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Stttndinavek i Amerika. 

kusctts Htts i Nemah, Wis» 

psxuqteg af Lyttild sotledett Morgen. 
I k« H« Tahl i Siont Falls, S.- 

».åspm« y«1«saaetdet Hvetv, at toge 

Fikgxtdtal over Statuts Jttdtanere. 
zittndittavetne i Bebkad, Miss» 

M dumm en lttthersk Mettighed, der 

»Im z-, Mkdlemnten Den betjencs 
« « 

ttdettt sta Cambridge ved Navtt 

l. Sei 

Hi cll St 

h« Ultttctk 
« 

« Standittaoiske Baptistet holdt isor- 

gc ett Kottserense iCouttcil Vlusfs, 
W.«, hvotuttder de gjenttem en Reso-: 

summ, sont blett «atttaget, udtalte sigt 
Faust ss Pt·ohibtttott. 
i Nicolqy Grevstad, sont tttt t fleke 

Mr hat vceket Medtedaktar paa Minne- 

qpolis Tt-i1)tttte, httr ttn faaet Ansættel- 

se sont Bestttter for Bladet Times sam- 
tttcsteds3. 
i MH Petetsen, dattsk, i New Mil- 

fzkd, Jll» ttedlottt ttylig med Trillin- 

geh Pigebprtt, sont tilltge nted Mode- 

xktt befindet-sitz i bcdste Velgaaettde. 
E ,,Vttlkt)tictt« er Navnet paa et ttyt 

notslsdansk Blad udgivet af Jacobsen ä- 

thttctttd i Zitlthle City, Utah. Bla- 

tct hat« ct godt Udscende i typografist 
Hcttftscttde, og Jndholdct et otnveksletu » 

Vi onsler Fdretagenbct til Lhkke· 
« lsltsttndlovsdngett blev sejret i Nec- 

t:alt, Wiss» its hettved 2,000 Tnnsketc 
M foxskjclligc Tele cts Statett. Datt- 

stc Forenittgck sta Rat-ine, Lokole 
Gran Bah, Wattpaca, Stevetts Point 
og Mitttteapolisz tttodtc freut sttldtitlligt. 

« J en lccttgere Rednktiottsatstikel att- 

befalct Bladct ,,Not·dctt« i Ehicago, 
Iiottttnttden Adolph Veirtttatt for Gatten-- 

tret i Mittttesotn. Bladet sigcr, at Re- 

pttltlikancrtte ikte er til Sind-Z at over- 

lttdc Gnvernortnrrdighcdcn til ttogett 

Standittctvz tttctt hathst til at nomine- 

tts den gatnle dctttokratiske Ktigshcst 
Biet·tttatt. 

H« Tr. M. C. Teigen har tttodtaget 
fta Guverttnr Miller i N.-Dctk., sitt 
lldttævttelse til Vicepmsidcttt af Statetts 
Boot-il of Beut-tin Dette er en høj LE- 

t«tgstillittxt, ög naar Dr. Teigett blandt 

sattnlichtcttettsLtegcr blcv den lykkelige, 
viser dettc, at hatt er vel anset. Or. 
Tritten ct dcit attdctt norsle Liege, sont 
saadntt List-c crvederfnrctz den sørste var 

Tr. Grottuold, Goodhue Co., Mitttt. 
« J. G. Borglnttt, en Satt af Dr. 

Vorglutni Otttaha, Nebr» bliver inc- 

get rasende tttntalt i dtrvcercttde anglo- 
antetikattstc Blade for sit store Kttttstttcr: 
talcttt. Den ungc Mond et- ttetop 
tnttdt tilbage fra Califotttia, hvor hatt 
i lættgcre Tid hat været optaget nted at 

satttle en Række Naturbilleder for Maa- 

ttcdssltiftet Centttry. For Tiden op- 
holder Mr. Betglutn ftg i Omaha, 
hvot hatt hat udstillet slere as sine At- 
bejdcri Linittgerg Portrætgallet·i, ntett 

hatt og hans Huftru, der ligeledes sarer 
Penslen tncd tttere end almindelig 
Kunst, vil om kortTid tejse til Entopa. 

« Fire svenske Sektionsarbeidere ptta 
Northtvestertt Butten ved Rockford, Jll» 
fandt Tpdctt paa en ntætkelig Mande. 

Passagertoget kotn flyvende fra Freeport 
ttted ett Fatst af 45 Mili Titttcn. Da 
det ttogle Mil udettsor Rockford vat- 

kontttten Sektiottstncettdette paa 200 Fod 
»Er sprang et Hjnl og helc Toget rpg as 
Skittttertte. Folkette scta hvad der stete, 
Vg lob för at kotttttte nf chcn, ntetti 

detcs Fotslræktelse løb de i satttnte Ret- 
WS me Toget. Pludselig drejede Lo- 
kotttotivet toert as til Siden og de site 
Mand, hvis Navne var Ang. Strøtn, 
Joh» Nilson, NitsAudcksou ogM An- 

dfkivth blcv kttust under Toget, der til- 
sWI stattdsede ved at løbe itnod enBakke. 
JUSCU Pasagcter kottt til Stude. 

« Tct et« ttu blevett btagt til osfenlig 
FiUUdskÆ nt S. A. Quale, den not-sie 
FMUUS i Eau Claire, Wis» sont ved 
im Ilylig ittdttusne Død ejede Fyrteskou 
vg attden Ejtsttdont til en Vccrdi as tsx 
klitllitit Tollars, tms ittdctt hans Dod 

Disticnnnelse ont at ett tttillion Dollnrs 
As Mrtttttett sittldc attttcttch til Grund- 
lckggclsctt af ct Hospital for Kroblittgct 
Vg vansknbtc Persotter i Madisott, Wiss. 

OttEUittttttctsgtid for sttt Tod udstet·digc: 
U Umlc et Tcsmtnetttc, der anotdttcde 
hattg Moder, Huftt«tt, SastreogBrodt-c, 
hle iswr kn pagscndc Sum. Den 

Wlltlc Trl af Fotntttctt blcv over- 

irth til Lunis Latsott i Superiar satttt 
Nil-IV Cyptiattson og Geo. Qvale at 

i««mi«’1c-D!laltltrittge paa santtttc Maade 

YW Ulkodc i saa tttattge Aar hat« gjort, 
Litsdttl Millionen cr t«ettliseret. Dette 

« bis-W 
ottt alte Hospital, 

« ’k.« Alexander Johnsott, en Smt as 

åsekiluksycklsltdte A. E:.Johttsott iSt.Pattl, 

Mh lsl et rettt Lotdnndcr sont Tauf-:- 
« « ILAU hat vcd et Par Lejligheder 

ZwetPspVe PCIa sit Talent, øg det hat 
»F ile at hUU kattgerer onttrent ligestta holt spm Cfdpde Bishop. J Lørdags 

ZCW htln saaledes en Sceance paa West 
Hotel, der helt igjenttem var fUlbstEW 

1jgc U 

de. 
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dig vellytket. Det bedsie«Nmmner var 

at finde en Flsjte, sont Snperintendent 
Brocken havde gjemt nde i Byen Johns 
son blev banden for Ojnene, og tnedens 
Brackett uasiadelig trinkt« paa den Plads, 
hvor Flsjten var gjemt, begyndte Tan- 
keleeseren at fele pan hatn og fsre heun 
nd paa Gaben, hope de besieg en Begn, 
i hvilken Johnfon —- stadig med silbern- 
ne Ojne —- tog Temtnerne og kjttte fra« 
West Hotel ned ad Nieollet Avenue til 
den nye Lonn Eichen-nutz- Bygning, 
hvor Flpjten ganske rigtig fandtes gjemt 
i en Stuffe i et Kontor paa tredje Eta- 
ge. Det enesteMiddel, Johnson den-n- 
tede til at finde Vej, ver ett fsle paa 
Bracketts Arme, hvad denne tankte paa. 
Alle de tilstedeveerende vare henrykte 
over den nnge Monds Talent. 

(,,Ugebl.«) 
. L· P. Hausen, som hat en Saloon 

paa Hiernet as Madison og Deacborn 
Sis» Chicago, er arresteret sordi han 
ikke vilde bevætte en Neger, som for- 
langte en afkjplende Drik. Dr. Geor- 
ge C. Hall er Neger og hat sit Kontor 
ved Stute Str. og Harmon Conrt. 
Han tmf c Gaar Dr. E. A. Thorp,ck L- 
ge ved Orthopedicnl Hospital püa Wa- 
bafh Ave., en gammel Stolekammerat. 
De blcv enige om at gaa indtil L. P. 
Haufen. De satte sig ned ved et Bord 
og ventcde paa, hvad de havde forlangt, 
kncn fot·gjæve5. Dr. Thokp kaldte da 

paa en Opvartcr vg spnrgte hvorfor de 
Inaatte vente faa lcengez Spuk-et lod, at 

han intct knnde fau, saalængc han var 

samtnen Ined en Regen Han sik da fat 
paa Haner sclv, og hnn sagde, at 

hans Opvartere ikke betjene en Neger. 
»Da vil Dc kanske vcere saa venlig at 

gjøre det selo,« sagde Thorxx »Jeg er 

ingen Opvarter,« sagde Hausen, ,,og 
one jeg nat det, vilde jeg ikke betjene 
Dem, saalænch e hat ham med Dem « 

og pegte paa Dr. Hall. De to Læger 
gik lige til Dommer Prindivillesj Court 
og tog ud en Arrestordre mod Hausen. 
Dr. Hall er en SonafPastor Dr. Hall. 
Haufen stillede Kaution for 8500 til 

Sagen komme-r op igjen. 

Kansas. 
—- J Abilene haude et Kansas City- 

Bryggeristartet en »Ist-schrie met- Hinab- 
nede Pakker«, wen zolk gjorde det san 
vnrmt for Bestyrcten, at han ansaa det 

for klogest at opsamle sine Pakkenelliker 
og fordufte. 

— Statens Landvæsenskonnnission 
meddeler, at Graden, fertig i unt-vest- 
lige og mellemste Part af Staten, hat 
lidt meget as Tøtke vg koldt Vejrligt. 

THvedens Tilstand er market ned til 80 

Pojnts i Libet af Mai Maaned. 

Nord- og Sud-Dakota. 
Sind-Daseins Guld- og Salvminer 

yder Arbejde til ca 5,000 Menneskek. 
— J Black Hills er falden en faadan 

Masse Regn at flere aninerne er over- 

sZømmeL Arbejdet i begge Caledo- 
nia-Minerne er af denne Aarsug stand- 
set. 

— Rede-km Hundley i Huron, Fmd. 
i DemokraternesStats-Valgkomite, blev 

forleden Aften skudt og dreebt af sin 19- 

aarige Son, hvem Faderen havde irette- 

fat fordi han ikke vilde vcrre ham be- 

hjcelpelig med at nedleegge et Galo- 

tappe. 

Iowa. 
Shelby Co. ngiteeer Spprgsmaalet 

oni Opførelsen as et 850,000 Raadhus. 
—- Eu Art out worm anretter megen 

Odelæggelfe paa Graden i Cerro Gördo 

dg omliggende Countier. Ac Sama- 

sæb i Flosd Co. er cedt op af denne Lan- 

deplage. J Franklin Co. hat Ormene 

pdelagt Inange Timotheimarker. De 

ligger i Jorden i en Tommes Dybde og 
er ca. H- Tomme lange. 

i —- Et mekanisk Genii Fort Dodgc 
Ined Navn Peeler havde opfundet en Ma- 

istinh der knnde udhule 815 veerd af 
Gnld af et Tyve-Dollars-Stykke. Naar 

det ani·e nf Menten var gravet nd, nd- 

fyldte han den med Metal, der havde 
en passende Klang og Vcegt. Hans 
Fremgangsmnnde bleo tilfældig opdaget 
del-ord, at et af de Mpntftykker, han 
haode taget underVehandling var, its-hu- 
let saa ncer, at der gis Hul paa Mer- 
skallen. Han sidder nu i Arresten for 
sit dumdriftigc Guldgraveri. 

— LatrdbnthRaporteic for sidsteUge 
meddeler, at enhvcr Del af Stufen med 

Undtagelfe af en final Strimmel indu- 

ver dctsydostlige Hierne bleo overgydt 
med rigelige Regnfald, og mange Conn- 
tier melde en ftor Overflod, der paa 
Steder hat forvoldt odelæggende Oper- 

fvmnmelser. Over tre Fjerdeparte af 
Staden var Nedbøret fra l til 9 Tom- 
mer over det sædvanlige. Den varste 
Oversvsmntelfe indtraf i Pottawattamie 
og Harrison Conntier. Grødens al- 

tninbclige Tilstand hat fordedrec fig, 
Inen Majsen vil fordre meget gunstige 
Vejrforhold, der focn Udbyttet strl blive 

Ho pCt. af hvad besten vari Fior. 

N e b r at ka 
—Den tyste Turnerforening iRe- 

drasta City har indbudt Carl Schuriv 
sont Æresgjæsi oed en Fest, Fokeningen 
om en km Tid oil afholde. 

—Statens Sindagsfkoleforening 
holdt i Torsdags dens fjerde Aarsmsde 
iHastings. 

—- To Bis-dre, Prestow og Bill 
Catow, blevi Ssndaga overkjorte af 
Togetpaa B. cl- M. Ist for Hardy, 
Nuclolls Co. Begge var blinde afDrik, 
og ingen Skyld tillægges Banelompagi 
niet. 

—- deard Dickinfon, nnocerende 
Driftsdireltsr for Missouri Ritter-Di- 
visionen af Union Pacific-Banen, hår 
fnaet sin Affted frahsjereVedkomInendr. 
Mr. Dickinson er meget populæk blandt 
Unionen Paciftcannktioneerer og et stil- 
le Rygte oil vide, at den egentlige Aar- 
sag til hanc chernelse er Pmsident A- 
dams stinsyge Falelse i Anledning af 
Dickinsons store Anseelse. 

—Bven Bradshaw, der ligger ved 
B. ek- M. sydsst for Aurora og netop 
over Grændsen indeiYott Co., bleo 
totalt tilintetgjort af en Cytlonc, der 

indtraf ved Ottetiden forrige Tirsdags 
Aste-s. Slypnmpen trat fig langs med 
Banen og ryddede Telegrafledningcn for 
en tangere Strælning, og der git folge- 
lig lang Tid inden Pressen lnndc sikre 
sig npjagtige Oplvsningeront den far- 
gelige Begivenhed. Det vides nn tncd 

Bestemthed, at sytten Menncster, hvor- 
af dc scks var voksne og ellcve Born, 
ocnlom i Uvejret. Fornden diasc er der 

mindst sire blandt de 45 haardt konstede 
Personer, sont siklert vil do. Ca· 150 

Mennester hat tnodtagct Forstnvelscr i 
mindre Grad. Paa to llndtagelfer nær 

er alle de drcebte ude fra Landet. Snpt. 
Bigval ved B. ek- M.-Banen fortjener 
Anerkjendelfc for den heltemodigc An- 

stmngelfe, han ndfoldede for at bringe 
Hjælp til de lidende. Han lod et Tog 
lobe stadig tnellein Ytirk og Bradshaw 
dringende Tøtnrere ud til at reparere 
de faa Hufe, hois Vcegge endnn er staa- 
ende, og førende alle de tilstadekomne 
og trcengende til York. Ei Elstra- 
tog lsrugte i Trsrcidags Guv. Thayer og 
tsc sie-te of Zinkens Embedsmcknd til 

Etuisptaksscn for Ldelæggelsen. Det 
ivar ct Billet-e af fixzdsttendig Rain, der 

hilsede de irr-manch Enhel By paa 
225 Hase vor slpjfet mchorden, og der 
var ille en eneste Bygning efterladti 
den Stand, at den knnde ydc Beflyttel- 
se mvd Eleinentcrne. Udc pan Landet 
laa dpde Hestc og Svin spredte over 

Markerne, nted hist og her en Grushob 
til Minde om den Plct, hvor Fartnerenit 
Hjem havde ligget. Fra en Omkrcds 
af 25 Mit varFolk strammet til for at se 
paa Odelceggelsesværket. Ten paaPlad- 
sen dannede Hjælpekomite fortalte Guv. 
Thayer, at de mengte sprstog frcmtnest 
til Byggctnaterialer og Pcnge, men 

Proviant og Sengetoj vilde ogsaa værc 

kjcerlvmment; Klæder er der itke saa 
haard Trang for. Guvernøren udsted- 
te derfor samme Aften ct Opraab til 
Borgmestrene i de forfljellige Bycr i 
Staten otn at komme de nodlidende til 
Hjælp med Gaver af Penge, Proviant 
og Sengetaj. Op til Lordags Aftes 
havde Jndsatnlingen allercdc naaet flere 
tusinde Dollars. Pan Opfordring afi 
Hjælpekomiteen hat« Beekn i Omahas 
stillet sig i Spidfen for dette stnnlte For-I 
tnaal. En 7—8800 er indfamlet alle- 
ne i Aurora. Byen York hak iendt en 

Mcengde Proviant og Tptnmergrosserer 
Dietz i Omaha har for egen Regning 
sljaenlet et Earlces Tømn1er. Gut-. 
Thayer bestikkede et Militglontpagni til 
Skuepladsen for at holde Tyvcne dorte, 
der allerede forste Tag haode indfnndet 
sigistort Antal for at opsnappc tase 
Vætdigjenstandr. 

SpckicliNyhcdcr fta Vcstcn. 
cheget dør i tusinvis iNnv 

Mexico. Flere hundrede bukker under 

daglig af Mangel paa Nasring. Tel- 
er ikke faldet en Traube Regn i de sidste 
seks Maaneder, og Jorben bærer en wd 
Farve. Lyong ek- Catnpell-Kpmpagniet 
Inister derejq Kvæg cfter en Maaleslok af 
40 Stkr. pr. Tag. Ældre Randnnænd 
mener, at en Fjerdepart af Kote-get vil 

da, dersom Totken vedvater fjorlen Ta- 

ge langem 
Forulykkedc Gnldsogere 

Den her i Bladet lidligere nævnte Els- 
pcbition, som affejlede fra Sau Fran- 
cisco, Cal., for at opspgc de formt-bebe 

TSkalte paa Eurem-Lerne, er bleven kamt 

laf en utidig Sljcebnr. Hele Selskabet, 
sder bestod af nogle Farmere og et Par 
Sstnænd med svagelig Helbred, blev sp- 
syge inden ,,Lauru« havde pasferet Gol- 
den Gute og soc-langte, at Kapt. Chri- 
stiansen fkulde vende ven. Tette vilse 

il)anikl’e,1nen lob Stonnerten sisa for 
ifulde Seil l den Henfigt at lobe ned til 
Sau Diego. Jstedetfor lob den egen- 

raadlge »Nun-« inb lil Cnsensda, 18 

lMil versta. Folcene gis da e Land med- 

tagende hvnd de kunde biete as dekei 
Begage. Da Kapteinen og en Ssmqnd 
senere vilde gaa om Bord, blev de arte- 

sterede for Gadeopttjer. De siddet nu 

iAkresthuset og den Ivrige Ekspeditien 
h» DPW sigi 

III-Washington 
Un Athlldntnser for Mont- 

fcykkkkue. Kongeessen hat nylig 
vedtaget en Lon, der antoriserek Meut- 
Direktøren til at soretage saadanne For- 
andringer tned de paa atnerikanske 
Msntskykker varende Asdildningersom 
estek hans Sksenvil didrage til at sor- 
bedke der-es Udseende, der for nat-nenn- 

de, i hvert Fald sor Sslvmjntekneg 
Vedkommende, ernieget tarveligt. Di- 
rektoren vil indbyde til en konlurrerende 

« 

Jndlevering as Udknst til ny Tegninger 
og Einbleiner, og enhver, der har en 

» 

original Tanke, vil faa Lejlighed til at 

stetnlonnne Ined den. Nam- den Tid 
konnner, vil den Fordring sandsynligvis 
blive stillet, at Konkurrentetne stal le- 
oere en Model i Gin ellek Papinnache 
as der-es lidkasi og ikke blot sende en 

Tegning. Den, der ek saa heldig at 

san sine Planet antaget, vil nianske saa 
en Belonning ns intil III-Ou. Direkto- 
ren hat« udtalt, at han ikke agter at ro- 

re Guldnwnletne, de er sninlke sont de 
er. Scrrlig Sold-Tollwut tmsngek til 
en ny Slikkelsc. l»Den enc Side biet-er 

Billedetaf en Philadelsia Lmserinde, der 

skal agere Frihcdens Gndinde, og 
den anden Side er prndet nicd en find- 
brystet Museheg, der i saa mange Aar 

hat« spillet amerikanskOrn. Stiernckne 
rnndt Ader-lauten as de subsidiære Mon- 
tcr vil blive sowget i Antal til at passe 
ester det nuværende Antal af Stam- i 
Unionen. 

Toll-fortsetzen Senatets Ub- 
valg, der nu har McKinlensForslaget 
under Behandling, er naaet s«aa vidt, 
at de to sørsie Assnit liggek særdige. 
Kongresmand Farqnhar fra New York 
forlanger at Tolden paa Byg, der er 

sat til 80 Ets» stal nedscettcs til 15 

Cis. MeKinleyitetne er grnelige ban- 

ge sor at Scnatet skal gjøtc saa dybe 
Jndhng i Soineflcesk at Ændringerne 
ikle kan san Husets Tilftcnining. Te 
mange Protester, der stroinnier ind fra 
Forrctningskredsene i Chicago, New 

York og St. Paul, hat begyndt at set- 
tc Stock i Hejtoldineendenez Olje gydes 
pan Jldcn ved den Holdning sont den 
niere liberale Presse i Nordvcsten under 

Ansprsel af Chieago Tribune nn india- 

ger. Endvidere har en nylig stedfunden 
Lavtoldsdemonstmtion i Philadelphia, 
der netop er Hejtoldens Hjemstavn, bi- 

draget til at give inange Senatorer og 
Kongresmænd et nyt Syn paa Sagen. 
Lavtolds-Republikanerne sra Besten un- 

derstøttet as den osfenlige Mening saar 
mere ModiBrystet tig bliver nu ille 

saa lette at tnmle for Kong Caulug. 

SIWiIorIlaqet bedingen 
Ved 135 mod 119 St. har Hasel Adia- 

get det af den republikanste Caukns for- 
faltede Forslag angaaende Mantning af 
Solv. Dette Forflag er del oprindelige 
Windonthorslag, der vakte faa megen 

»lltilfredshed, ien noget ændretFotm. 
Udfaldet blev scialedes et Nederlag for 
Fri-Møntningspartiet, og den Omstæm 
dighed, at det kort spr Afstemningen 
siillede Forslag oIn at vife Billen tilba- 

ge til Udvalget used Jnstrukser til at 

lforelsringe en Frimpnttiings-Bill fokn 

kSubsiituy blev stemt ned med 23 St. 
lMajoritet, synes at bekmfte, at der ikle 

I er noget Haab for fri Montning i Hu- 
sseL Det vedtagne Forslag betnyndiger 
! Finansministetict til at gjore mannedli- 
! ge Jndkjob as Solvbakrek for ils mill. 

IDoll. efter gjældende Ma1«ked·:spris. 
s Som Betaling udsteder Skalkatnret No- 

jter, eller sotn de kaldes, Sold-Gerüst- 
stated-. Disfe Noter, der eventuelt stal 
;indlpscsn1ed Splvnmnt, kan dog efter 
JHolderens Onste naarfomhelst bytles om 

Jfor den tilfvarende Værdi i Salvbarrer. 
«Det er netop dette Punkt, Oppositionen 
Ibestridey idet den vil, at Certisicaterne 
Jpaa ingen Maade man indloscs med an- 

det end den pragede Mont. Forslagets 
«Venncr siger, at del-sont det bliver til 

Lon, vil Stsrsteparten af Landets Solv- 
lptodukt knnne sinde Affekning her hiern- 
?me, og Silvcirkulationen vil for-ge sig 
Jmed mindsi 30 millioner Dollats nar- 

! ligt. 

Et anilæum. 

Et nmrkeligt anilcemn lan fejres i 
Aar —— 100 Aars Judilcm for Cylin- 

lVerhaltens Jndføkelfe i Entopa. l Forslc Gang Haus« Tom li« Insp. 
var, da Benjamin Franklin var i Paris 
sont de Forenede Staters Repmfentant. 
Don bar da sin høie ftore Kvækerhat, 
der vakte almindelngpstgtz en slig Hat 
havde man aldrig fsk set, man gis jo 
med de nu faa sjoeldne trelantede Hatte 

1 
I 

—- 

1840. I 50 Aar-. 1890. 
Hm- dkn somit-, psalidclige 

L1 N J E 
Giort hurtigfejlende Post-Timeste, 

Sejlende til og fra New Yörk hvek Lords-O lilligemed en ugentlig Tjeneste til sg 
fra Bostou. Ved Siden heraf vil der blive ekstra fiortenbaglige Afsejlinger tilog 
im New York. Vigtigheden as denuc Forandring kan fes med et eueste Blit, da 
der under den tkavle Sæfon ofte hat beruht, at Padsagerer har Inaattet vente af 
Mangel paa prompt Tjeneste og ikke nok Skibe. 

Mange af de flydendc Palabfcr af dcnne fto r e g am le Linie har glokt 
Reisen over Havet i lidt over 

6 Dagc 
Lg vore skoudinaviskc Passagcrcr faar Board, Logi-) og Transport af Bagage i 

England f1«it. 
Denne Lin-je er den tribstc fin cksisteter og hat« aldrig tabt cn Passager. 
IN« Specicllc Betingclfcr crholch un ved Henvendelse til 

Peter Ebbefou, - - - Daititcbrog,Nebr. 
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Bliklcenslagerværksted i Forbindlse med lTorretningetx J- 
Vl totmskdigek Iy Vater. kaput-onst gumlc og udtokck hestillingek pas kotc Rom-. 

Z MM WI W IILW clllVlElRIlEWllsTa 

SERVIBILIS-LIESCHij --3 s ji«-:- 

enten paa langs eller paa wars af Ho- 
vedet. Man sandt, at en Hat som 
Franklinsi Grunden var meget mere 

praktisk end de da brugelige, og mckn 

vilde lige til at indføre den sont hejeste 
Mede, da der fra Negjeringen indlsb 
Undenetning am, at hver den, der bar 

,,Cylinder« uden Naade og Barmhjet- 
tighed vilde blive smidt i Bastillen, da 

Kongen ansaa Hatten fom et Tegn paa 
revolutionært Sindelag. Vove sit Liv 
for en Hat var der fornuftigvis ikke 

mange, der vilde, og da Benjamin 
Franklin tejsietilbage til Amerika og 
tog sin Hat med sig, var der ingen, der 

huskede were paa den, og san var den 

glemt. Detvari1783. 
Men san kom Revolutionen, og den- 

ne, der gjorde det qf tned saa meget, 
gjorde det ogsaa af med de trekantede 

Hatte — forelebig da. Nu här man 

Jacobinerhner, og da en Mond med en 

god Hukomtnelfe kont til at mindes Ben- 

jamin Franklins Hat, fis han den ind- 

fpkt sont den mest moderne Hovedbeklæd- 
ning. 

J de folgende Aar havde Cylindekhats 
ten en haatd Kamp at bestaa for stn Ek- 
sistens. J Nusland og Tystland var 

den forbudt, fordi den anfaas sont Tegn 
pqa revolutioneere Lyster, og iFrank- 
rig blev den knapt nok taalt. Nu ved 
vi alle, hvor hvjt Cylinderhatten satteg 
og status — nu idenne Tid da man ikke 

alene derer sin Hat, som man vil, Inen 

ogfaa hoilken Hat man lysier. 

Jst-u IN ? It unsermde wide-Ode 

Cf en tun »Na-Ur, System-it hunet 

rem Beob, for at nake Snsidhedens og 
Sinkt-no Etememer. Bedste Blodkens 

c fee ek De. J. H. MeLeans Sardiniens-. 

Udvras at Korrespondatefe 
mcllenkDampslibsielskabet »Thinqulla« 
i ijbenhavn vg A. Mortensen äs- Co. i 
Chicago af Dato l4de Mai 1890. 

Pan den ulykkelige Reife, da Damp- 
slibet Geifer forliste, var der ifslge Pas- 
sagerlisten en vis Elizabeth Berg med 
Bern, hville druknedr. 

Billetten var folgt den 7de August ’88 

as A. Mattener cis- Co.» i Chicago, og 
heivde No. 47,384 og var gjældende til 
Throndhjenn Vi hat« ilke været istand 
til at faa nagen Underretning ungetren- 
de nannte Passager, harrten i Amerika 
eller Throndhjem, og vi anmoder herved 
paa det indstændigste Enhvet, som kjen- 
der til, hvok hun lokn fra, og om nogen 
af hendes Slagtninge bo ide For. Sta- 
ter, at meddele os dette. 

J Betragtning af at Billetten var kjpbt 
iChicago tro vi, at de vil vake istand 
til at optlare Sagen. Tet er ille lyl- 
kedes osz at finde noget Spor i Not-ge, 

"og derfor er vi npdt til at appellere til 
dein. — Med Agrelsr. Dampfkibsfelstai 

jbets Thingvallas Passager-Llfdeling, pr. 
F. Scherbeck. 

Da vi hcir anvendt alle nmlige Maa- 
der for at opdage Elifabeth Bergs 
Slcegtninge her i Landet og du ttke er 

lykkedes os, vil vi hekigjennesn anmode 
den cllek de, sont inaatte tiende nogen af 
samme, otn de gnleedgfuldt vil sende os 

Adresfem Ærbodigsi, 
A. Moktensen eis- Co 

140 East sei-nie Hum, uqicago, Jll. 

Himetmmh Axkrivflelfh Konlme, 
Bin-met humgt og ueyugeugt fordrevae 
ved Dr. J. h Mermis-stock es Kilo- 
ney Pillets (quaptller.) zsz 


