdom Mr. 

Walsh havde ligget til Sengs det 
mcfie af Tiden, fiden shan den 15. 

Oft-, ankom hortil fra Leuvonwokth, 
os vætet under Lægetilfyn. Da han 
lsslodes, saas dct klett, at ban var 

cvldedes, og han opgav Tanken om 

after at optage nagen Rotte-trinkt« 
Mehlemmer af hans Familie gi- 

ver Præiident Takt og Minister 
Wirkeriham Skylden for hans Dad- 
fordi de ikke fkynsdte sig at udladv 
ham af Fængkelet paa Parol. 

Rosebudscand i S. V. 

Ved Udløbet af Tiden for Regfl 
Jsiteringen for Land i S. Dac. Lic- 
«i«1cig Nat ich 12 var Antalketsvf 

dem, der i Gregory, Pallas-Ebnen- 
bertain og Napid City kzavde !ad««t 
sig indikrive til Delagtighed i Lod- 

»trirtningen um Land, 53,388. ·--- 

Loktmskningen begyndte i Ihrs-dass- 
uiq den ferer lykkelige Lands-yet 
blev Mary KendalL Rapid City, S 
D. Jkke mindre end 70 Mcend og 
Minder i Omaha var faa lykkelige 
at fna heldige Numre. Der er itte 
soc Skandinaver blandt de lykkplige 

at dgmme efter Nat-neue Det er 

Log tun l ud af hver 17 Auf-gehe 
eller saa, der Lan faa Land, da der 
er kun 3,000 «claims« til de 53,388 
Tist er Jernbancrne, der bar heftet 
den ferfte og stsrite Profit as denne 
E"ffære 

Rangfrasigelse. 

Wien, 24. Oktober. —- Ærkeher- 
tun Fcrdinaiid Cl)arles, Kejicr Jo 
send-J Nov-L liar milig fraTagt sijJ 
iin Rang og alle Privilegier fom 
Medlem aj den kejserlige Familie 
og giftet iiq med en Dotter af 
Professor Sofart Czubr i Echweitz.· 
Winsliertugen øiiskede at fmjige fig 
iin Rang i 1903 for at gifte sja med 
denne unqe piivinde men da vilde 
Keiieren ikke tillade det. Nu skete 
Giftertnaalet ined Kejserens Vifald, 
og han lovede sin Nevø en Aar-s- 
penge of 40,0()0 Kroner L 

LErkebertugen har taget Tilnavi 
net Burg og vil bo i Zehweit3. 

— 

Aldrich som Senotoremne. i 
l 

For fort Tid siden meddeite vi» 
at Guvernsr Aldrieh her i Nebras! 
Ela havde erflasreh at han ikkcs var! 

Senatorsfksandidat, mcn derian 
Wndidat, for Genvalg til Guver-· 
tier. Nu moer »World-.Lscmlo«g 
sont chcieltelegmm fra Lincoln,at 
de: hat sivet ud fra Guvemøressp 
potxtiske Venner, at »Senator-Vi.sn«x 
stumm-r i Hovcdet uaa baut L,: 
»Hm-Ida Bee«s Udgiver, ViktorNcH 
Tenmtmz siges at foretmskfe Asdrirh« 
for Rom-is Brown, sont er Kanti- 
dat for Genvalq, og for Geome L 
Rotz-ja der oqfaa er Senator Kaki-I 
d.dc«t. Man fcmr nu fe, om dct dis- 
mokratifke Blad er rigtiq under-» 
Miet. 

MOW 

Italien og Cyrkiet 

Tl«äl)olis.·-, :!l.·Ot«:. Cz den Jllks 

komiosccringstur, sum ddlwtainumc 
Pilma og Ali-Izu furctog i ein-lern- 
plam opdugcdc do noget tyrkijk all-» 
volleri onctrcnt fjrc Kilometer im 
den italienka From. Sein-re tomw 
de from paa en Sandhaufe. Tet lll 

rllcgimcutss tredie Vataljon var fast-« 
diq og aabllede Jld paa zlavallcrict 
paa 5500 Mener Studviddc, un-’ 
derswttlst til Højrc af Feltartlllr» 
riet og til venstre as Stauden-z Alls-; 
tilleri. Este-rat vasre drevet tilbagp 
paa højre Fløj gjorde det,tyrljs·ke» 
Kavalleri en Vending mod Voll-( 
meliona Stydningen fortsattth Okl1 
med Bistand af Feltartilleriet blevl 
Tyrkcrne dkevet hcn imod Sciara-’ 
laschat. J Hufene mellem det ita-! 
lienlke Skarpfkytters Lcjr og Vyen 
havde noglls Akabore skjult fig on 
aabnede Jld paa Jtalienck11e, der 

forfvarede fig med Tapperhed. De 
fangne Arabere blev under streng 
Mgtning fer til Byen, oq blandt 
dem fandtes flere forklædte Tyrkcre. 

Malta, 24. Okt. — Der gaar vcdi 
holdonde Rygter um, at Jtalienerne 
hat lidt et alvorlfgt Rederlag vcd 
Benghassi. Ei Rygte vil vide, at de 
mislede 1200 Mand; men dette Nle- 
te kan man ikke faa bekræftet her. 

thandede jeddctclsen 
Ved en Etsploiion i Mandags i 

Ncrkheden af Hakrisburg, Jll» blev 
8 Arbejdere drasbt, og andre 8 blev 
kaa medtagne af Kulgas, at de tub- 
te Bevidstheden. 

I 

Den s. Nov. vil Statt-n Minne- 
sota icelge 17,()00 Acres Land i 
Belimmi County. Landet er nylig 
vleven vurderet, og det siges at væi 

re as meget god Kvahtet 

La FollettesHovedkvarter i Nebr. 
Im Cincoln meddeles under 23. ds. 
at der i Nr. 216 Fraternity Bud- 
ding er aabnet Hovedkvarter for Ia 
Follette Kampagnen i Nebraska Se- 
kremsr Corrick aabnede Bureauet der 
i Mandagsis. 

MillioncersTømmerhandleren Ed- 
ward Hines i Chicago nægtede i 
Mandags for Underiøgelseskomitsss 
en i Milwaukee at have haft det 
mindste med Senator Stephensenss 
Valq at gere, hverken direkte eller 
indirekte. Tette fom illiodvidnesbyrd 
inind, hvad der forleden Tag bieo 

sagt, at ban sinkde have bidmget 
P55,s)0« til Stephenions Balg. 

Sammet ved FodboldfpiL Correc- 
tionville, Ja» 22. Okt. lIngeZchu.-- 
ckoltl)» Zøn af en Bank-It her o; 
Medlem of Højfkolens Fodboldi 
Team, er blevsen lammet fra Zkuls 
drene og nedad som Folge af Be( 
skadigelfe, han fit i Lørdags Mamp 
med et FodboldsTeam fra Ziomk 
City Højskole 

Breve til Zanta Claus. Postdw 
partemcntet i Washington bekendti 
gir, at det ikke vil agere Santa 
Claus i Aar. For firie Aar fiden 
bemyndigedes Postmestre til at sen- 
de Money der var adreskiferede til 
Santa Claus, til godgørcnde Men- 
neiker ellor Foreninaer, men paa 
Grund as mange Slaws Misbrug er 

denne Tilladelie aldrig blevon for- 
nycst Saadannc Breve vil herefter 
cnton blive sendt tilbagc til Affen- 
dcren ellcr blivc ødclagt 

Fra Liitkim Minn» molk-ess, at 

John Sandberg efter 16 Aar hat 
ansivet Tig selv fom skyldig i Mord 
as for-sie Grad. Tot Var i 1895 haxk 
lmn under Hostarbcido i N. Tak» 
bicv kendt med en una Mand»Jol)n« 
vaa omtring »L« Aar. Este-r Oøfth 
vcsndte di- tillmge til Zandberxstm 
niestcad i Minn. Sau on Dag, do 
var Pan Jagd ftød Sandberg Kam- 
meraten. Jdct denne faldt, qav han 
et Klageskriq fra fig. Dette Skri,1 
hat forfulgt Moderen hele Tiden 
fiden. Han Tiger, at hon ved ika 
hvorfor han skod ,,Johii«. 

. 

En ,,Undt-møn·r«. Tudloy N. Vu- 

no sont til Omlmlm i fidfte qu o.1 
werte-rede underbare Shiro for («C')igt, 
Døvhcd, Leucht-d og andre Sondka- 
me, og hakt ongiw Mel-nd ved Nav« 

og Gadenummer fom Bevis for si- 
ne Kaki-. Men un tmsder de nimm- 

te Mwnd from og prottsftcsnsr mssd 
Binsen af deres Navmn Andre. 

hris Navne han bar braut finde-I 
Effe. »Im kender intct til Dr. Ve- 

no og hat aldrig været ham nær«, 
faade Hean Beckmann, 1104 Vinc- 
pm Str» uagtct Vcno havde bruqt 
buns Navn at avcrtcsre med. Beck- 
monn siger, at han bar lidt af qut 
i mange Aar og gør dot fremde-les. 

Danskeren« udgaar to Gange om 

qun og kostet 8150 per Aargang. 
Provenummek sendes frit paa for- 
nagende- 

Horden Hände 
J Nærheden af Lodz, Rusland, 

har Røoere overfaldet et Jernbai 
netog og røvet over 10, uuu Rubler. 

l 

Det fjerde rusjiste Slagfkib af’ 
Dreadnoughtixypen paa 23,000 j 
Tons er lebet af Stabelen i St.l 
Petersborg. 

Fra Rio de saneiro meldes, at- 
voldfomme Skybrud hat anrettet 

uberegnelig Stude, soerlig i Staten. 
Santa Catharina. s 

« 
l 

Fra den i Zofia, Bulgariem under 

Opførelfe værende Alexanderkirke 
ftyrtede Mandag den 10. ds. en af 
Klotkerne ned og dræbte 3 Personer. 

· 

Hele Rusland over ital der for-i 
anflaltes Jndsamlinger til et Minii 
dessnnvrte for den innrdede Mini- 
sternrcvsident Stolypin. 

Den rusfifte zirigzminifter har i- 
Rigsdumaen foreflaaet, at der anri- 

ligt i tre Aar sbevilges 100,0003 
Nuliler til Fortfasttelie af den milisi 
tære Flyvejtole Z . 

HBigmvet under Ruiner RevaLs 
HOktober En Del af Mnrene til 

et nyt Teater, der opfsres her, er i. 
Gaar ftyrtet samtnen. 15 Personer" 
begrovedes under Ruinerne. « 

. 

Pan den norste Digter Alexan-; 
der siiellands Grav har Stavans 
ger Kommune rejft en Bautaften,- 
der affløredecs forleden. Der er i 
Vyen nedfat en liomite til at refseI 
en Statne over den afdøde Digter.: 

Koleraen i Italien fynes nu atz 
væke i stækk Aftageude. J ugen fkai 
24. til 30. September er der foresi 
faldct 152 Tilfælde og 116 PMB-; 
fald mde Uil Tilfælde iog 280Dødss3 
fald den forcgaacsnde Uge· I 

J Paris arrcsstcrechs forleden R« 
Anartister, der i September Maancdi 
havdc sat for —1«,0(.)0 Fres. falskes 
Møntisr i Omlob. Den enc- af dem! 
er i Barcelona, Spanien, blevcn· 
dømt til Tøden 

Ulykke paa Flyoepladsen Nenn-ka 
9. Oktober. Da Flyvercn Prevost i 
Gnar viide Iandc her, tørnede Fly-T 
vemaitinen mod Flyvcpladicns Jud-s 
hmninq og rmnte en Soldat, derz 
isten hanrdt iaaret i Underlivets 
Proimit kom ikke til Zikaden ; 

Telefonbetjcningen i Paris vari 
forleden afbrudt i en Time, Som 
Folge af en Kortslutning flog deri 
nemliq en metcrlang Flamme ud iz 
den store Zai paa Hovcsdccntralen,«s 
og dottks fremkaidte den vildestp Pa- 
nik blandt "Te1ef011dan1ernc. 

q- 

Englands Flaadcr ·Portsn10uth,9.i 
Oktober. OversDrcadnoughtsSlags 

« 

stibet »Kong Georg den Femte« erl 
i Tag hetdig 1-betafStabe1en. Tom-l fes-fis Christiane af Holften døbteSkisl 
bet, der er 555 Fod langt, 83 Fod 
bredt og 24,000 Tons ftsort Det 

kfkal føre ti 13,5 Tommers Kano- 
"ner. l 

« 
Monartistorne i Portugal. Der; 

smencs cndnu at opholde fig cuScas 
re Monat-kiff» ved Gramme Der 

»foI·(-tnmss ftadsig talriae Arreftatios 
ner, bl· a. er der arrefteret 2 Pra-- 
stor, der er optmadt fom Førerc for 

Z rllkonarkifternr. 
: J Rogerinqskredse berettes, atMo- 
·narkisterne bar trukket sig tilbage 
til 36 Mil fra Gramer En Asde- 

«l?nq Nexjeringstropper forquder 
dem. 

Et engelsk Jnduftriraad London, 
Ill. Oktober. Officielt meddeles, at 
FRegeringen har dann-et et Industri- 
lraad af Repræsentanter for Arbejdss 
givere og Arbejdere. J Randet faar 
Sæde 6 Repræsentanter for Arbejdss 
gisvere og Arbejdere i de vigtigste 
Jnduftrifag, deriblandt Jernbaners 
ne. 

. 

Japans Flaade. Tokio, 9. Ok- 
tober. Marineministeren agter ved 
Parlamenten-s Sammentrædcn at an- 

mode osm en ekstraordinær Bevils 
ling paa 400 Millioneh Yen til Ud- 
videlje af Flaaden gennem en 7- 
aarig Periode. Meddelelsen omtales 
meget i hele Presfen. 

O 

Uvejr i St. Petersborg. St. Pe- 
borg, Il. Oktober· J Gaar og i Nat 
hat der over St. Petersborg rafet 
en hæftig Cyklon, der har anrettet 
store -Ødelæggeljer. Vandet i Neva- 
floden og i Byens Kanaler ftaak 
51X2 Fod over daglig Bande. Over 
100 Bande er gaaet under. Jeru- 
bauetogene ankommer med ftoreFors 
finkelser. Flere Personer er umkom- 
ne under Uvejret. 

« 

Rampene i Verliert Til R B te- 
legraferes fra Teheram Salar ed 
Dauleh har, efter at han har naaet 
Hamadan, opløst sine Stridskræfs 
ter og vil over Bagdad begive fig 
til Europa. Han erklærer imidlers 
tid, at han til Foraaret vil vcnde 
tilbage.Regeringstropperne drog ind 
i Hamadan, næppe 12 Timer efter, 
at Zalar ed Dualeh havde forladt 
Bym 

Jøderne i Russland Fra Osch i 
Russland meldes, at i Forgana gik 
der Søndag den 8. ds. pludseligt 
det Rygte, at nogle Jøder havde w- 
vet en Drcng· Det kom i den Anleds 
ning til en Demonstratison mod By- 
ensJ seiden af hvilke en dræbtes og 
flcre faatsodcs. Tot var Politict 
unmligt at bringe No til Visie, og 
der maatte derfor tilkaldes Trop- 
pctt Tet lykkedes Tropperne at spre- 
de Denkunstranterne udcn at gøre 
Vmg af Vaabtietie. 

I 

Atmrtisternc i Indien. Forli-den 
Nat blcv der i Nækheden af Saids 
pur i Forindjen for-met et Atten- 
tat mod et fra chrpecsling kommen- 
de Jltog, hvdri befandt fig mange 
Europæere, deriblandt flcsre højePo- 
litimwnd Pan en 8 Fod laugStræt- 
ning Var Skinnerne fjwrnede, men 

Jltoget reddechs Ded, at den 
foran dct løb et Godstog Bette 
lød af Stiimcrne og blev iulds 
stasndig ødelagt: flere Funktionærer 
saaredes baardt. Politiet meinst-, at 
Attentatct er for-met of Anarkister. 

Traadløssi Styx-ins of Undcrvandss 
banden Berlin, G. Oktober. »Ver- 
Iiu Taged« meddclen J Torpedos 
ffolen i Worts-month, England, shar 
Enan anstillot vellykkede Forføg paa 
traadløsE turinqaflindiervandsbaade. 
To lustt35k0 olcktristcVølgcr udscndtes 
fra zimdjeresn ,,Furiou:«. linder- 
vandsbaadcn manøvrciede først i 
Vandflachm oq derefthr forlod 
Mandikadct Banden, hvorefter der 
udførtes vellnkkcsdv Forføa medStys 
ring of Banden under Band. Lin- 
nende Forsøg vil blivc anstillet med 
Torpcdobaade. 

Ztolnpins Død. St. Peter-Thora- 
10. -Oktnlns1·. Eiter en Jndbcrets 
nitm om ct Mode i Ministermsadet 

;dvr var vin Stolypins Minde, bar 
chjforcn til Ministrrprwfident Ko- 
Lfohow fkrrvcst: Im takker Mini- 
kstekkkmdet for dets Kwktighed og 
fsestaivcnbed Jca er meaet bebrøvet 
iovrr min tro Tit-neu Statsfrkretcet 
"Stolvpins altfor tidlige Ost-. 


