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Orkan i Texas. 

2,-500 Mennester omtommct. 
—- 

Storm og Ftod hat- anrettet en enorm 

Utykke i Texas, tangs Kosten at den 

merttonske BugL Stormen degyndte 
at rate Lsrdag Aften og onrede til Son- I 

tag Middag. J Housion, hvor en Det 

Dunste er dosotte, her Stormen tagt 
mere end Halvdeten af Byen i Rainer- 

san at et Zog, der tom Nord fra, maatte 

standfe 7 Mit ira Byen, da Leoninger 
fra Hase, Planker, Msdter og Men- 

nestetig taa hen over Stinnerne. Jeru- 
danepertonatet samlede mere end 200 

Lig ad at Rainer-ie. 

Sttrst var dog Ulykken i Galoestom 
hoor over 2,()00 Mennesketio rnenes at 

være ganet tobt. Flodttden kom og 
Vandet styllede ind over Byen, Deleg- 
gende att. Fottene krsb op pao de 

hsjeste Steder i Byen, hvor de for en 

Tid kunde redde sig, men efterhannden 
sont Vandet steg, jo ftere forsoandt fra( 
deres Tttftugtgsieden Hort etter naoede 

Orkonen Ber otz gjorde Tristanden at- 

delet fortotolet og Idetagde, hvad Van- 
det hat-de tevnet. Ui den Iftttge Det If 
Vom er tun Rainerne titdagr. Ftere 
Stil-e dteo stynget ind mod Ansten og 

knuftes, medens Mandstnbet ontkom i 

Pilger-tm 
J Gnloeston og ftere mindre Byer 

langes Kyften staat Vandet fra ti-» 15 

Fod heit, san det er umutig at færdes 
nogen Siedet-. Setofetgettg er at Tele- 

grnfs san vet sotn Jerndanefordtndetse 
aidrudt ovetatt dernede. 

Et Dienoidne fortæller, at det Son, 
der msdte hom i Gatoeston, tun umulig 
bestrtves. Lotnder og Bsrn var fu«-ste- 
tit Tremont Hotet, et at Byens støtfte, 
hvor de tttdragte Ratten i Angst og For- 
tvivletie, deredte pas hvett Øjedtik at 

btive ftyllet dort if Vandet, eller blast 
bort af Storcnen. Byen var atdetes 

qfstaaren fra at Fordtndetie, felo Bande 

og Farther vor dreoet vat. Brer ooer 

Vugten er ogiaa dorte. Hintp ttttmcsp 

ges hurttg, dn de, der dteo reddede, hat 
mistet att. Alle Brandene er fytdte med 

·iatt Band, sau· det er endog untuttg at 

taa fersk Band, og Vyen ttgger t et 

Msrke, da den etettriste Station er Ide- 

legt. 
Brookshire, en mindre By, er fejet 

dort at Sternum og 17 Mennester er 

torioundne. J Morgen Point er 13 

druknede og ftere fortoundnr. Atoin er 

detots tdetagt og mange Mennester druts 

nede. Atta Loma dar itte dehotdt et 

eneste has, tigeledes er der stort Tod af 
Mennesketiv. 

Santa-Fe-Toget, fom tortod Donfton 
Lerdag Atten, dteo edelsst nogte foa 
Mtl nord« for Atoith og Posicgererne 
ityngede nd of Toget og dreht eller tem- 

trestet. En of Posscgererne dtev slonget 
ud at Toget og gennem Bindi-et i et 

»Das ncr ved Sporene. Da man nnaede 

derttt, ie- man, ot hun haode faaet Ho- 
oedet under Band os par drutnet. En 
anden af Pasiogererne, fom undstap med 

Liset, stger, at Inn t Ledet as saa Mi- 
nuttet tctte over 150 Ltg, iom flsd am- 

dring- 
En Det at Befoltntngen tang- Kysten 

dtev reddede oed at det tytkedes dem at 

ftyqte pp i Dejtandene tuden Vandet 
naaede dem. 

—- 

De sidste Meddetetier fra Tera- er 

ira Gut-ernst Joieph D. Gayers 
og gut nd paa, at over s,000 Meutre- 
sielio er soaet tat-t, samt at Eiendom 
ttt en Bordt at 013,300,000 er sdelast 

——s 

the Politik, men Insta. 

Delte Blod taget som Regel ilke Del 
i Politik, men vtl dog endnu give La- 

setne en Advarsei. 
Overalt hvor vort Falk endnu hat 

vcetet representeket, hat man set dem til- 

stedse, velhavende og lykkelige. Far- 
merne hat god Asgmde og saar gode 
Prisek. Deteg Ums-, Beste-, Sinn-« 
Faarei og Fielkkkeavl givet gode Jud-» 
legten Falk, sotn tkle hat Geld, lieg- ? 

get Penge til Side til dekes gamle Dage 
ellek er iStand til at udstyre dekes Hjem 
lnköutisst. De, som hakGæld, er i Stand 
til at asdkage den med koeteMellemtum. 
Vi pil tlke sokssge at sige, hvad der be- 
virker dissesgade Tiber-, men vi trot, at 

Falk stal naje ovetveje, ssk de asgtvek 
deees Stemme i November-, del tunde i 

hvett Ttlsalde bringe Forandting i Lan- 
dets Finans- og Handelspolitik. Vi 

hat fleee Penge nn end nogen Sinde tiks 
ligere, og den ene Dollat ee lige saa god 
sont den anden ag god hele Verden over-, 
og de fleste Penge er i Dattel-. Vi hat 
heller aldtig hast en starke Handel end 
nu soc Tiden. Jlke alene hat vi en stor 
Handel her i Landet, men ogsaa vor 

Udenrigshandel er stor. 
thrlsamhed sindes ilke, ester at Fa- 

btikket og Msller bat givet Atbejde til 
Tuslndet i den arbejdende Klasse og onn- 

trent sotdoblet Jndentigshandelen i de 

sidste 4 Int. Fki Handel kan date godz 
men hvis at havde det, vtlde vi saa Un- 
deeballance og spare Tidek og Arbede- 
ltshed. Lad vere, at Bestyttelseatold 
ilke er korrekt, men naar vi hat den, hat 
vt alttd Penge nok tStattatmneket ag- 
Atdeidet betalet sig. 

Spskgsenaalet otn Negekingspolitjls 
len et as vasentlig Interesse for alle, og 
enhvet styldee Negektngen og sin Nabo, 
at han stemmer sor det Pntti sam bringet 
den Itsrste Virksomhed og den bedsteNes 
gering for ookt Falk. 

De hat kun to Maanedek til at be- 

slutte Dem sok hvetn De vtl steinmr. 
—».- ——·-C.O—-· --— 

Tal, sont taten 

Naar man fqmmenlignet Statistikken 
over Landbrugspwduktek i Aar med 

hvad den udviste for 4 Aar siden Upda- 
ger man, at der et stet en Inatkelig 
Stiftning i Makkedsprisetnr. 

Genuemsnitspkifeme viser nemlig spl- 
gende: 

1890 1900 

Ovede............ Mc ich 

!Ukajs............ lIc we 

trug ............. 20e Its-syst Dame ............ se c 

Saht ............ OLHU stö» 
Arbejdslsu ........ II 00 BLTS 
Hm ............. s -5. W Heime-» 
storkkcde) ........ s:k. «.- 81.85 
Unglvæg ... S.510 84.1- 
Innr. .. ».. Luc 8215 

Bisse Tal deiyder da, at Nebenstu, 
Kansas, Syd Dakota, ellekenhoer anden 

Landbrugek i disse vestre Egne, iom 
deiner 160 Ame Land, vil tAar faa 
mindst 8800 met-e for stimme Afgrsde og 
Koregalv end hsn kunde have fauet i 

189C 
Der Impes den famnze Arbejdsknaft 

nu lom den Gang, der choes femme 
Udgift for at gske Produktekne Galg- 
date; de 8800 ek acjiaa ten og stak For- 
ieneste. 

Puls en Landwnnd i 1896 kunde 

skasse sig Fortjeneste nd af Landdrus pas 
160 Arke Land, viiee ovenstqaende Tak, 
hvilken fordaosende Jndteegt hqn kan 

-iaa nu for Øjedlikket. 
Der gives Tusinder of Landbtug og 

Tusinder ai Landdcugere i denne vesire 
Egn, sosn virkelig faak denne Jndteegt 
as deres Land. 

Oisfe Tal kan ikke modsiges — og 

»de tale dog i nagen Munde om den nu- 

vækende Regeringö Bist-am Dei kan 

iokstaas, at de sidste 4 Aku heldbrim 
gende Politik hat for-get Vettdien af 
hver Ko, hvett Fau, hoer Heft, Svin og 

Bushel Korn med mete end 30 pCt. 
Den hat for-get Radien af hvett Am 

Land 
Den nylig udkpmne Ooeksigt im 

Aserdrugsi iDepartementets 
statiftiiseBureauviieyihoils 
Ien Udstriekning Landbtugene i de stdste 

4 Aar hoc vundet Fortieneste pas Hestes 
og Kvaghold atme- 

Tallene set faulebes ud: 

l. Jan. Witz l. Jan. 1900. 

beste III-sume sk(«.()3,9(m«412 
Muldnr l«IIs,2t)4,-i.3? lll 117,092- 
Mutes-er szo;:k,935,34.·- In 812,10ti" 
Kvasg. Its-um 416 tjsx)«486,260 ; 
Fimrn 65.107,7:5.- 122,665,913 

SumQI,.-I1,;-»u»,:3:k9 2,t)12,840,813 

Dem viser en ten Vatdiforsgelse — 

ten og skæk anteegt for alle Landbrus 
gere og chrgejete — af S501,444,474. 
st hertil Verdiforsgelfen paa Sein og 

Morast-neu sont andre-get en endnu 

Istsrte Sum, san vil det indses, at ten 

hele Gevinsi andkager den enotme Smn 

as over 81,000,000,000. ) 

Uheldtgt Ægtestabstorholv. 

J Hatbotz Mich-, er J o s e ph 
F e ld m a n vg hans fraslilte Kone 
blevet akresteret sont Folge af Klage fra 
Cmil Fell-man i Chicaga, en 

Broder til Føkstnævnte og den irastllte 
Hnsikuö nutcetende Mand- 

Begtundet paa, at de to Btsdte nee- 

rede Karlighed til den famme Kvinde, 
hat de i flere Aar levet satn Fiender, 
og eiter at de nn i fleke Aar har kmnpet 
om heades Haand og Hinte, vil 

Domstolene komme til at klare den lige 
faa ejendomtnclige fam indviklede 
Ast-re- 

Jafeph Fell-man blev for flere Aar 

siden gilt med den omtalte Dame, efter 
at Brodeken fargæves has-de giort Kut- 

ttlhendn Jmtdletttd lod Ægtestabet 
ikte til at gske nagen Forandrtng i Sa- 

getne. Mtö. Fell-man modtog ftadtg 
Svogs .. iom Bejler og efter iom 
Fatholdet til Svogeren bleo varmete 

blev Ægtestabet seligen. Begge Par- 
tet btugte Spianer og der fandt abstu- 
lige Satnmenstød Sied. Mus. Feld- 
man opdagede endelig, at hun mcd 
Rette kunde spge Sktlgmtgfe fka sinMaud 
hvad hnn ogfaa opnaaede, samt Tillu- 

delse til at beholde den-es ltlle Dotter- 
Rort eftek gifteve hun sig med Etnil 

Feld-nan, med hvem hun levebe i tre 

Aar. 
Nu paastaak hun, at hendeg anden 

Mond hat mishandlet hende, ag da 

hendes fsrfte Mund omtkent samtidtg 
visie sig, blev de let enige am at slxg«k, 
medtagende Datteten samt Smykker til 
en Q800. Atter maatte Dpdsgekne t 

Akbejde ag ndfandt ganske rigttg, at de 

begge apholdt sig i Renten Hakbot, 
hvorhen den bedragne Ægtemand sinnt-- 
funtt drog. Der kam til en bitter 
Stttd mellem de to Brot-m medens 
Mrs. Fell-man ektlcerede, at hun hur- 
tigst mulig vilde sage Skllsntisfe fra 
sin anden Mand, for attek at lade sig 
forene med sin faste. 

Stats-Nyyeder. 
Iowa. 

Fra Dubuque wilde s, at Kontrast-ter, 
sann hat paataget sig Arbeit-e paa Flo- 
den for Regeringen, hat Bansielighed 
ved at sinbe Arbejdeke, stsnt de tilbyder 
81.75 am Dagen. Der er imidlektid 

jagen Mangel paa Tramps i Egnen, 
fam sigek, at der ikke er Arbeit-e at op- 
drivr. 

—- En af be mest anfete Bergen i 

Platte County, Christian Chri- 
f t i a n se n, er dad ai Blindtannsbetæm 

belie, 34 Aar gammei. Han var fsdt i 

Danmark, og efterladek sig Husttu ag 3 

Bun. 
—- Den kepubtikantte Konvention for 

Thele Caunty hat opstillet en banst 
Mand, Streu Cartien fra Haclan, 
spat Kandidat fae Uuditsrembedet. Carl- 
ien, der er en hebeetig as afhotdt dansk 
Fakmer fka Hattans Omegn, var aprini 
delig Kanvidar for Etext, men btev i 
Stedet nomineret for Aal-Mist Hviö 
Demokratetne i Cauntiet itte sager for 
at opstille en vanst Wand iom Kandidat 
for et af de mete betydeltge Embeder, 
vtt han uden Tvtvl famle manqe af itne 

sk. 

Landsmænds Stemmer, uden Parti- 
hensyn. 

—- To Negeke ovetfahdt en spag gam- 
mel Mund ved Godfrey og meshanvlede 
ham pas en strakkelig Munde. Hans 
Sockan Priesters R o s e, famlede 50 

Masnd og tog to Blodhuade og fette 
efter Fotbkydeme for at fange og lynche 
dem. 

--Jsaac Otis ncer Ames slap 
en Hatt-km Bier ind i Hafer for at jage 
sin Oustru ad ester en Trektte, de havde 
haft, qg det havde ogsaa den forønstwe 
Vixknmg. 

; Wisconsin. ; 
Patrolmand Perry Gutes H 

La tskosse blev tidlig om Morgenen den j 
8he dg. skudt og dtæbt af tre Revere, i 
fom nelvp havde plyndret en Mand. 

Sannnenstpdet fandt Sted paa Vogns 
broen over Mississippi. Hatt blev tamt i 
as txe Skud og faldt dsd ud as Pattol- e 
vogneu. Heftene blev rædde og" 
lob lebst RIvetne sendte flere Stab 

efm Kasten uden at treffe, og for- 
foundt, 

—« John Gustafsoni West 
Superior dtuknede i Omaha Banens 
Vandbeholder i New Nichmond, medens 

han reparerede den. Der var 8 Fod 
Band i Behalt-erm- 

Minnen-tm 
Minnefota Smøe hat vunbet den 

høiefte Pramie paa Pactserudstillingea. 
J Budskabet, som blev modtaget af as- 

sisterende Mejerikommisfær B. D. 

White, etttceredeg, at Præmien 
var tilftaaet de Prover. som Samuel 

Haugdal i New Sweden hat-de udstib 
let. 

Pramien er den hsiefte Udmærkelfe, 
! som Udstilltngsmyndighedeme hat Magt 
til at gis-U Sekö Minnesotafabtikker 

I var tepmsenteret. 

Nord Dakota. , 

Guld blev fundet for Tid siden nær 

tsogeleeY og det vatede itte tænge, for 
150 Claimn var abstatten Det Guld, 
fom er fundet, ligger kua 5 Fod under 

» Jotdens Ovekflade. Landen hvot Gul- 
det er fundet, hat man anfet for aldeles 

vardilsst. 
— Stelettet af en U· S. Soldat er 

netop fundet as Ab am Haus fra Els- 
dace paa hung Faan et Stykke fra Byem 
For nogle Aar sitzen fandt han et Dad- 
ningehoved, og han mente dengang, at 
det var en at de Soldater, fom blev 
dmbt af Jndiancrne ved Whitestone Hill 
i 1863. Nu hat han fundet et Stelet 
og Delc af en Uniform, fom visit-, at 
det fundne Stelet var eftek en foicer. 

Michigan. 
Staten Michigan vil inatt blive den 

SM, hvor der iabrikeres mesi Port- 
land Cunent. J folgende Byer er der 
enten opkettet Fabriktey eller Fabkitkcr 
er under Bygning: Banco-, Burr 
Duk, Oaincy, Coldivater, Three Nivets, 
Battle C.eek, Union City, Kalamozoo, 
Wayland, Grund Rapids, Mustegon, 
Neu-aga, Tremont, Bandin Elk Ra- 
pidg, Alpena, Holly, Fenton og andre 

Byer. Cementen sial staa paa Heide 
med den indsprtr. Om kokt Tid vil 

Michiganikke alene stafse Landet nok 
(5ement, men ogsaa kunne udføte as 
denne Vate. 

—-——-.—o.-——· 

Andreh 

Landßhsvdingen paa Island hat sendt 
den danste Negering en Befe, der ek 

fundet ved Island iSlutningen afJuli, 
og fom antages at hidwre fra Andre-s 
Cköpeditiom 

Udenkigcministeriet oplysey at den 
fundne Ftydebsie er market »Und-ers 
Polqkekspedition IHW Nr. 8«. 

Urs. INUOUWW Spothitm Cyrus 
er u ums-ein gon provei Mitwel, fom i over 50 
sur Tat vum btugv ai Millionek sit-dr- sok betet 
Juni-ör- I Tausherioden med lalvkommca 

Hutte-. Dei verenget Gerne-, blpdatck Summa-im 
iotmlnbskn Botschaft-. dulmek Einer-km hell-redet 
Maus-III« at In nieset behascuq Smog og er du 
bebst-Nicht mod Man-hoc- Cclgn nd Vru alfm 
one-all IVetdew risk- Ik II Geists-HI- ken. 
onst it solange es. Um los-« set ins 
IW osmg qen enden Cla s, k« Ist-m ou tm 
des umr- dsn muss-must about-idem 

De tufinde Ting. 
Eos-stell Collegc i Mi. Beinen hat 

nu Vislied om at fas en Gave paa 
8500,000. J de sidste tre Aar er der 
ftænlei 8300,»00 til Stolen, og Trustees 
hat nu foipligtet sig til at staffe Moo- 
000 mete. 

Iowa Stute Falk sinttede fOktigs 
Lstdag med et glimkende Resultat, idet 
dct states, at Oversludet vil naa op til 

815,000. Pengene llal anvenbes til 
at udvide og forbedkeBygningerne, fom 
visit sig at være fqr fmaa iilUdstilling·s- 
gensiandenc i Aar, samt til Fotskoniielfe 
af Anlægget, der nu gaak ind under 

Byens Paitiystem. 

Tilitanden i Alaska. Fm Gover- 
nsken i Itasta fokeligger et Brei-, der i 

sin forretningsmassige Rorthed giver et 

siktett Billede of Tilstanden dlundt de 

Jndfsdte. Der stkives bl. a.: 

»De Jndfodte et i en ynlelig Til- 

siand, naonlig hvad Sundheden ringt-an 
Man ier dem ligge paa Zudem ofte 
uden cheder vg næsten uden Fødemidler. 
De angribes af Lungebetændelse, Mas- 

linger vg Jufluenzsi, ofte af alle tre 

Sygdomme paa een Gang. Det et 

fkygteligt, at der intet gørrs for at 

hiælpe digse ulykkelige. De forstaar 
slet ikke Sygdommens Knatter; men 

kostet sig bloi pas Jokden indtil ve, un- 

der Forbandelser mvd Verbin, dor. 

Hois der ilke stal blive itoke Epidemiet 
og endnu ftøne Ulykker, maa Regerim 
gen gkibe kraftig og energist ind. « 

tfksiPrcesidentetnr. Dei er nu WI- 
kedeg Pmsivent M c Kin ley at finde 
en Anvendelfe for voke Els-Præsidentei· 
Han her nemlig tilbudt baadc Hart i- 
soti og Cleveland Udnævnelse til 
Mehlemmek of det internationale Both- 

giftsraad, om hvis Optettelse der blev 

taget Bestemmelse paa Frevslonfetencen 
i Hang sidste Aar. Hvorvidt Mr. Clem- 
land vil inodtage lldnævnelsen oedi 
man endnu ilkr. Mr. Harriion hak1 detimod tilkendegivet, at han vil. ; 

l 

tfnbas Friljed En bemyndiget UVJ 
sending fta Cuba, Senat S a l v a d o H 
Lichterva Betoncourt har 
Hudstedt en Appel til det amerikanste Folk 
Tom snarest mulig at staffe Den Frihed, T 
da den nuværende Ttljtand er ganste! 
uudholdeltg for Folket. 

Striftet holdes i en indtrængende og 
alvoxlig Tone og sigcr bl. a.: ,,Hvis 
man stadig vil behandle os som Filips 
pinoere og itke snatt hjemkaldee Trop- 
perne, san man tun vente Opttand og 
Blodöudgydelsq ligefom pan Philippis 
nerne. Endnu er det militæke Herre- 
dacnme et Tyranni og Undektrykkelse. 
Generaletne har handlet viltaatligt; de 
hat krænket Folkets Rettighed; de hat 
ofte optrasdt fom Sejthekrer og·ikke 
som fri Mand, der stulde hjtelpe et Falk 
i Kampen for Fkiheden. Finanfekne 
hat de cedet stet, og de hat tilladt en 

Bande Amerikanete at tilrsve sig fede 
Emheder i hoilke de stadig kranker Fol- 

» tetsTraditioner og Ret. Amerikanetne 

Istader Øen mere end Spanietne gjorde; 
og nu truer de dens Uafhcengighed.« 

To Amuzvnek. To unge Piger hat 

sindlagt sig ftor Beratmnelie ved stir- 
;rigt at nisten to Voldsmænds Angreb. 
DehedderNetlie ogAliceWhite 
og er meget smukke ag flinke til at styde 
med Pistolen Deres Fader har leert 

idem dette, thi de fætdes meget paa en- 

lfotnme Bete, hvor der er fuldt of Re- 
vere. De kan tmsse en Skives Cen- 
trum 4 Gange af 5 med Revolver5 en 

iaadan bester de altid has sig. 
Forleden bcev de antastede af to Bal- 

let, fom tom tskende paa Cykler, hvilke 
de iandiynligvis hande siiaalet. RI- 
vekne satte lige ind paa Pigerne, 
sprang as es fortangte der-s Benge. 
Den yngsie, Fik. Alice, tahte havedet 
og begyndte at strigez nun Nellie var 

modisere. Pan dwg sin Revoloer og 

sendte en Kugle i Panden pqa en af 
Voldsn1ændene, san koldblodig som stvd 
hun fornn en Stipe. 

Den anden forlod hurtigst muligt 
Valpladfen og tog Flugten mod Sko- 

ven, medens de unge Piger morede sig 
med at skyde til Maals eftek hom. 

Lonnen i Mexico er tat-. Fra Du- 
rango kommer der Undetretning om, at 
de fleste at de amerilqnste expens, sont 
kom dertil fra Indiana og Illinois for 
at atbejde i Jerns og Staalfabriketne 

»der for nogle Uget siden, et kejft hiem og 
Resten venter bare paa at faa samlet sig 
Penge not til at komme hjem. De faak 
hsj Lan, set fka et merltanst Stand- 
punkt; men den kan ikte samtnenlignes 
med den Lon, fom betales for lignende 
Arbejde i de forenede Stand 

Cu ny Vulkan er brudt nd omkking 
30 Mit t fydøst for den gamle Vulkan 
Colima i Mexico. Den nye Vulkan 
kom ttlfyne nden mindste VatfeL Hid- 
til hat den ikke havt særdeles haftige 
Udbrud. "· 

Hitnvarittekeed En Inst-rude- 
tyv, socn foriøqte sig i Meg. Mary 
Wallace s Hjem i Chicago, opda- 
gede, at han ikke havbe valgt sig det 
rette Virtefelt. Mes. Wallace var 

samtnen med to andre Koinder i Bag- 
veetelset, da de hstte nogen røre jigi 
Stdevcerelset. MtgL Wallace gicxäfdi 
Gangen for at anders-ge, hvad det vak, 
og bleo meget fvtbavfet over at made 
en Mand, som lob ud at et af Rum- 
mene. Hun lod sig imidlertid ikke for- 
blpffe, men greb Tyven l Armen og 
holdt ham fast. Hun tvang ham til at 

koste en Vadsæk fra sig og en Dragt, 
som han havde siiaalet. Den ene af 
Mes. Wallaceö Veninder, som hørte 
Spetaklet, lob ind i Soveocereltet, hvor 
hun fandt en Revolver, som hun raste 

Mes. Wallace; hun stød et Sind efter 
Tyven, men denne lob sin Vej, da han 
fotstod, at han vilde traelke det kortefte 
Stkaa i Kompete. 

Lokomotivforcr drcrbt- P A t I· ick 

sR y a n, bleo dreht ved en Jernbann 
;ulykte ire Mil øst for Ridott Stationz 
IToget var en Del foisinket og Ryan 
Tinindskede ikke zarten, da han kom til en 

zikarp Bøjningz Toget gik ud for Banken, 
ksg hoer entste Vogn hoppede af Sporen 

Ryan dræbtes pieblikkelig, og 9 Pas- 
ssngerer kon! mere eller mindre aloorlig 
til Stude. 

Ryan var en af de ældste Lokomotiv- 
iørere i Besten og haode i tm Aar ført 
Lokomotiver paa Northwestem Benen. 

Han boede i Freeport. 

Eu Helts Tod. Kommandør 
Sh e a r m a n, der iom ung sztnant 
ftelste mange Mentiefkers Lio under 
Orkanen i 1889, er afgaaet ved Do- 
den paa Chelsea Matinehospital, Mass. 

Sheannan var Ncestkommanderende 
paa Krigsskibei ,,Nipsic« den Gang dette 
stkandede paa Samoaøekne. Han fik 
Fotbindelie med Fell paa Stranden ved 
at sende en Trosfe i Land; og saaledes 
reddedes Mandskabet. Han selv foklod 
Skibet alleksidst. Senere paa Dagen 
udmætkede han sig fkem for nogen ved 
af redde mange Folk fra Skibet »Bau- 
dalia« der fank ved samme Lejlighed. 

«- 
..-..-....——.—. 

Sand Jmpcrialismr. Mangt og 
meget stkiveg nulildags om Jmpekias 
lisme. Avisetne er fulde beruf, men 

hvad der et kigtigt eller hoad der er 

urigtigt, faar overlades til Læfereng 
egen Dommekkaft. Det er en fand Im- 
periqlisme, der er perfonisicetet iDr. 
Peters Icuriku. Denne Medicin er 
dienen bekendt langt udenfor de natio- 
nale Granier for den lagende Kraft, 
den besidder. Den hat staaetRod, hvor 
den tapke Bock kampek sin Kamp for 
Uafhcengighed. Den hat fundet et Hjem 
blandt Standiaaviens inedeekie Fielde og 

andt Tebaveene i det himmelste Rige 
(!kina). Det kan med Sandhed siges 
med Keifee Karl den Femtes Ord, at 
dens Velstgnelfes Sol aldriq quer sed 
over dens Nike- 


