
Was 

.. . « ««« « «««’«««««« ««««««««« ««««« IHIJ 
(A. 

« M 

Nr. 28. Blasi, Nebr., Onsdag d. 11. Juli 1900. 
« 

9dc Aarg 

Dsuiolmtcrnes Pattimode i 
Kansas City. 

— 

Partiets Program— Jmod Impe- 
rialisiue, for 16 til 1 —- W. 

J. Brnan og Adlai lf. Ste- 
dcnion cr Partirto 

Kandidatcr. 

Demokraterne holdt alttcm fra den -t. 

Juli deres Partimodc i ll aufa S 

C l l y —- og der var Jtor Jubel ooer 

dun. De var alle enstemmiczt for W 

J. Bronn, sont Paitiet tinndtdat ttl 

Prcfldentsiolem Hon valgtcg den 5. 

Juli oed Akllamation, og tklu still 
In New York, der oar imod, at to til 

1 Planken lom med, hiltte Biyau i 

r- Leoprisningdlale, 
J de folgende Dage naaedes der saa 

Iidt i Spsrgsmaalet am, hoem der 

flslde nomine-es sont Kandidol til Vice- 

pttesidentposlem og efter at Stemmerne 

hapde Iamlel sig om Ad lai E. S l e- 

ve a s on ira Illinois, Hill fra New 

York og Populifternes og Soloiepubli- 
tagen-es Kandidat Kongresmand T ow· 

ie, uominetedeg Stute-san tocn Kan- 

didst. hatt haode langt de fleft Stem- 
Ite1, Miit mod hetxholdsois 2W og 89. 

Vryan var lelosslgeltg tkle need i 

sanfad City, wen der var bleer ind- 

ltgl feilig Telefonlednlnge mellem hans 
has og Kansas City. Forsorigt var 

has Valg aldeles uomtvistelig sikret. 
Si Haar, efler oort tldligere givne 

Loite, over til del langl oigtigcre, nein- 

liz at dringe del demokratisle 
Partiprogram til vor Laferes Kund- 

stah. 
Tot lyder i Ooetsceltelie saaledes: 
.Vi, der sont Nepmsenlanler for del 

dem olatiskeParti i »De Fore- 
aede Stater«, er iorsamlede til Natio- 

Islfotfamling paa Aarodagen for Uns- 

Hgighedserklctringens Anlagelse, de- 

krsfter alter vor Tto paa denne alt-de- 

lige Iotlyndelse af Meintest-to uafhteni 
deligesltetligheder og vor Alhangighed 
If den Kontlitulion, sont i Oderenostecm 
stelfe hekmed er for-net af Reoubliklens 
Itdtr. Med de Forenede laters Haj- 
eftecel holder vi for, at Resulgighedöi 
Crit-erlagen er Aanden h tyrelseös 
ils-ade, hoid Form og 

« 

av Konsti- 
lstlinen er. 

Vi ekllare alter, at alle en Styreli 
set Iorholdsregley sont indfores mel- 

les Mennester,udleder del-ed rette Mon- 
digbed ira de statedes Sa:ntykle; at eu- 

hoet Styrelfe, iotn ikke er gtundftrstet 
pas de storedeg Saatlykle er et Tyramil, 
og it, holst man fetter en paatvnngen 
Styrelse over et Folk, anoender man 

web del sammt JmperialiamenSHandlei 
Its-der i Stedel for dem,der sammet fig 
idr ev Repudlik. 

Bd holder sor, alsConslitutionen maa 

ijlge nied Flaget, og vi tllbageoifek den 

Sianing, at en Udioer af Magten eller 

es Longreg,.der udleder deres Titan- 

Ielfe og deres Mast fra Konstitutlonen, 
Golde lunne udove loolig Mond-g- 
hed nd over hin eller med Krankelie ai 

Bi iorsikrer am, at ingen Nation san 

l Les-laden destaa, sont lil Oeloten et 

Repsdllk til Hielt-ten et Keilerdomme, 
Ists advarer det amerikanste Falk i 

des-e Neman at Jmperlalisme udeni 

selig oll hurttgt og uundgaaellgt itre 
til Dispotisme hinunte. 

I O 
I 

J Folge vor Tro paa didie Grund- 

peiueippeez tetter vl Anklage unod den 

IstsoiRikansie Lav, sont den repadlis 
kaufte Ko ses paa Trods of del demo- 

kratifke Mindrelals Protest ogModstand 
e set i Malt, ism en trat og aaden 

) .- alelie af Nationens organlile Los-, 
g» Namlssl Brod pass den nallonale 

lIMW m Gid- a.) 
l 
l 
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En gkufom Katastrofr. 

Den støtsie Ulykke der nvgeniinbe et 

handt i Tacoina, Wash» skete fertige 
Onsdag. 

En Sporgvogn, fuld of Lystkeifende 
der var paa Vej nd for at se 4de Juli 
Pakt-den« styrtebe nd over en ka over 

Klaften (ved Delsin og D. Gabe)en100 
Fod byb 

Sporvognen faldt med Esset nedsb 
og de ulykkelige Passageket blep lemlces 
siebepaa det grufsmste. 36 Petionet 
biev brabt og henved 60 lemlcstedt. 

Te , bvor Sporvoqnen entsche, er et 

smikt Sims, netop som Bognen stal 
lex-ex Brom. Meke end 1000 Mennesker 

konc csjibatkekig til Siedet, og man be- 

lgyndte sei-»Es at kehre, hvnd der knnde 

; ten-ein Hel- Vejen nes nd Backen laa 
dode og soc-rede, og Bgnen var find- 
stkrnbig spinnt-eh De fanrede blev em- 

hyggelig dem-et pp og satte til bekes 

Ojcm eller schütteln-an Tilskuetne 
bleo dener til mutigen kystenbe Steue, 
hvok Mødre klagende sagte der-es Born, 
ellek Ligene af dem. 

Sporvognen var ssuvenbe fulb asi 
Passagerer. Da den var kommen halo- ! 
veis ned af Delsingade kaitod mange, 
at Mototmanden ikke tangere var i 
Stand til at styre Vogneh hvokfor 
mnnge af Mandene sprang af, og lige 
ved Svinget sprang Acokorknnnden selv 
af, men hinkt-de bkgge Benenr. Kon- 
oukmens Lig sandte-s pqa Banden af 
Klassen. Ltghufene var ovekiyldce iaa 
Timet efter. 

mEiEtäåpeiiyspeZeF 
Nebraska. 

J Nebraska City hat tolv af Byens 
ttge Ungtarle fornylig lejet og entdleret 
en af Byens fmutkefte Boligek. 

Te hat engageret Kot ag Tienete, 
og det er deies Hensigt, at de her vtl 
indkette et tigtigt Peberfvendeshjeem 

De unge Tanter i Byen flal have til 

Hensigt at coptete Ideen ag tndtette en 

Iomfutbolig, der i Luxus og Komfott 
itke stal ftaa ttldage for Pedetfvendenes. 
chame Falk fotsitre, at dette kan de- 

teagted fom et fitkekt Tegn paa, at der 

fuaet vil komme til at ftaa en Mangde 
Vtyllnpper t Vyen. 

—- Foe fnatt site Aar siden dade en 

velftaaende Farmek ved Navn John 
P et etfen, fom boedet Natheden af 
Nedtafta City. Han var ugift, og 
dpdeuden at eftetlade sig Testacnente 
eller nagen fant helft Oplysntng, der 

kunde lede paa Spor eftee hans Stagt- 
ntnge. Man vidfte. at han var dnnft 
og fendte dekfor Meddelelfe otn Ends- 
faldet til den düane Kanfui. Jaorigt 
udnaeonte Cauntydomftolen en Adminii 

ftkatae for Bott. der var henved 20,000 
Dpllaks verd. Anminifteataeen spgte 
agfaaeftek Arvinget, men fandt ingen, 
og da han til ftdft dlev ted af sit Hvetv 
overlod han faavel de rede Penge, fom 
den velopdyrkede Fatm tit Countydonv 
ftoliin Her hat Art-m tut hotoet et 

Par Aar og den Tid neemtede flg, da 

den fom hetrelsft Godg vtlde kont- 
ene under Stateskadfens Adminiftrm 
tion. 

Nu er der intidlextid indlsbet Eftets 
retntng fka den danste Kanful i Chicaga 
am, nt han endeltg hat funden Afdsdes 
AkviageL Nogle af dem befindet ftg i 

Danntcuh andre iden argentinste Re- 

pndlik i Shdafnta Domstolen hae 
detfor nu attee udnekvnt den gamle Ad- 

mtntfkkattlk as oveeladt det ttl ham at 

afoltte alttng nted Akatngerne. Saa- 
vtdt man red, var det ogfaa ved et eent 

Ttlfalde, at den danfte Konful i Chl- 
caga fandt Bretagne-« En af den-. 

ttlftrev ham nemlig og dad ham vake 

ftg dehjeelpelig med at finde en lange 
fmfounden Onkel, fom not ftulde ap- 

halde stg et ellek andet Sted t Amerika. 
Onkelen var netop den afdsde Zahn 
Peteefem 

thttgnok gaat Nebel-tat Statistis- 
fe her Gltp af en fed Std, men det hedi 

der sig, at Alle Urvingerne sldderi smaa 
og trangende Kam-, og den 
usentede Arn vil dersor vcere dein yderst 
Velkotnrnem 

— Et Tosktveri er igen begaaet .paa 

Hamme Sted, som i sorrlge Uge paa 
;snrllnglon Banen mellem York og 
ksadshany Nebr. RIverierne blev be- 

gaaet paa den sum-ne Maade, dg man 

tror dersor, at det maa være den samme 
Mand, saln har degaaet dem dekgen 
Von kotn ind i Toget som Passager og 
optraadte ilke med Maske og Revolver 
ssr Kl. 2 om Nattern Misö Jsabella 
Denk-erson, som dlev plyndret for 850, 
siger, at Rsoeten var meget hnslig rnad 

Damerne, og gik sardj den eneste Mand 
i Selslabet, som havde Revolver. Kon- 
duktøren maatte gaa soraa og valle de 

sovende i Sovekognetn Rsoereng Ud- 

bytte oar denne Gang 8500. 

Illinois. 
Den 2. Juli var den varmeste Dag, 

Chicago hat hast i Aar. Den døjeste 
osficielt ansørte Temperatur var 90 Gra- 
der ved 3 Tiden, og til den svaere Var-me 
komer usædoanlig M Grad as Fug- 
tighed. 

Men nd paa Astenen, ved 9—Ttden, 
com der et voldsocnt Regnslyl i Fort-in- 
delse med Torden og Lynild, saa at 

Temperaturen sank detydelig og Ratten 
var adsltllig køligerr. 

Ct Par Sygdomstllsalde, sont Folge 
as Heden, det ene endog need dedelig 
Udgang, meldted l Leder as Degen, sIr 
Negnskyllet kom. 

— J Chicago gjordes sorleden Mor- 

Igen et dristigt Forsng paa at sprange 
-Jernsladet i Globe Laundry Kompa- 
nlets Konten-, men det lykkedes ilke, 
tvertimod gik Eksplosionen ud over seloe 

For-onna Der anvendteö Dynamit, 
T 

og under Forssget paa at sprange Lau- 

sen paa den indre Dør sit en Mond sin 
Haand revet as og Armen splintret, 
medens en anden sit et Staalstylke 
slangt sig midt i Anstgtet. 

; De slygtede begge to,ester at have 
gjort dercs Sager saa sitt, og paa 
Gulret sandt tilllende Fell tre as Korn- 

paniets Betjening lnedlede og bagbund- 
ne; de var blevne overrutnplede, me- 

dens de soo i et Varelse ved Siden as 
Kommt- 
! J Stabet laa der siere Tusinde Del- 

s 

s —Nielg M. Langlond, godt 
’leudt i Chicagos dansle Cirkler, dade 
i Lordagg as en Hiertesygdocm Han 
var sødt i Aarhus 1859 og ankam til 

Chicago i 1880 ester flere Aar at have 
boetiCanada. Han var Medletn as 
de dansle Veteraner og de danske Starp- 
stytterr. Han esteklader sig Frone og 
3 Bern. 

« 

Syv Dakota. 

Trckbt af Lynilbrm A n d r e wl 
S t r o m b e r g, 55 Aar gacnmel, en 

velstaaende Former, som boede 12 Mit 
sra Fargo, blev ramt uf et syn, medeng 

han fis-d i Dmen til Staldea. 

— J bet inhaltlige Syd Dakota er 

Aulinggndsigteme bedte end i nagen nn- 

den Dei of de Fotencde Stand-. 
— Ein Mond ved Naon Snnth for- 

svandt ior sine Aar siden fka Robert-Es 

Co«.:nty, og dct fortaltec siden, at han 
var død i Culifor»tiia. Enken haode in- 

gen Ginin til at tvivle paa, at han vors 
ded, giftede fig med Robert Kennedy vg« 
leoede med ham til for et Par Ugek 
stden, da Smith com hieni. Smith 
fortangte en Snm Benge, for athan 
stulde holde stn Hiemkomst hemmelig 
for sin Konei nnden Mand. Hun 
sagde imidlektid nej, indgnv Anspgning 
om Stil-wisse med Smith, vg er nn 

igen gift med stn enden Mand. 

—Fm Block Niver Falls beketted 
okn en Haglstorm, der hat Idelngt Av- 

lingtn paa en Strakning, en Mit 
drei-JAan og Brockway Township. 
Nat Sarden Ballen Idelaqbe Hnglene 

LAvling til en Vardi af 025,000, 
f 

'Bed Meerilan hat Bind og Hagl 
ligeledeg aneettet starre Stadr. 

— En ren Wtkelighed er det, at 
der i Yantcon paa en og samme Dag 
dsde site af Byenö celdste Jndvaanere. 
De tte Masnd var gode Kameraterz det 
var W. Tyrlt us sell, S. W. Skist 
ogStephen von Cschen. De to 

fsrstnævnte stod i mange Aar samtnen i 

Politik og havde ikte lidet at sige indem 

soc der-H Parti. Mr. Von Eschen 
tjente i Eine unge Dage under site Felt- 
togi den franfte Arme og ankam til 

Amerika, strats da Ktigen med Syden 
udbryd. Han nedsatte slg i Tennessee 
og indtmadte snatt i den lonssdererede 
Arme. Den ljerde Asdede var Mes. 

Matgaiite Schutz, der ogsaa var en 

gammcl Nybygger og vel tendt der paa 
Stedet. 

— isn stcebnesvanger Ulytte indtras 
saenylig ved Cavour, idet en Faun-e, 
Augitst Sitarra, som lprte med 

Sten,blcv dmbt idet hans Heste lob 

lebst. Hjulene gik over hans Krop 
og lnustekham saa han tun levede nagte 
saa Titnek. 

Nord Dakota. 
En Patient i Jamestown Sindåsyges 

anstatt, M. Gleason, dpde i Lprdags 
sont Fslge as Mcshandling as en Sygn 
vogtet, J Coad. Denne er anholdt, 
men endnu itke such-eh Tor-merk Un- l 

dersegelse as Liget niste, at Mishandk 
lingen var Aarsag til Toben. 

— Frant lfriksom etungtMem 
nefte« der atdejdede for J. W. Mills is 
La Maure, blev dreht mens han ledede 
en Brot«-iso. Han dlev indvitlet i» 
Tot-eh og Hestem sont satte as Sted i· 

suldt Gallop, slcebte ham estet sig i en 

Lcengde as 300 Nords. 
—- En ung Mand, H. S. H a nsen, 

der kam til List-on i April ag fiden hat 
veret has en Brodet, mistede plndselig 
Forstnnden, sont Folge as Religionss 
strapler· Han paasiod, at han var den 

bedste guddommelige Heldkeder iVerden. 
Han er nu dragt til Jamestown AsyL 

— Afslntningsfesien ved Pakt Region 
Luther College var i Aar meget vellyktet 
og ovetvcetet as en Masse Mennesler. 
25 Elevek gradueredr. 

Minncfotm 
Matt. Helget, en velkendt 5()-aarig 

Former i Narheden af Sleepy Eye, er 

i innige Uge dato as Solstik· Han eftm 
ladet sig Enke og Bam. 

Fra Minutapolis nieddeles, at Mel- 
temændene tracr med at forhsje Prisen 
paa Maslk fra 5 til 6 Centc pr. Quart. 
J St. Paul er dct allerede gjort. Mel- 

kemckndcne vil gaa banhot, paastaar de, 
am de skal fousæue med at falge Malt 

fok J Muts pr. Quart, nu naar der 

nasten ingen Beitr ct og det Feder, de 

maa kobe, et iaa tyri. De, som kober 

Mælt, maa haabe, at del sidste Regn vil 

blive Aatiag til, at Malkeamndene af- 
staat fka dues FothL 

—- Jsplgc den sidste Folkemlling hat 
Minnen-one :z(«)8,700 Endb- 

·-·Maglusirmaet Drranäs Co. r 

St. Paul gis fallit innige Use, sont 
Folge af feil Hvedefpekulatiom Garben 
et 8:500,000. 

-—— Setz Tilsælve af Kopper hat 
fundet Steh has en Familie i Vettrania 

County. Familien, hvks Faun er Nor- 

sen, blevsmittede af et Par Falk, som 
overnattedc hoö dem. 

— Fra Pipestone Ineddeles, at En- 
ten Mrs. James Dcwd fokleden Mor- 

gzn fandtes dpd paa Gulvet i sit Sovi- 

værelir. Ei Stab var gaaetigennem 
Brust-L Denk-es 2 Aar gamle Bakn 

fandtes veh Siden af Modekens Lig 
med et let Skadsaar genmm Hausw- 
lebet. 

Mistauken er tettet mod en uns 
Mand, som pludfelig hat forladt Eg- 
nen, og som man hat ysrt udtale Trut- 

ler mod den Ward-by 

—- Mtö. Mary Petersen, en nf deF 
ældste Nybyggere i Eintritt-, blev begra- 
vet i sidste Uge. Hun var 65 Aar gam- 
mel og efterlader sig 7 Aørn deriblnndt 

Pastor Peter Petersen i Salesburg, 
Jll. 

Washington. 
Et Kompaniaf Minnefotas National- 

garde, under Komando nf Kapt. E v a 

besinder sig pan Vej op til Statens 

nordlige Vildstooe i Ncekheden af den 

lanadiste Granse. Grunden til denne 
Expcdition ek, at Befolkningen, iom bot 

meget spredt og afsides deroppe, har an- 

modet am Militærhjaslp, da man fryg- 
ter for Oderfald fra Jndianernrö Side. 
Det er nemlig paa denne Tit-, at Indi- 
auerne oenter deres Knartalgpenge nd- 
detalt af Regeringen, og fom Regel nn- 

vendes disfe Penge til Kød af Whisly og 
andre berufende Dritte, sont Brande- 
vinshandlere anstassek i ftore Mængder 
til denne specielle Anledning. 

Hvis der itke sættes en Stopper for 
dette, kan Beboerne have Grund til at 

ncere Frygt, baade for Liv og Gods, da 

Jndianerne i beruset Tilstand intet staa- 
net-. 

Michigan 
Vandbeholderen til Grund Rapids 

Vandværl sit forleden Morgen i Styl- 
ker og et ttrt bcboet Distrikt umso-m- 
medes as mere end 100 Millioner Gat- 
lons Band. Skaden anstaaes til op i 

Hundreoer af Tusind Dollars. 

Hase og Udhuse oadstedeg dort; andre 

bestadiges, og et Distrikt« tre Knartaler 
t Fcrknnt, dlev stætkt destadiget. Jkke 
et eneste Ous i dette Distrikti slnp fri. 
Menge er fyldt med Sand. Grand 
Trunk Baums Spor er undergravet, 
saa Togene maatte sendes forbi Pere 
Mntquette. 

Den soaarige Mrs. William 
C o o p e r blev fort hen i en Mcengde 
Vtaggods og begravct der. Det er 

tnuligt, at hendes chestelser er bode- 
lige. Hendes Mund har ogfaa faaet 
alvorlige chestelser. Mange andre 
kom mere eller mindre til Stude. 

Det overfvpmmede Distrikt beboes 

hovedsngelig af Arbejdsfolk, og Tal-et 
vil derfor dltve san meget værke at bere. 

—
 

Iowa. 
Nitlen Saloonveeriek i Siour City 

stod for Stranken i Politiketten sprie- 
den Morgen for at have holdt deres Sa- 
looncr aabne om Sondagem De fik en 

Mult paa 850 hver, fom straks betalte61 
og Bykagsen blev detved 8950 rigere. 

Missouri. 
Da del i Poplar Bluff var vansteligt 

at faa Arbeit-Noth fik adsiillige Far- 
mere i Mississippi County staffet sig 
Negere til at "akbejde. Men i bette 

Countytaales Negte iste, derive over- 

faldtisg de ogfaa fertige Nat as muste- 
rede Maul-; der stak Jld i de Hyttet,’ 
hvot de boede, og pistede dem. To Ne- 

;gre, der skød paa Angriberne, blev 
i hcengt op i et Tite, men toget ned, for 
det var forhimed dem. Farmeme iæns 

kei paa at skasse kincsiske Ai«bejdere. 

Wisconsin. 
Den langvaxige Tørte i Gtantsburg 

og Omegn blev afbrudt iLørdagS. Ka- 
noner affyrcdcs, og Fysvætketi russend- 
tes af Glaede over den dejlige Regu. 

—- Skovbrande er igen begyndt neer 

West Superior. Fleie Jernbanebtoer 
er nedbrcendi. 

l Montana. 
En rig Guldgrube ek opdaget nær 

Virginia City, nogle Mit fra del Steh, 
hvor man i 1864 faiidt Guld i stor 
Meengdh Ei halvt Ton Malm, hvori 
der var Guld for O5,000, blev iaget nd 

af Lake Minen, vg der er Tegn paa, at 

Aaren, som er 10 Tommer breb, hae en 

anselig Lcengde. En Guldklump, som 
veiede halt-enden Unse, blev taget nd af 
en Steu, som vejede et Pius-. 

De tufindc Ting. 
Stoldet ihjcl. En lille Pige i Fort 

Dodge, Ja., faldt forleden baglakns ned 
ien Spand kogende Fedt. Modekett 
harte Barneto Steig, styrtede til es 
tratdet op; men alle Forng paa at 
redde den lille oar—forgæoes. 

Sindfyg af Varme. En Kvinde i 
Chicago, Christine Johnson, bleo for- 
leden sindfyg paa Grund af den forfceri 
delige Varme, hun besluttede at opbrcent 
de sig seit-. Hun haldte Petrolium over 

sinecheder og antcendte dem. DaFlamo 
merne flog op om heade, begyndte hmt 
steigende at lobe gennem Hufet, rauben- 
de at hun var for varm og oilde do. 

Med nogen Vanskelighed blev Flam- 
merne slnkket, og hun blev i en ynkecig 
Tilstand kørt til Hospitalet, hoor der 
ikte gaves megct Haab om, at hun kun- 
de komme fig- 

Jinc Wethcrspoon, en gammek 
Guldgraver, standsede forrige Uge i St. 
Paul, paa Vejen til Alaska. 

Han var over 70 Aar gammel; mett 

tror endnu, at den enefte Moade at blive 
rig paa er, at grade Guld op afJorden. 
Han hat boet i Syd Dakota i 45 Aal-, 
og for 30 Aar siden plejede han at gaa 
fra Yantton til St. Paul for at ksbe 
Madoarer. 

J Sturm Lake, Ja» er Befvlks 
ningen taget oed Riesen af en snedig 
Soindler. En ung Mand kom til By- 
en oq foreslog Damerne i Peoples 
Church at opføre Longfellows ,,Evange- 
lim« som Pantominr. Teatret blev 
lejet til dette Brug og Forberedelserne 
sat i Gang. Da Programm-et vnk trylt 
gik den unge Mund rundt til de aner- 

terende og samlede Pcnge for Avertiss 
sementer. Paa den Maade fik hatt 
sb50, hootefter han forsoandt i al Stil- 
hed. 

Ncllic Doylc, der siges at være 
Dotter af oelhaveude Forwldre i Lake 
Pieto, sidder arresteret, anklaget for 
Tyoeri. chdes Anklager er Christian 
Roetz, en Saloonkeeper, der figer, at 
Mise- Doyle har stjaalet 8300 og et 
Guldur fra hanc De var paa en Ub- 

flugt fammen, og her var det, hun tog 
Pengene og Uret, sigcr Rom. Hatt 
og Miso Doyle hat været intime 
Venner. 

thtttdstodt. Den amerikanste Flan- 
deo bedste Kr igsskib stedte forrige Uge paa 
Grund paa et Undetoandsstær i de kines 
siske Farvande; nicn er nu atter knmmet 

flot. Det sit flere flemme Huller, og et 

as Nummene fyldtes med Band. Det 
er ankommen til Japan for-at faa Ska- 
den udbedret. 

Mrs. Matljildc Jnckfou, spm bot 
et Par Mll nord for Fertile, Minne» 
fkk i sidste Uge en slem Medfart idet hun 
blev angredet af en rasende Okfe Havbe 
hun ikke haft Aandsncrrvakrelfe not ftil 
at grade fat i Dyrels Nasiering vilde 
uden Toivl viere blevet dræbt paa Ste- 
det, 

Dog havde hunfaaet nogle stemme 
Zion-steifer foriuden, men var i Stand 
til at holde Dyret indtil der com Hielt-. 
Endftønt hun havde faaet 2 Rtbben 
brækket og den enc Skulder ud af Led 
tunde hun dog ielv gaa hiern, og er als 
lerede omtrent rast nu- 

Eksplosivn. Ved Pariere-barg, W« 
Va., paakorte forleden Morgen et 

Rangerlokomotio et Tog, der var ladet 
incd Gast-lin. En Kanonkugle blev 

asfyret gennem den bageste Oel, men 

den forrefte eksploderedr. En voldfotn 
Nag valtede nd. Eiter den haode for- 
delt sig, sandt man Lig, faarede os 
Stykkee af Menneskekød,alt mellem hin- 
anden. Seko dlev drcebt og henoed so« 
faarede. To nærlige Hase anttendtes 
af den brændende Olie, men teddedes 
dog. 

Ulykke. En ung Mond fra Pkestqn 
oed Naon JverJverfem lagde stg 
til at sooe paa Jeknbanesporet en Mll 
Istenfor Jslnouro forleden Morgen, pg 
et Fragttog kaufte hans venstre Untec 
faa slemt, at Faden maatte assatteh 
Jverlen var paa Hjeawejen fea et Sek- 
itab og var berufen 

—- 


