
unvinaver i Amerika. 
—- 

-«—.:«..ka-(«, Lignn soc » T« dan- 
« 

»in itnlcinntfiind«, der i 

k: still-sinnst im Blatt, Nebr» 
zitt: ill lcliicngtn 
.«.,««s ,,;I««m«nninnrn« fejtede nor- 

.r(s:- Plnennens,:lceo..l)·:ll.P1-k«.z, 
t"..’»t"., lclllUlllblll Co» fort-we 
l« zsltncsdngen for hang san-te 

ist tnsii :)l1nerikn. 
ji«-« Hans-In, en Former bosid- 
zkpik for:llockoille,92ebr., var pna 

k« jin Leim City for nogle Dage 
pd hansz Helle lebst og smadrede 

nnsn ycloigoisz flap Haufen mcd 

tinnnne pnn den ene Fed. 
1-; Hang Futter of sit-them- 

Jiannrtz der bot nordenfor Har- 
cclnniln, fundteg for nogle Dage 
chin- dvd i en Vandgwft Meer- 

int Hieni. Hun havde i den se- 
dinn Tein til Vanvid, og det an- 

uk hun i dcnne Tilstnnd hat gaaet 
binan sitz- 
ean Telcgtntn til d’.l)1«1·. A. li-, 

»l- lko., Nencrnl Agcnter for 
u-«nd-lingeii, afgit Thingvallnsi 
stil) ,,««x9lnnd« fm Christian- ! 

n Hättestnli ined IVU ’Bassagei«e1«.· 
n Denn-g til New Vol onikkingl 
lltninn og Pagfngerer for Dan- 

kszx Lniegn vil komme frem t; 

:: re. 

idcl Butsu-r i :lkncine, Wis» der- 

rcn norle Methodistimet Rev. 

nvnion, tncner det p1·aktiskogal- 
nnd at nngtibe Sondern Der i 

naives- cn Miengde nanstcendige 
nn Wolltin hat« af let forstaae- 

« 

wide lntlet kjnene for dein og 
t dci ttke ljcndte til, hvor de var. 

illaslede Priestetne, at de vidste 
sieb, og Politiet kunde ikke und- 

ior nt folge nied oni Nætterne, 
thogei·, faa vel soin teres Be- 
rr paa dknne Maade bleone arte- 

anskc Forbryde.e, der har udtjent 
reifend, stal i flere Tilfcelde vckte 

pocisendt til Canada af den danske 
intening for loslndteStmssaiiger· 

Meyer, Præsident af den dnnste 
ng i Ottcnch Canada, er Autori- 
ovennievnte Paastand. To Fan- 
ugthnfet i Kingfton, neinlig Han- 
l«1nid, der blev sendt til Fettgczlet 
nnvn for Jndbrudstyveri, siges at 
sladte Forbrydere fra Dantnark. 
l«yer hat skrevet til Sir John 
-ion og foreslaaet, at der sættes en 

er for iaadanne Karakterers JndH 
ng. 
erdomnierEedercrantz paaSanioa- 
steil ifplge et Brev derfra til San ! tscoilke være fynderligt anset paa 
,ifcet itke af be udenlandske Jud-» 
e. Man kluger over, at han uan 
balvt Aar-z Ophold i Apia ikke hat 
et start andet end at drage sin til 
iMaaneden andragecide Gage, u- 

en hel Mangde Sager vente patt 
relfe. Selv til England er der 

Klage over Hin Cedercrantz’ U- 
mhed, Den sainoanfte Hat i Apia, 
staat af19 Mund og en Dreng, 
Ovetlotntnando afen ung tystszb 
hat ikke faaet nogen Lpn siden O- 
mekens Ankontsi. 
arqiiette,Nebr., den 20deJuli. —- 

Eik Totnadd drog over denne Egn 
s lige efter Solens Nedgang. Ly- 
IJS ned og dræbte begge Lars Trut- 
Oesie vg gjorde en Delanden Stabe 
« 

Stald, ligeledeg traf Lynet en af 
Nabos Bygstakke, fom vistnok blev 

t. inen slukketi Tibe, enten af 
Eile Regn eller ved Mr. Christian 
Ulsfeng Opdagelse, hvilket vi ikke 

ijhed ved. Mr. Tkukten og 
ngnn havde vift begge assnreret, 
kalten lider alligevel sto.tTab; at 

« Sptend Hefte nn lige i Dosten 
gsll let Sag, nden at beteile dein 

«
 

L
I-

 

Stierncftud. 
Verdmiz rigkste Dame fkal vitre en 
W Isidor-a Cousino i Chiti. Hull Ue engang felv nogen Attelsc om 

»Um Of sine Nigdomme, der bcsmar 
Ure Landstmkningek, Rock-Millde 
ei ijkgværker og Hypotheken A- 
m "·U191"ubei Sydamerika indbkuk 
Wnelig l·;,U()U Bund Sterling. 
W« Es OII Aar og Enke. 
Es! umaadeliq Grotte med milel m- 

Mgk et blevm apdaget i Jofepbme 
Okegoiy omtrem lzz Mit norvenfor 

www-Erwidert Der stät i enkelte 
e UUdktjordifke Hauer forekomme 
Heilige stimme Panier, og en Del 
W har tubragt en hel llge nnd at 
vae den-z forfkielljge Formen-aged 
"«" VEIIS Oooedindgang umkreist- 

m BET- vg i dens Jahre fanvt man 
»Sieh en luden So af tkystat start 

»Hm S toter hat fkakpe Looe mod 
Okstning If Fsdemidlernez men otsie 

J 

HAka lka M holde Ondet tilbage. 
IOU st i Stigendr. Den sidske Rapppkk 
ifka Halm-Konunissionæren i New «ka- 
iey viser, at Ums ka. euer via-seen dkt 
halbe as alt, der er forela gt ham til Un- 

idekspsellki Mk kafulfkede. Undertiden 
ihåk VIka Forfalskninger meet as en u- 

lkyldig Karakter og Inn havt Svindel til- 
folge, medeng virkelige Giftstoffe ogsaa 
hat vieret at finde i de tnest dagligdagfe 
kaplsllinggmidlen En stor Miengde 
llersnetiste Sager, saasont Ærter og 

lStkingbenner befandtes at indehotde 
UOPllSl’a-, anbragt for sin grønne Far- 
ves Skyld, niedens en hel Dei Baking 
Powder var ,,dol«toeeret« tned Ammoniak 
i den Hensigt at give en vis artisiciel 
Styrke eller for at torhindre, at noget 
stulde gaa tilfpilde. J slige Tilfeelde 
foreliggek ikke alene Optmkkeri, men en- 

dog direkte Fare for den offetitlige Sand- 
hed. 

« En Hofstandale. EnHofdame has 
Kejferinden af Tyskland, Grevinde By- 
low de «Deiinetvitz, hat ndgivet en Bro- 
chure, der hat vact alniindelig Jndigna- ; 
tion i de hojere Ki«edse. J Brochnren, 

» 

der er betitlet »Den falske Mocalitet hoe 
den tnoderne Datne«, forlanger Gewin- 
den, at det ægtestabelige Satnlio stal be- 

gmnseg til etTidsrum as -«') Aar, snen 

vaeke at fornye, .-.ilcenge de Paagjælden- 
de felv tnsatte onpke det. Grevinden cr- 

klcetede sig for den frie Kjærlighed, dog 
at Faderen stal viere forpligtet til at le- 

gitiinere Bornene, opdrage dein og sirtte 
dein ivej. J en anden Brochure anget- 
ber Grevinden Kejserenss sociale Refor- 
tner og vifer fig nieget fjendtligsindet inod 
den unge Moiiatc, der i sin Tid hat« vist 
Grevinden niegen Opmcerksonihed. Kei- 
serinden hat fritaget Grevinden for at 

vcere Hofdame og forbudt hende at vise 
sig oed Hoffen 

« Prinsessen af Wales (ældsteDatter 
af Kongen af Danmark) hat opdraget 
sine Detre paa entnønsierværdig Mande. 
De har leert at sy faa grundig, at de kan 

sy sine egne Kjoler, og de Kundskaber, 
soin de etholdt, er grundige og tilbunds. 
De kan gaa i stkkenet og koge — og 
koge gott. De kan bage Brod, kort sagt, 
de er fuldt istand til at tjene sit eget 
Brod, am det stulde blive nedvendigt. 
Denne Opdragelfesniethode harPriIises- 
sen fulgt ikke alene for at saette et Ets- 
empel for andre Medre i Landet, nten 

fordi hun troede, det var Ret. Der er 

ikke mange unge Damer i saa høje Stil- 

lingee, eller i langt lavere for den Sag-s 
Skyld, sosn kan koge, sy, male, er gode 
Pianiftinder, hat grundige Kundskaber i 

Historie og alle Fag og kan tale og strive 
3-—4 Sprog. Men dette kan Prinses- 
sen af Wales’ 3 Datte. Vakke, starke 
unge Piger, er de altid kltedt paa den 

tarveligste Maade og arbejdek med sine 
BIger og Haandarbeider. » 

« Lidt forluftigt kjeedt. —- Politieti 
Chicago bleo en Dag underrettet af for- 
stmkkede Borgere, at en »etwas txt-gross 
gik nagen omkring i Gaderne. Palitietl 
drog afsted, men sandt, at JnddetetninH 
gen led af vafentlige Unsjagtigheder. 
Manden var ikkeNeger, ikke g:l, ikke na- 

gen. Politiet saa det var en Hindn, og 
faa, at hans Kostuine besiod af et Lin- 

nedlkjsrt fra Hofterne til Knaerne og en 

tatflnttende starkt udringet Skjorte; paa. 
Armen bar han en Kappe og paa Honedet 
Tut-beim Han gjsrde roligt opmaerkfom 
paa sin Nationalitetog paa at hansNavni 
var Naiayan. Han reiste for at bese sig; 
og studere Kvindernes Kaar i Europas. 
Kulturstater. Engelste Anbefalingslre-; 
ve sagde, at han i sit Fodeland haode oH 
ret en Itor Del af sin Fortune til Farbe-i 
dring af Koindernes Knar. at han var i 
en agtet og vel uddannet Mond oft-. ! 

Den oagthaoende Løjt ant paa Poli- 
tistationen, hvorhen Hindaeken fe tesz, 

giorde ham høfligt opinærksoin paa, at 

lidt inere Klæder vilde fri hain fra lig- 
nende Ubehagelighedei· i Frcintideik 
Derined gik Mi, Nainy in. 

N ebr as k a. 

Fannernc iBurt County hat stiftet 
et gjensidigt Assuranseiclskab. 

-— To Arbejdcre i B. ess- M S Routidi 

hus i Ptaktgmouth bleodrckbte sidfte Uge 
ved at Dampkjedlen i et Lokomotio ckss 

ploderede. Eil Mastmist Grebe hat-de 
ved enzejlmgelfe— formodcnlig — fkruet 

Ventilen fast, saa den itte fundeaubne fig, 
og Danipen formodeg nt have Und et 

Tkyk of 200 Bund, da Kjedlen solang. 
— Jay Go ld og site af hang Born 

»san« Driftsiufpektor Cigrk for lixiion 

«Pocific-Bk1:ten ankam i Torsdagg Aste-S 

ztil Grund Island, hvor de stoppede om 

Ratten. Mediennuer as Voraadet hav- 

Ide en Satntale med Goulv angaaende 

jden ny Banegaakd, fom Byen langes 

Haamegetefter. Gould looebe at tage 

iSagen under Overvejelie, men vogtede 
Isig for at give noget heftemt Laste. Reis-r 

Luna betrogtek d· holvt fmsdige Mute til 

iBanegaarden i Omaha, paa hvilke Gould 

loft-rot- Arbsideh du han sit Magten pna 

LU. P., faar man jagen stok Tillid til 

thattt sont Opsster as Battegaarde. 
— Hans-g tb Flatt gattg Bagetsi og 

Carl Latieng GtocetiiButiti Oatltmd 
diev et toit sot Litetne tidlig Fiedags 
Mot«gess. Saloonett pttaxliabolodden blev 

It«eddet. Latsen og Familien haode sitt 
Nod ttted at tedde Livet. Tabet sigesj 
at vtrte Ost,00i). Asstttattsen var ikke 
stot. 

— (5attttittg-Factoriet i Grund Island 
statter op i detttte Uge. Fabrikant hat« 
semtett hundreds-Atem ttted saa godtStoett 
Cokn sont tttatt vil se sot sitte Ojnr. 200 

Menttesket, ntest BIttt, vtl her sittde Ak- 
besde tot et Bat Maanedetg Tid 

— Paa slete Egne hat« der i Aar va-- 

ket Mangel paa Hpsttttaskinek, og de 
Handlettde hat« ikke vtrtel i Stand til 
at skasse detn hurtig not. Fotsyttittgett 
as Bittdettattd et- ogsaa slttppet op hist 
og het. 

— Vintekhveden sotnteneg at ville as- 
give sra tredioe til shttetyve Bttshels til 
Akerett iAdatns Cottttty, og Haut-en sta 
halvtteds til sit·sittdgtyoe. 

— En Jttdiuttet og en hoid Kvittde 
tiltrak sig PubliktttttSOptntrtksoThed paa 
Not-solks Gader sotledett. Nennen- 

Gstersotsltting bragte sor Lyset, atJttdis 
aneten var ittgen attden end den sat- het· 
i Bladet ottttalte Du Casttnan, sottt et 

sttldblods Jttdianet, og Koittdett var 

htttts Brud, Misss Elaine Goodale, tid- 

ligete Lieretittde ved PitteRidge-ngettttt- 
fet. 

—- Lang Bros. hat lejet Mt"g". Otts 
Bthggeti i Grund Island, og hat sein- 
solgelig opgivet Opsørelsen as det asdctn 
paattknkte Btyggeri. 

— Egnen ontkting Eltn Creek i den 

sydvestlige Pakt as Vussalo Co. blev i 

Sandags Estenttiddagg hjetnsogt as en 

nteget odelæggcttde Haglstortn. Der 
saldt Hagl, sont var halvanden Totttttt-: 
i Gjenttentsnit, og Stnaasceden blett scro- 
net tned Jordett. Halvparten as Stnaa- 
sædett var ettdtttt ikke tnejet; den hieni- 
søgte Stmkning er ikke saa lille, en otte 

Mit i Kvadt. 
— Et Aktieselskab bestaaende as Far- 

tnere hat kjs«t Jamisons Kortt-Elevator 
i Talntage, Otoe Co. Den vil sor Es- 
tertiden blive dteven sont en Fartnetalli- 
ancesElevator. 

— En Attiskorrespondettt hat ttylig 
havt et Jntervictv tned dendottladtte Se- 
nator Tahlor, som sor Tiden dritter en 

Saloon paa Hsoknet as 6te og »E« Ga- 
dertte i Portland, Oregon. Formderett 
sottalte Repottetne at det angrede ham 
hvad han havde gjott, og han agtek at 

vettde tilbage til Nebraskasor at gjenvitt- 
de sine Vælgeres Tillid, og han vil da 

gjsre Aabenbarelser, sont vil lande fleee 
Petsoner i Tugthttsct. Jtttet skulde va- 

re os tjcetete end se Taylor konttne her- 
ned og sorttelle hvad han oe’d; men hvor 
nteget han end katt lsnges ester at gjetts 
vittde sine sorrige Venneks göde Vilje, og 
hoor stor hans Samvittighedsnag ettd 
inaatte vere, trat vi at der er risse Den- 
syn, sont vil holde ham tilbage. Det 
ene er Usisheden ptn Bestassenheden as 
den Modtagelse han vil saa has de Folk, 
sont han sotkaadte, og et andet ei- at 

visse Korporationstjenere icke snsket ett 

saadan indoiet Fyk sont Taylar tilat tate 

paa nart Hold 

Lsyonring. 
—- Et 810,000 Hotel stal opftkes i 

Sarttogm 
— Er Voakd of Trade er okganiseret 

i Rock Springs- 
—Opdmmingen af Edle Heftecafek 

lover at stulle blioe en betydelig Jndustri 
Wyoming. 

— Kulindustkien i Newcasfle antagek 
sig state Omfaicg. Omtkent 50«0 Mund 

beskjæftiges nu mev en Lsnningsliste af 
i 830,()00 maanedligt. 

Literatur. 

Eleqame Mode-Journalet.i 
De nye Modejourualer "L;1 Moilc",- 
"l«:t Mmäis d» Paris" og «Album des 
Mutter-« udgivet af A. McDoweU Cz 

Co., 4 West ch Street, New York, er 

de mest elegaute i sit Stag-3, som ui no- 

gcnsinde hur fet· Figurerne tegneg as 
de bedstc Flammen-, og Bogerne produ- 
seres af konkurrctmde Hufc i Paris, der 
bner tin-r thmber sig pua at overgaq 
hvemndre 1 Kunfteng KvolitcL Bibli- 

gere bhsv re btot ttukket poa Fransk, 
men nu udgcmcs de oqha paa Engelst 
til Butg foi aincukunske Bestre. Disfe 
Journalek teuer-e Modeme en Manard 

forud for andre Blase of samme Fug, 
og indeholder en praktisk Rubrik, 
der givek Anoisning i Vameikmdeti, 
oft-. Disfe udnmrkeve Tidssskiftek er 

at fao i enhver BoghandeL 

CAN-C Kommst. Den virkelige 
Fokfattek til den-re nunkoakoige Bog, 
sont siden 1890 er uogaaet i 17 Oplqg, 
er den vit» bekjmcskks Jus-Judas Donnelly 
- Minmsiota, um« « dem- mG yaa sin 
unsrerer ziemniumgsmaude sticht-r 

— Al 

IFaten ved Rigdannnena Summe-wob- 
lnfng paa nagte faa Hauch-, sannidigt 

med at Befolkningens Masse-r foearmes 
og foedttmmes. Maasse eke diese Faust 
male-de i altfak ssarpc Farvetz i hvert 

fzald tutdc den Tib, inden hvilken det 
nuvckrende Smnfund sanken odelagt, 
vers-e nltfok kon, ligesom de i Bogens 
sidsie Kapitel foreslaaede Midler til Be- 
skuttelfe af Civilisntionen tnod den mie- 

de Undekgang, nok ville oise sig at vake 

utilsimkkelige, hats del kom M einst-oh 
Hensigten Ined Bogen —- at advare 

Mennesiek mad Folgerin af den-a Egert- 
kicrtlighed — et nnidlertid god, ogFrenIs 
stilltngen, der er gjort i Romas-form 
helt igqenneay er over-trank feengalende. 
Bogen er ctke udgivet i detdansteSprog, 
men vi anbefaler den til engelfk-læsende 
Landmnekndz den ek at faa ienhoer Bog- 
handeL En foensk Udgave er i diafe 
Oage udkonnnet og faas has swoclish 
Bnok Co» MS Dearborn Sk» Chica- 
go, Jll. 

Bildt-am m Nordmændeues 
og Daumen-ne- Qifiorie og Sta- 
tistik I America. llnder denne Titel 
nil et Viert om kort Cid komme i Cruc- 
ken, der vil bline en oniiattende og stati- 
stis( tro Historie of Tikordnnendene og 
Danskerne i Amerika. For-feineren er 

den bekjendle Literat Johannes-J Win, 
for Tiden J)jcklpe-:)iednkwr ned Bindi-i 

,,Nordoesten« i Si. Pont, Minn. zo- 
relobig har For-ferneren ndgioet et Penn- 
flet indehoidende foni Prooe et Par Ka- 

pitler af seer Vcerket Vi har oinhiw 
gelig gjennemlckst samtne, og ni tror at 

den sinkst-daner Presse-J Kritik nmn 

blioe anerkiendendc derfor. Afiiittelsen 
as et Basrk af den Slago fordre-r gnnsse 
vist stort zorholdszkjendsinb hog Fornt- 
teren, og saavidt oi kan skjonne sidder 
Or. Wist inde ined digfe Entwinden-. 
Ganste vist ligger det i Sage-no Natur-, 
at Nordinreirdetie fpiller Hovedrollen i 
en faadan Bestrioelse; i niodsat Fald 
oilde Bogen jo ikke passe nied historiske 
zusta, da Nordinændenes Jndoandring 
er saa nieget ældre og starre end den 

dunste; nien oi kan ikke se at Bogen der- 
for stulde tabe nogen äf sin Interesse 
for danskeLcesere, for faa vidt den holder 
sig til Sandheden, og dei tror vi at den 

gier. Med Tiden kan det nok blive i 
sin gode Orden, at en eller nnden un- 

derrettet Mond ikkiver Dansternes Hi- 
storie færstilt; tnen det har ingen Hast 
endnu, og vi tror ikke, at den danske 
Jndoandringshistotie lider nogen Stade 
ved at tages i Forbindelse med den nor- 

ste. 
Skjønt det langtfra san ocere den 

standinaviske Nationalitets Opgave at 

holde sig aundelig ifolerei fta den try- 
amerikanfke Nationalitet, saa hat dog de 
standinnviste Jndoandreres Historie en 

summn Betydning, at on M er Uinogen 
var-d at vpdevare Hovcomrir -«s· ""«; 
thi disfe tilhsre ikke alene og I«--«- nn- 

tionalitet betragtek, men de blioer upd- 

vendigois en ikke notefenlig Del as ielve 
Americas Historie. J der hele mqu 
kein Nordmcendenes og Danskernes Be- 

tydning oeere lille noc, men i det ftore 
Nordoeften oilde der-es foeiisle og oolitisse 

Jndflydelse ikke viere jun ringe endda, 
derfom de var sig sin Magt og Brei-d ret 

beoidft og iosledes knnde stille de rette 

Maul for sin offenlige Virksomhed, i 
Siedet for at gjsre Tjeneste fom Pap- 
penhejmere for saokakdte Anierikanere. 
— Tit den-re bedke Belysning maatte 

neeonte Bog kunne bidrage. 

uveucimdsi Invvandrins. 

Spsrgsmaacet angaaenbe Regulertng 
of udenlandfk Jndvandkingtil dette Land 
er af særlig Interesse for Folket i de vest- 
tige eller nordvestlige Stam, hvor en 

Itor Del af den fremmedfsdte Bett-ts- 
ning hat« fundet sig nye Hiern. Frem- 
n1ede, som kommer hid for at itaa sig ned 
pan og dyrke nyt Land i den Hensigt at 

gjøre det til fast Opholdsted og blive not- 
’tige og lot-Zwitt« Bist-tm as de Forenede 
»Statu, hui alnd unstet os, vil altid blive 

betragtet sont en kjæctommen Forsgelfe 
af det ftore Westens for-etuxtfqume Be- 
folkning, og rer gjores der-or i det hele 
taget heller ingen Jud-sending ntod Jud-. 
vandring af Hk ndssmoek, sont Iommet 
for at dorke Jokden og skebe nye og feste 
Hksm I ng og sine Familqu Lin alle 

Just-u okere horte tildettne.ttlagss«, vildeI 
tier- 1e duve Sppkggmaal ellek ritt-vgl 
Ti- e om at regulete Jadoandringeu til» 
de -i-uede States for del fptsts Pun- 
dm sit Aar. De nu gjceldende Lamel- 
ler Famidninget sigtek htlles ikkc til den- 

ne veitomne og uyttige Klasse Eimng- 
H. Den skandinaviske Jndvandrinqhak 

» ! og er fremdeles m oigtizt sent-N i 

Uovtkcingen of det stoke og sremadstm 
dende Nordoefteng Hjcelpekitdcr, og de 

.«-.».)oldsreglek, sont nyliq er tagt-e, H 

( t- hnve og tilsigtet heller jkke at have 
IMM Endstmnkende Jndflydelfe Mast-d- 
paccdkmgen as denne akbettfomme og loo- 

tydige Klasse. 

Mrn t de sent-te Ant· ltnr ett ltrlt tot- 

lltelltn Klnose ns Indttnttdrere degnndi nt 

tontnte til onte Kollet- og ltegitett tild- 

gang pnn s.ttnntt- Vilknnt lont de htttttds 
satse on vtttdllidelige Tliot«ddoet·r. 

Den ntarklndne Jtttlienet ttted sitt Li- 

teknase og siue Mttsin Fotsdindelsetp det 

bot-sie og stiddenstetdige lldlkttd sen Syd- 
enropas Bart-, snndnntte, der ved zlugt 
hat nttddtagct sig Looeno Stras. stot- 
dryderett, sottt er drunadet ttnn Betittgelsts 
as, at hnn sorlader sit Fodeland, Ravig- 
letntner, sont entett ikte tntt eller itte oil 

atbejde sor at sorlkasse sig sit Ophold, 
og i lxoio Sprog Qrdet »Amt« itke hat« 

suogen Betastung, de hat« alle kotttntet og 
dankt-i pnn Daten og sorlnugt at saanui 
de llioet pna tlattdeto Betostning. Maa- 

sett as deutte Klasse Entigruntetet yderst 
nvidende og deren Jndvnndring lige sna 
lidet ottsttslig sottt Kisteserneo, da de kont- 
ntcr hid ikkesor at dlioe antertknnsse Bot-- 

gete og tage sitt Andel i Opsyldelseu at 
de Pligter og daste del Attsoat«, sont paa- 
ligger ett Bot-ger, tttett sintpelthen sat« 
pnn dettue eller hin Mnnde nt Ionttue i 

Betiddelse us Penge og san at oendr til- 

bnge til den-S Hietnlnnd Det tstdrrsot 
itttet linder, nt del nnteriknnsle Falk ttg 
den nntetilnnike siiegIeting ltliuer trttgstes 
lig og tagt-r sit-trugen Prothnldx regler tncd 

Hensutt til, hotlte istttigtnnter det« ttnl 

given Illet til atlattde. Diøse itnltettlle, 
atnbiske eller uugntnskesndvnudtcte et i 

bedste Fald tun alntindelige Oagtttdejdr- 
re og ottetsontntner selosolgelig Landen ng 
But-tue sot nt sage Ardejde sottt sattdnn- 
ne, og den direkte og utniddeldare Folgt- 
et· en Ctykuing as Arbeidotttnttedet ng ett 

Syttlen i llattningetttc, ittdttl det kont- 
tner san vidt, nt lløttningerne slet ikte 

sontet til de Ein-dringet-, sont stillt-o as 
de ittdsodte eller de sta Scnndinavien 
indoattdtede ’th-bejdet·e, sont et« vattte til 
en ordentlig og nnsttendig Levetttnade. 

Ttlsttotnnittgett as rnasislt Jsder trtter 

ligeledeg ttted at antage sarlige Dimensi- 
oner paa Grund as de nylig ester ett stot- 
Mnalcstok soretagne Udjngelser og dett 

stadige zorsalgelse as Jeder-ne iiliusland 

Die-se Falk er ester sitt Natur Peddlete 
og Skrabhattdlere hele deres Liv, og det- 
te Land hat« vie-selig ingen Interesse as 
at sna ttogett.stor Cilstrantuing as deut. 
En stor Oel as dettt blioer hjulptte til at 

rejse hetooer og befindet sig i en ydetst 
danrlig Forsatning, idet dehnt ntistet sitt 
Cjendont i dllnsland og dereg Overreise 
er dleoen detalt oed Santtnenstud as ja- 
diske Battkorer og Hattdelantcend paa 
degge Sider as Atlanterhaoet, og i Til- 
sælde as Sygdont eller ude as Stand til 
at ftnde Bestiæstigelie tned det santtne 
oil utattge as dein oed deren Attkonsst 
til dette Land salde det ossentlige til 

Byrdr. 
Ersaring oiser, at ntedeng Attthorite- 

ternei slere europteiske Lande er intod 

anndring as dygtige rg krastige Arbei- 
dete, har de intet intod at saa sine zot- 
brydere og Frttigletntner udstibede til 
dette Land, at de her kan leoe paa offent- 
lig Bekastnittg. Pan samtne Tid sont 
Anthoriteterne i Europa vistnok ikte ta- 

ger nagen aktio Dei i Udskibningen as 
denne Klasse Entigranter til Amerika, 
liegger de heller ikke Hindringer ioeien 
for deres Reise, men gioer stiltiende sit 
Samtykte til, at lokale Foreninger op- 
rettes sor at blioe koit udehagelige Indi- 
vider ned at settde detn herooer. 

En andett Fore, sottt intidlcrtid er as 
mindre Ontsang, er den hyppigeAnkontst 
til dette Land as Falk, sotn er for gaatle 
til selo at skasse sig Liosophold, og hats 
Overrtjse er betalt as Slagtninge i Ett- 
ropa aadenbort i den Hensigt, at andre 

Slregtninge i Amerika skal drage Om- 
sorg sor dem, medens det ikke sjelden 
heettder, at de amerikanske Stagtttinge er 

aldeles nde as Stand til eller uoillige til 
at gjare dette. 

En upartisk Jagttager oil under disse 
! Otnstændigheder finde de strengere For- 
i 
holdgt«egler, der isolge Sekretcer zoster’s 
Cirlttlære as Zdie Juni er tagne sor ved 
oore Sohaone at regulere Landingen as 
udenlandske Jndoandrere, detimelige og 
nodvendige. Medeas den mere grundl- 
ge Undersagelse vil der-re de standinaoi- 
sie Etnigranter, destetnte for Atnerikas 

inordoestlige Egne, i mindre Grad end 

nagen anden Klasse Nykosnsnere, har oi 

dog al Grund til at tro, at igsaa de oil 

underkasteg en ntere notagtigllndersogelse 
end hidtil, og zolk paa den-te Side as 
Hat-et, sont agter at tjade Bill-tret til» 

Stagtninge, sont de Insker sta t- smei 
over, but-de dersor altid viere tikte at 

laadantte isassagerer ikke hatt-r tt« «-n 

Klagse, hoent Jndoandring er tot-imst, 
ogi Tilstelde, hoor Passageren et oo.-.· 

60 Aar ganttnel, dar den Agent sont ice. 

ger Billetten, as Its-deren iorlange en as 
oel kfendte og oederdastige Person-r un- 

oetskreoet Gar-act sor, at Kisderen as 
Billetten kan og oil tage ftg as og sor- 
lerge en iaadan Pagiager, og en saadan 
Garanti dar indiettoes ttl Generalagen- 
turet samtidtq tned Anstalt-elfen ai Bil- 

letsalaet. Linkledes bar Basinaetem see 
hatt iorlader sit Hientlattd, gieres de- 

.-—-.— « .-.--—...--.-—.» ..«-, -..««--...-—- 

sksendt ttted de t denne Saggjasloende Lo- 
v«tte og Vettenttttelter oa pktit oettne Munde 

fundgaa tittodige libeltageltgltrden Det- 

"sotn det oisetv sig, at slknoiageien kotnntek 
ittd nnder den .ttlaose, lwentscndvttttdking 
et- sotlntdt, tlttlde hanc Vennet ogSltegts 
ninge ikke ttndetstittte hatn i httns Links-g 
pan at tontttte over, og lsoio det· et nagen 
Tttiul ottt, ltvotsoidt ett Person oilde blise 
sendt tilbage ellei tilladt at lande, oille 

Imnopottationoagentetne paa den att- 

den Side as Haoet handle i alle oedtoins 
tttettde Pattetg Jtttetesse ved ltgeseem 
at nagte at ittdskkioe ett saadatt Passa- 
get. 

Sekketæt Foster antnodet de sorsksellis 
ge Tsatttpskidaselskabei og Gettetsalageni 
ter ont at sotetage en tttert streng Jn- 
speltion og saaledea beskt saavel Trans- 
potlatiottaselslttbertte sor ttttsdttcitdige 
Udgistet sont Entigtsantekne sor state it- 

Itodige Ubehagelighedet·, hoilke katt und- 

gaaeo ved at tage de ttsdoendige Sktidt 
til satt-übt ntnligt at sokebygge lldstedels 
sen as Billettck tilPaasagetetz sotn Ittaati 
te lottttne ind under dett magst-, dvetn 
Jndottttdting et- sotbttdt. DOH- A. 
lsx Johnsott G iso» det stptsle General- 
agetttttt soc Gsennetngangodillcttek sra 
stettttttede Lande-, hat taget Jnitiatioet 
paa denne Stde as Haoct og pitalngt sitte 
stere tttsittdr Vlgenter at nnrtke sig, hvad 
Setttstast Feste-i i sit (5ttktiliet·e hat att- 

besalet, og saattidt tttttltgt iokhittdke, at 
det« steigt-o sotttdbetaltr Billetter sok at 

sendesz til det gantle Land i Tilsælde, 
hook Pagsagetetsne tttaatte kontttte under 
den ttte adganggltetsettigede Klasse Or. 
A. E. Johnson tildtictger sitt nteste Tid 
i New York og vil have sln Opntarksotns 
hen hettoettdt tttta etlsvett otntttistet Til- 
salde, scttt tnnatte ittdttassse blattdt Pas- 
sageret·, det- ankotttntei til denne Haust, 
tnett satttttdig sottt hatt vil bestytte sttte 
Kunde-ro Futen-MAY hatt-ten tatt ellek 
vil han liegge sig intelletn, ttaat· det gscels 
der sactdantte Person-t, sont maatte gssre 
Forscg paa at lande i Strid ttted de »For- 
ettede Statete Lotte. 

Dei er at haalte, at allePersottek, svm 
dritter Jtttntigrationosotst·etttiitg, saavel- 
sont de, der ksoltet Billettet til sttte Vett- 
ttet ellet Stirgtttinge i den gatnle Ver- 
dettsdel, vil tage Sagetts alootlige Be- 
tydnittg i Betragtnittg og gjore, hvad de 

sottttaar for at skaatte syge og qatttlefsoll 
sot ett Reise over stltlantethaoeh hoilkett 
so ikke vil inne dettt til ttogen Rotte-, om 

de toumtet ittd under den Klasse, sont er 

ttcegtet Abgang. At sokebygge, at sau- 
dantte Tilsttlde ittdtttesser, vil oæise den 

bedste Politik for alle vedkoitttttende, og 
alle habetlige Dampslibetselskabek og A- 

gettturer vil finde, at det i Langden soas 
rer dedst Steg-ting at santatbesoe tned 

Authoeitetetne til zorebyggelse at et- 

hvekt Forssg pas at overtmde Wom. 

Og Ksobere as sorttdbetalte Billettek 
sittlde lægge sig paa Minde, at omendOs 
oerholdelsett as Fototdttingetne i enkelte 
Tilstelde satt syctes utidige og altsok 
strenge, saa er det dog etthvee god Bor- 

geeg Pligt i Lydighed at rette sig ester 
Landets Lotte. 

Der bedste Middel soc Vlodets Neus- 
tting et Dr. August Kentgg Bamberger- 
Dei-aber 

Den store Smcrteitiller 
mod 

Gigt, 
Imman i Auf-gut og i Daumen-g 

Frostknuduz Marmvt oz 
Opftefmkkttrr. 

Nvgfmærtm 
«Msvninger, Mo Haid, fasse Das 

staat-e Stehn og Kot-steue- 
. 

Tandpmc, 
hsvedptte,Bka11t"-xcn· Dahinten-ich Kupi- 

sputkne Zum-et 

II alle Stamm der treuer udvorts 
Midian 

Lands-end og cis-»vier- 
sitdeki St. Jakobs lem et nodennkssth 

Uiddel mod Ssgdom ho- Eva-iet. 
CI Jlaite St. Jakobs lee kostet 50 ist-c 

s Muster for ww. ikaas I ethvekt spottet 
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Jst Is· sendes 12 Muster im til alle U 
If de For. Stam. Adresse-. 

The Obst-los A. Voget Co., 
Dahinter-, Usqlswi. 


