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Carl Mehle Smiihi 

»Bil1edhuggeren 6 n kl R o h l-» 
Smith dsde her i Dag nf Brights 
Diseaie«, fauledes lød et lokt, men 

altfot indhotdstlgt Telegtam, dateket 

Kobenhavn den Ende August, sont i 

Toksdngg ftod at lese i alle de »weil- 

kansle Dagblnde. Dette Dsdsbudfkab 
vtl ttte undlade at fremkalde viklelig 
Sorg og Beilagelse hos enhoer danst 
Ametilaner, thl RohlsSntlth var en 

at de faa Dunste hetovke, hvts Talent, l 
Dygtighed og Snille hnvde slnffet hatn : 
Pladg t forteste klinkte blnndt Ame-» 
rilas Stonnasnd paa Runstens Om-« 

runde; og vi haode fslgeltg ikke Rand 
til at mitte hom. Med Glade og 
Stolthed paa Landsmandsiabetg Vegne 
hat vl siden Verdensudstillingen vcetet 

thne ttlt Kans Triumfer som Kunst- 
nek, og stö. er vor Sorg dekfok nu, da 
vt Iek hans seiktige Ladebane san plud- 
selig aidrudt midt l hanc lraftigfte Al- 
dek. 

Eiter at have gennemgsnet Kunsta- 
kndemtet i KIbenhnvn og studeret i 
Italien, defsgte RohbSntith de siefte 
otunstcentret l Europa for nt uddqnne 

sig endnn videtr. Under sit Opholdi 
Tyslland udfsrte han Hundkedek at 
Stehn-, Fontainer pg Unter, dels for 
sin Uddannelies Skyld og delg tot at 

ceve. J Pakt-, der sont dekendt ejek 
den meft fremtagende at de modetne 

Kunsistotet, tnldendte hon sin Uddan- 

nelse, og da hanc Hu lange hnvde stnaet 
ttl det ijerne Besten med de mange og 
ftore Muligheder, satte han tort efteH 
Kutten ttl Amerika. Hatt anlom hextil ! 

l Begyndelien of Ficfekne og degyndte i 
al Bestedenhed sont Modelletek i Pekth 
Amboy og Louigotlle. 

Da Folberedelsekne til Verdensud- 

ftilltngen l Chtcngo degyndte, var han 
en af de ist-ste, der nteldte sig til Tie- 

neste, og hurtig giorde sig bewertet sont 
en Tygtighed as leiste Rang. Her var 

det hnns Navn forste Gang fle ud over 

del gnnsle Land, idet hnns ntesietlig nd- 

iskte Franklin Statt-e med et Slag 
gjokde hnm detsmt og staffede hnm den 

store Destillan Millionceken G ev. 

P nlltnan bestuttede sig nemltg ved 
Synet of den ttl nt give den unge Kunst- 
net en endnu starre ngnve, og Chiro- 
gos meget beundrede Monument til 
Blinde om The Don-»bem- Jlussmens l 
1812 var Resultaten 

Monumentet, der ftentflillek en Jndiqsl 
nerhsvdtng, ireliende en hold KvlndeJ 
er at Kunsikendere erklaket at viere det 

sineste og mest kentlstilte Sculpeukaks 
beide i Amerika. Deteftek lulste hans 
llgeina betendte Monument ·l Des 

Maine-, iont det tog dank ca. 3 Aar at 

udlske. Dette Monument, der er en 

Tribut til Jowas topke Goldene-, for- 
ttellet paa en liegende sinnt dg ligefrem 
Maade htsterten om dtsies dkaoe og 
heltrnodige Krtgsbedriiter tSlagene ved 

Shtloh og Fort Don-selten. Det 75 

For hsje Monument et endvidere for- 
iynet med mange allegotlsle Figura og 
dannek et imponekende og kunstnetlik 
Hele. 

J LIdet nf de stdfte Z Aar hat hat 
opholdt stg l Washington, D. C» tierd 
med at ndtste det meget onttnlte Sper- 
ntnn Monument, sont dlev overdkaget 
ham eltee en haard Kontuerence med 

hans nmetitanlke Kunsifaller. Qm to l 
Aar haadede RohlsSmtth at have Mo- 
nantentet predigt og dem-ed psn en 

faulende Munde at flan til Jotden nl 
den nketfmdige Kritik rettet mod hanc 
Genlul under Avnkurrenctw Des- 
vcere kon- Dsden lottnden han hcvde 
onna-et den Tilleedsftlllelir. Jmtdlers 
tid vll Mann-nennt dlioe tuldltkt efter 
han ortqlnale Udtast, tht Mes. Redl- 
Smither ved Kontrast dundet ttl It 

—- 

iortsætte den bortkaldte Mesters Arbejdes 
og lfiterverdenen vil derfor faa Anleh- 

ning til at dsmnre mellem Kunstnerens 
og bang Moditandere. 

Carl Rohl-Smith var ikke alene en 
stor Knnsiner, men en nahel, elftværdig 
Personlighed, og star er den Krebs ai 
Venner og Beundrere, sorn han under 
sit fletaarige Ophold i Amerika hat ef- 
terladt sig her. 

Onkel Seins FinaneeV 

En of Finansdepartementetg Bin-kau- 

chcter sagde i Anledning af Qdedfm 
Telegrammets Meddelelfe am, at Nuss 
land underhandler med ainerikansteBant- 
hufe orn et Statdlaam 

»Den Lethed, hvorrned det engelste 
Statalaan sitredes, san naturligvig ikke 
andet end opniuntre andre, som trrnger 
til Penge, til at komme til vg. Vi hari 
her et andet onertydende Bevid for, ; 
hvilke kolossale Forandringer, der i de 
to, tre sidste Aar er foregaaet i de sor- 
enede Staters sinancielle Forhold til 
andre Lande. Der er intet ander Land i 
Beiden med saa starke Financer iom 
vort, og der er ingen Grund til at tro, 

Iat vor udmierkede Kredit er af midler- 

itidig Varighed. Reigen nied Kinn har 
Iilke ioraarfaget den allerringeste Bech- 

!gelse. Medeas andre Lande tiemper 
lmed store Krigsudgifter, hat vort Land 
Ien stprre Gulddeholdning paa Dplag 
;end det nogensinde spr har hast« 

Judianerdrnllup. 

Et ejendotnmeligt Jndlanekdkyllup et 

»netop holdt l Dinge-Stummen nat Vi- 
’nita. Brudepakret er den tige Tall 
El l, som hat en Fortune af 8.-30,000 
og ek Arving til lige saa Ineget, og 
klllary Ned Eagle, Datter til en» 
meget rig Osage Hsnding. » 

Gamle Ned Eagle o; Tall Elld Fa-: 
der hat l mange Aar vceret bitte Fjem ! 
det, og dekfor hat Toll Ell small maul- 

tet holde sig dotte fta Red Engles Witz- 
wam. Men han gav flg llle, og lilsidft 
maatte den gamle opglve Xa npen og 
give sin smalle Dattek ttl den thætdige 
unge Ost-ding. 

Vryllnppet feikedes med alle Dioge- 
Stannnens Cerecnonier. Toll Ell be- 
talte forst Red Engle 45 Panies for 
Bruden« og Brudens Moder bragte 
hende da nd midt paa den lille Gras- 

plcene, ifskt pragtlge rsde og blaa Kla- 
der og iat paa en llden Pony. Det 
nafte Slridt vak, at hun steg as Ponien. 
Saa maatte Toll Ell fokføge at fange 
Poniecn Lylledes det horn, var Pigenl hang. Moderen tog da alle de lntulle» 
Klæder af Datteren, iaa hun blev staa- 
ende nted en gksn fnnpel lkjole pan 
Toll Ell gkeb hende ag sil hende op paa 

Hestetyggen, medens Helten sprang i su- 
iende Gall-sp. Vejen gil nu lige til 

hanc ngwam, og san var hun hans 
ketmæssige Elend-nn. 

———— --——-·0-- — —- — 

Mærkettgt Tvllllngpinn 

El Pak Tvillinger, Cleudie og 
C l yd e W il s on, ivm hegen-pedes 
for et Par Dage sidea l Rudolph, 
Wood County, leoede rlgtlgnol llle 

lange; men l den Tid de levede devlste 
de, at de Inaatte viere lige iaa nat for- 
bundet iocn de sinknesisle Toillinget. 
Becnene en Dteng og en Pige, ltgnede 
hinnnden faa meget, ut lun Modeken 
lunde kende dem fra htnandem 

For 2 Uger siden lom deres Moder 
tll at tabe den lille Plge ned paa Gul- 

v«et. Dun slteg og Dtengen flug, fom ! 
am han flulde have stedt sig lige faa 
megel sont Ssstekem Pan Pigens ven- 

stre Tinding visie der fis en rId Bule, 
as for en Ugestld flden dlev dun fyg. 
Drengen dleo iyg pna sum-ne Tld. La- 

gen eellcerede, at degge havdefaaet Dier- 
nebetandelle, og Iagde, at der var lidet 

Daab am, at de lunne leoe. de dsde 
med lun et Pa- Tleners Mellemrusn 
Ismene var ved detes Dsd 4 Manne- 

dee gamlr. 

( 

Verdeus Rulhandeh 

W. P. Ren d fra (5hicago, lom et 

mikt interessiert i fleie af De immedi- 
ötateis vigtlgsie Kulfelter, er nu i 

London for at anders-ge Mulighedetne 
iok Jndføcsel at ainikilanske Kul til 

England. Rend tagei Sagen graut-ig- 
pan hat ladet ainerilanske llul analy- 
feke ved amerikansle Universiteter og hai 
Beteiningee med sig am, hoad Anala- 
feene viste, i einbedsnuessig bekmftet 
Stand. Dele ai de seloiasnnie Statut« 
foin amerikansle Kemileie anders-gie, 
overlevekeö i forseglet Stand til engelste 
Kemikeke til Analyfe. Akkurat paa 
ianime Maade ladet Rend engelste lliul 

behandle; han ladet dein undetkaste 
Analyfe paa degge Sider af Atlanters 

haoei, saa al Partisthed maa viere ade- 
luklet. 

Rend sagde: England hat misiet stn 
Knlhandel paa Mexico og er ved at 

misie, hvad det engang haode iSyd- 
amerika. Englands Kulhandel med de 

eoropceiske Lande vil ophakr. Dei et 

silkett not. Dei er lun et Zweckwng 
maal, naar Englands Udfarsel af Kul 
oil ophare. Vi Anieiikanere kan sælge 
Kul i CardisiJ Wales, for mindre end 
Zsz pr. Ton, paa iamtne Tid fom Kul- 

gindeejekne i Wales ilke kan siaffe Kul, 
som ikke et dedre end de ametilaiisle, fats 
mindre end its-so pi-. Ton. Med denne 

Kendsgerning for Øje faritaae man, at 

England allerede hat tabt i Konkurren- 
cen. Det ek ookt udmctkkede Grube- 

mallineri, iom steiler as i Stand til at 

betale vote Akdejdere det dobbelte af» 
hoad de engelste Guideejere betaler sine,» 
og endda feelge voke Kul fae nieste-il 
Halvparten af de engelste Prifee. 

Hoad voie Kultigdonime angaae, kan 

jeg oplyse, at Staten Illinois alene hat 
meke Kul under sine Basler og PrækieH 
end alle Europas Smelteoane og Stil-« sl 

flaader lieh-den Hoad vi imnget tilI 
for at gaie De fokenede States til Ver-» 
dens Kulaplag, er en Flaade af Damp- 
slide, stor not for vake ookfende Kran.l 
Dei et ikke for meget sagt, at den Tid 
er nat, da hoer slstie Handelskoisporag 
tion vil have sin egen Flaade ai Fragt- ! 
dampere paa Atlanterhavet og de andre! 

l Vetdenshave. 
—-—---- «.-« -——-— 

Den for Tivcn hclvigstlllcvc 
Isarmetu 

De dsie Aar hat varet mcget gan- 
stige f ·mere paa de flestc Siedet i 

Amerika. V tmere, met-e end andre 

Samfundsklasiek, har haltet stor Foc- 
del af de gove Tiber, men man plejet at 

sige: naak del er gode Tiber for Fak- 
mm, iaa er det agsaa gode Tiber for 
andre Falk. Det galdek fæklig i de 

nocdvestltge Stam, hvok iaa mange et 

afhangige af Fakmemes gade Aal og 

gade Pkiier paa Fatmprodutter. 
Del et heldigt i diafe Aar for en stat 

Del af voce Landsmænd, at de er sau- 
leves stillet, at de hat lunnet htste For- 
del af de opadgaaende Tiber. Prisekne 
paa Farmpkodaktek hat vsket gabe, og 
der et ingen Udsigt til nagen Farandring 
for Tit-en. 

Landet er ogsaa steget meget i For- 
hold til Vatblea for 3 a 4 Aar siden, 
ag Rentefocxdet er gaaet nedad, iaa Nen- 
tetne er tun gadt det halve. Kan die-sel 
gade Tiber blivc vedvarende, vil der H 

Inart være almindelig Velstand intellcm 

Faunerne, hvav ogfaa et heldigt. Me-» 
get Land kan nu fælges for 25 til sul 

ka. mere end for II a 4 Aar siden, ag; 
del bllvet til start Summa-, hvis det 

stulde optegnes. Qg denne Stignings 
lan sltives fom ten Farijenesle til en- T 

hver Eier af Jus-Inland 
! 

Mange kan lkle rlgiig blioeklar over, 
at de l Virtellgheden ejer faa meget 
more, ssm Landet hat steget i de sidste 
s a 4 Aar. Der er lagen Grund til at 

klagt over Tideme nu; be er uden Tvlvl 
got-, og kan vi vare sttker paa lige saa 
seht Tiber i ifkemtldeu, da ist del lyst 
ad for as. 

Pf 

·« stot nærmere at vife den ertngang, 
ihn særlig hat vom-i paa Former-mitein- 
idet, sial vi heiistille nedecistaaeude Sta- 

instit til Ovetvejelsh « 

icisi chkidia Faktiwrodutter sung-nin 
dttiatiirsr on Avtrg fischt-»Hast 

«Pwdnkt al tirmtimsr klimmt-»I- 
« andre Piobuktcr«.. Instit-Um 

Tiltammcu ..st,s«.i-!i,i).»is)» 
Isswim 1 Verm at iastrEjmvonmicse,5.-s,,»i,st«usi 

». I det iyele ca iamlet Viert-i ai. ..84,-Ltis,»isi,im 

« J Sommenligning med Barbier at 
iKreatuker i 1894 til ’96, et Prifeme 

nækmest sont folgen 
1894 1900 pCt. hsjere 

i Heite 38.65 45.00 34 

i Mutes sitt-is 48437 25 
l Mit-i LJJU ALLE 45 

img 14.15 Its-; 75 
» 

Fa u »so 2.97 85 
S us um 20 

! J 1896 var der Form - tnortgage 
ipiotokolleret til en famlet Bindi of 
W,»80,W»,000. J Aar tun Hishi-« 
ji«-:-,i)«0, altiaa en Nedgang af MICH- 
i0ts(1,ii00, fom var afbetalt. Gewim- 
Jsmitct af hvert mortguge vari1896 
Pl -.-4, iAar tun 81,000. 

Let vifet altfammen, at Farmerne er 

bei-re stillede nu end for Aar tilbage, og 
at der et stutzig Fremgong« 

Bt vilde sarlig henoende os til Fak- 
merne om at husle paa og i disfe gode 
Tiber og se, om der ikke var nogle af 
vote Blade ellet Bpgey iom de kunde 

faa Rand til at holde eller anikaffe fig. 

Stats-Nyycder. 
Iowa. 

Pan sin Hufttus Gran begik Bshcnes 
ten J a c o b Haunches i Plymvnth 
fotleden Selomotb ved hjælp ai en Ne- 

volvet. I 

— En Underballance af F10.00« er 

iundet tJ o hnfons County Kasse. 
Den nur-wende Kasseke har, nagtet 
han ikke er Skyld I Underballancen, 
ofket sin Faun for at tunne daekke den. 
A. N. Cherty er den nuvcerende 

Kasseten Pengene blev holte medens 
O. M a h e r bestyrede Entbedet. 

— M. B. Latiom der bot 4 a 5 

Mid syd for Story City, Iniitede for- 
leden fyv Melkekør, oed at be kam ind 
i en Majgtnatk ag speise sig ihjel iMaj- 
sen. 

—- J ohn Nels on, en 19 aatig 
Dkeng t Center Toiunship, Calhoun 
Sonnta, bleo soc-leben saaret ved et 

Baabensiud, og derer ingen Udsigt til, 
at han kan komme sig. 

Minnetota. 
Mountam Lake Meiekibygning i 

Mountatn Lake ek bkændh Tabetet 

S4,000. 
—- Olivias Befolkning atbejbet need 

Nah og Klar for, at Renotlle Countys 
Hovedsæve sial siytteg fra Beaver Falls 
ul Ottoka, Biko Island. Falkene et 

bievetsmittet af den iamme Oyge og 
hat ogfaa fat en Anspgnmg i Gang for 
at faa Countyjadet ftyttet til Bikv Js- 
land. 

—MatkChrtstopheI-ionejet 
det Land i Honiton County, hvorpaa 
der blev fundet Guid for en Tid siden, 
og han hat nu lejet sine 80 Acres til 

Anderfon Welson. J Kontrakten staar 
ber, at Christophetson vit titlade, at 

Wilsan gtaoer Statter paa Laut-et og 
uns-re andet Minecingsarbejde, mod 

at Christopl)erion faar en Godtgarelfe 
as St og 3 Procent af Nettoant- 
tuen af bei Mineral, fom findes der. 

Formen ligger i Township Pleasant 
Hill. 

Michigan. 
Oper 88000 i Kontant, Frimarker 

og Postkokt blev ftjaalet fka Posthuseti 
St. Joseph as Mesteke iTyvehaandveers 
ket. De havde staffet sig Abgang til 
Bysntngen gennem et skylight, haode 
sitetsig ned til anden Etage og hquet 
fis gennetn Gulden 

De horede et Dul ind i Pensehmeb 
lsntngen es ipecngte Laufen. De havde 

taget Rub og Stab med sig, faa at der 

flere Timer eftet ikke var Frimæxker at 

kam 

Wisconsin. 
James Simonsen i Mitmen- 

fee dse fomylig og efterlod sig 823,000 
hvomf 817,000 er petsonlig Ejendom. 
Don eftetlader sig 4 Born. 

Colorada 
Weldon-Minen, Ist for Leadville, er 

ødklagt ved Brand. Dei begyndte of 
brænde i Mastimummet, men Mastini- 
sten blev trofast paa sin Post, til næsien 
alle Arbeidekne var kommet ud as Mi- 
nen. Rest-n kom ogfaa ud i god Be- ! hold gennem de andre MineriNækheden. 

Weldon-Minen er en af de rigestes 
Splvminet I Nabocaget o«g hat vcetet is 
Dtift sidm i 1895. Tubct et 860,000. 
Maskinisten blev baaret ud ( fotbrændt 
Tilstand.« 

— 60 Mand, focn kam ind til Den- 
vkr fotleden Morgen ien Jetnbanevogn, 
bleo plyndret of 3 masseredeRøveke mer 

Brighton, m as Denvets Miste-den 
De plyndtede Mænd var alle Schleus- 

atbcjdere og hnvde arbejdet en Muaned 

paa Union Pacisic Bankns Spor. De 
minede en hec Magnet-s Lon. Nogle 
faa havde skiult Bengene saa godt, at 

Revekne ikke kunve finde dem. 
Man antagek, at det er de femme 

Revere, som for en Uge siden plyndxcde 
et Turist Selskab. 

H 

Kansas-. 
En 6 aakig Dattek af J. C· 

S cvt t, fein bar nat ved Roper, red- 
dede Ined Fare for sit eget Liv sin yngke 
Ssster fka at drukne. 

Den lille Stifter, sam er 18 Maane- 
der gannnel, faldt ned i en ganiniel 
Braut-, hvor der er amkking 10 Fod 
Band. Moderen harte Barnet steige 
ag lom lahende til Siedet samtnen cncd 
sin anden Datter. Denne firedes at 
Maderen nedi Bkønben, men var ikke 
tiait not til at holde den druknende, 
cnedens Modeken trak dem begge op- 
En Planke kastedes ned, og den lille 

Pige hoppede iVandct. Ved at llainre 

sig til Planken var hnn i Stand til at 

holde baade sig og sin SpI«ter, sam nu 

var niesten dtuknet, over Bande, indtil 

Hjælp koni, hvilket bog varede ncesten en 

Time 

De tufinde Tcng 
Jernbanculntkc. En sahen Brei 

Delray, Mich, var i Fredags Aarfog 
til, at to Lokaniotiver og tre Fragtvogne 
styrtede ned i Jiouge Flehen. Inaba- 
nefolkene bleo teddede. Der sige6, at 

de 800 Fod fka Broen sit Signal omi 
at komme. 

Panik opstod fotleden paa en elek- 

tresl Sporvogn i Alton, Ohio, ved at 

Batteriit brænbtr. Ei Menneske blev 
dreht og mange lautet-es. 

Tausqu Atter hat en Tornado 
hjecnsøgtManitobm J Wapella ists-» 
anrettedes stot Ulykle. Den offentligej 
Skolebygning af Mursten ødelagdegl 
lamplet. En Familie, hoende et Pak 
Mil fra Byen, blev sammen med Hufeti 
taget fuldftændig bott af Stormen.: 
Monden og to Born dabe, muligvis kan i 
Modeten komme sig. 

Transportbaaden »Thomas« et 

ankoinmet til Sau Francisco fra Ma- 
nilla med et ftatt Antal syge og saarede 
Saldatek fka Kina og Manilla. 

Forlis i Nonic. Dampsiibet »Se- 
natac« er ankommet fka Name, Alaska, 
med be seneste Efterretningek. Dei 

beugte 250 Padfagerer ag sk320,000 H 
Guld. i 

De valdsomine Stotme som i den! 
fenere Tih hak rafei i Name hat ogfaa 
foraatsaget Tab af mange Mennesteliv. i 
Langs Stranden hat man lundet as. 

Zig, fom blev hegkavet af Øvrighedetnr. i 

Endvidere hat man melleai Tapkut vg 
Gold-site sagten fundet 17 Ltg, ag 
melleai Topkuk ag Port Safety M. 

Vulkalier. Jordvulkanerne iMen- 
doenio Couniy, Cal., er igen i Vill- 
somhed. Der er 25 Vulkaneri Grup- 
pen. Kraterne er sulde afen lyk, blan- 
agtig Masse. Vulkanernes Udbtud er 

saa voldsoinme, ai den sydende Masse 
slynges hsjt i Lasten og slyder deiester 
ned langs Vulkanernes Sider. Dei 
siges, nt K’i"atetne aliid er mere onl- 
somme naar der er Floh, end naar der 
er Ebbe i Hat-et. Plan slutiet heras, 
at de enten staat i Fotbindelse med Ha- 
vei ved en underiordisk Pagsage, ellet at 
Maanen har samme Jndflydelse pna 
dem, som den hat paa Hauer. 

Rigt Bytth Ei ubekrcesiet Nygte 
oil vioe, ai Union Expiscss Co. hat 
mistei 8100,000 iGuld ved Ravekiet 
mer Tipion, Wyo» og aiPeiigene skulde 
iil Soldaietne paa Filipinekne. 

P o ul Vaily as de sorenede Siaiets 
Marshulsiyi ke hat anmodei Ausoriteierne 
i Washington om, at der maa blive nd- 
stedt en Beløniiing as Regeringen for 
Rai-eines Paagtidning. 

Lovciis Hausw- En Neger, Wil- 
liani Block, som boede i Bellen-, 
Ind» oversaldi sorledeii en 15 aakig 
ung Pige. Han blev fett soc Reiten- 
fundet skyldig, donit og hangl, sprend 
Lyncheine kunde saa sei i hom- 

Tclesonfokbindclfe DirekieTele- 
sonxorvindelse et nu optettei millcm de 

sorenede Stater og Tystland. Priesident 
Mcstinley og Keiset Wilhelm 
kalte den JO. August sor ssksie Gang 
ined hinanden gennem denne Linie og 
snskede hinanden til Lykke med dette 
»Fi-edsarbejde«. 

Mord Tre Koiiider og en lille Pige 
blev dmbi i Jackson, Ky., as J a m e s 
V e n ne t, soni var gist med den ene as 
Koinderne. J Stedet sor at angribe 
Monden, paa hoem han var skinsyg, an- 

gred og drcebie han de vcergelpse Kinn- 
der, hvorester han forsvandi. Han et 

ikke set senkre. 
Hunden forsi. En Mengde Men- 

sker oed Gull Lake var sorleden Vidne 
iil et Son, soni formodenilig ikke gleni- 
mes saa snart. Netop som en af 
Jndspens Dainpstibe nærmede sig 
Stranden, saa de en Koinde kasiesig 
udiVandet. J Fotstrækkelsen haode 
de ikke lagi Mcetke til, at en lille 
Hund, soin hunh ode baakei paa Armen, 
var hoppei ud før t, og saa var Kvinden 
hoppei esiek, sotmodenllig for at iedde 
den. 

En Mand, soni senete oisie sig ai 

oaete Koinden Ll5«gieinage, stieg: »New 
Hunde-il« Han styriede sig med det 
saaiine ud, dukkede under og com snart 
opmed Hunden i sine Anne, niedens 
hans Husiku var ved at drukne. Hel- 
digvis bleo hun i·eddei as Falk paa 
Stranden 

Mandens Opsprelse volle stor For- 
argelse blandi de niange Menneskek, som 
var iil Siede; inen Konen syntes ikke at 

iage del nier. Hon undskyldle sig med, 
at de havde inistet ei Bam, soin var 

saa glad ved denne lille Hund, at baode 

han og hans Hiistru holdt dersor mere 

of Hunden end noget menneskeligt Vie- 

sen. Hans Hustru var ikke i Fare sor 
at diukne, menie han. da Vondet ikke 
var dybi, og saa bcsluttede han sig til at 
redde Hunden fra at komme under 

Oampskibets Hinl. 
Den nieste Verdeiisiidftilliiig. Ame- 

rikaneme yar ikte ladet sig sttaemme nf 
Pariserudsiillingens Vanstabne, men er 

iviekiiinod allerede stcekkl opiagne aszet- 
beredelserne iil den nieste Verdensudstik 
ling, som skal asholdes iSt.Louis1903 
i Anledning as Hundredaatsdagen sor 
Louisianas Opiagelse i de sokenede Sta- 
ier. Kongressen hat bevilget o Mill. 
Dollars til denne Udslilling, og Byen 
St. Louis vil anvende et lignende Bei-b 
sei-paa, medens andre b Mill. er iilveie- 
beugte oed stivillise Gibt-ag- 

— Nase De er fede, steiler Stabeken « 

Dem i Gang, es De gut en lang Tib, 
versom De bruger Rooky Monat-in 
Tos» Bedste Te l Bei-dem Ist-hie- 
hos Deus Neues-N 


