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Den iwkeutykketz l 
Langt MEJHOTDMM 

Ligrovere over asskyelige Misgærningcr i Gawestom 

Standkct erstattet Hiælpcn kommen 

Fra andre Born kaaucns vidckc Lob. 

Denne Gang var Avigmeddelelferne 
desvcerre ille overdrevne. Det viier 
sig, at Ter·as-Ulylkeng Onrfang 
er langt stsrre end fra fsrlt beregnet. 
Allerede l forrige Uge kunde man an- 

statt de i Galveston lornlykkedeö 
Antnl til langt over »Wo. Saa mange 

Lig, der i Dyngevig blev fanden og paa 

Pramme fsrt ud l Dybet, taa mange 

iyntes der stedfe at blive litt-age- 
Tilstanden var selvfslgelig til-estim- 

lig. Lig kastedes ind pna Kystetne i 

mange Miles Omkreds. De var drevne 

med Vandet bort fra det ulyttelige 
Galvesion. Og Byens Rainkvarter 
dackede stedle over andre Tusindee as 
Lig. Lemlastede ig ukendelige var de, 
nnar de dleo draget frern fra de sam- 
menstyrtede Bygninger; og endan oed 

man, at mange Lig vil dlioe fundnei 
de Its-artenr, hvor Ruinerne ikle hat 
tunnet anders-ges. 

Omtrent alle Galveftons Bygninger 
hat lidt Stude, og Stsrttedelen er na- 

sien blast em, drevne dort eller funtne 
samtnen- 

Jtte en enelte Kitte, ille en Stole- 

bygning olev stnaendr. 

Fare for Epidemi. 
Disfe Ltgdynger, lont under den op- 

hedede fugtige Luft lna rundt ontkring, 
sorpestede i den Grad Luften i og omi 

krlng Galveston, at der mnatte sendeg 
specielt Bad eiter Drsinfettioncmidler. 

Men Faken for en rasende Epidecni 
knn endnu ingenlunde sigeg at vcere 

overstaaet. Regeringen lendte sanmdig 
nred de narmeste stsrte Byer Hinwe- 
midler for de ftaklels husvilde, nob- 

lidende, inge, sultne zg ltmtslagne Jud- 
byggere. 

Senere har adstillige Hinlpetog, til 

Lands og til Bands, nnaet frem, saa at 

Hiælpekomiteen paa Stedet nu begna- 
det at arbejde rned Hand· 

Modbydeligit 
nf alt, var det dag, at mange — enlelte 

holde rnen farlig Negere — var faa 
handwer, at de denyttrde den ved Ulys- 
ken afstedkomne Forvtrring til 

Zeigt-verler- 
J Begyndelsen Ioede diese deres af- 

styelige Fordrydelser ulzindret Oder- 
alt saa man dem lifte sig til for at 

plyndre Liaene, athugge Fingre og Oren 
for at faa mge og Diamanter. 

hell-igle dleo der dog iat en Stop- 
pet for diese, under en san fvar Hjems 
isgetie, ellers uttenketige Raahever. 

Galoeftons Bergmefter ftk hidtaldt 
Soldater og væbnet de retstndige Bor- 

gere; og disie fik Befaling til uden 
Rande nt nedstyde Forbrydetne. Pan 
een Dag dlev laaledes over et halvt. 
hundeede Ligrsvere studt; de haode 
Lormnerne fyldte rned aihuggede Fingre 
og Pren. 

Sna frygtelig san Mennestets For- 
taaelie dltve. 

As Soldaterne pan Form dsde 28. 
Men Reiten anvendtes lammen med den 
indkaldte Styrke til at opretholde Stand- 
ket i Byen. Qg laaledes sit man stand- 
set Fordrydellerne. 

Til Pfalpenrdeldet er der efter Dann- 
den ankommen tnange Mennesker fra de 

nterrneste StorbyerZ llgeina Sygepleiers 
ster og Lager rundt otn fra. 

Da det vifte stg, nt Hat-et ikte vilde 

dehalde de mange Lig, man leenlede deri, 
men atter tastede dem lnd til Galveston, 
maatte man stetde til Ligdrcnding, og 
nu rejles de uljyggelige Anal. 

Der holdes streng Orden, iaa at 
Soldaterne for Ets. itte en Gang kan 
uvlepere de genlendte Lis. —- De et io 
na stinkt i Ferraadnelie og halpt oplsstr. 

Sindsfyge 
har formsrket manges Dage. De hat 
ikke kunnet udholde de fielelige Lidelser, 
der hat oceret forbunoen med Ulykken. 

En Mand iaa Soldatetne anbringe 
hans Kones Lig i en Baaldynge, og da 
han ikke maalte faa del udleoeret, nd- 
sluktes hans Forstaan·LyO. En anden 
bleo kamt af sammt Skabne, efter at 

han havde set alle sine raste da for sit 
Anstat. 

Jalt stal over 500 vcre blevne be- 
tagne af Sindssygdom 

Gud vare ligefaa vel deres som alle 
de brat bortrevne Menneskers Sjcele 
naaoig. 

Tit Honitotr. 
Saafnart man sit besindet sig lidt, 

begyndte der en oældig Udoandring fra 
G a l o e f t o n. Radselsflagne drager 
Folk fremdeles i States-is derfra, hoert 
Tog er fulopattet as Flygtningr. De 
fleste tager til h o u f t o n, hookhen alle 
soge, iaaeeoe og fuune, hatonsgne, af- 
kraftede Mennesier iendes paa Hjclpes 
komiteens Foransialtning. Og Housion 
viier ftor Gastevenlighev. J Patkerne 
er der opslaaet Telte til at huse de hjems 
lofe Stakler, som i Reglen ikke ejer an- 

det end Klædetne paa Kroppem 

Pengc senkte-D 
Mange Penge bleo straka intsamlet i 

Storbyer rundt am i De Forenede Sta- 
ter; ftore Selstaber, Aoifer o. s. o. modte 
itrakg med hastig Hjælrk Men hoao 
forilaar ielo d· sprste k50,000 i at den 

zartigdon1, Sygdocn og Ejeuoomstab. 
Nu inosainlea der gennem Komiteer faa 
qodt som over alle Stank- og felo 
Udlandet hat ikke holdt sig tilbagr. Her 
kan ogfaa neeones, at baade F rankrig 
og Tys kla n d hat beoidnet Prascdent 
Mc K i n l ey deres Teltagelse i Sorgen 
over Ulykkem 

Eiter Tirsoag 
bleo Hjælpearbejdet fortfat i udmeerket 
Orden. Men iaa viser del sig, at der 
fra de mange Smaabyer i Texas 
endlober Beretnmget om Masken 

De fleste af diese Byer i Galvestong 
Netthed er totalt jdelagte. the et Hug 
staat-. Alt i Rainer. Ai en tille Bys 
34 Hase falot iaaledes de M. Ren 
neesten alle Byer har tilljge Dovsfalb at 

melde, nogle faa, andre mange —- alt i 
alt oil de lasse et fargelig stort Tal til 
Dicenes Antal i Gatoe Ho n. 

f As danske 
Her maaske nagte enlelte onlkomne i G a l- 

Ioefton, men Gab ske Los jagen i Ny- 
bygden ved A k cola. De fleste i Ulys- 
ken vmbte Nacdboeke et derimvd S v e n- 

ikete. Dog er Antallet fokholdsvis 
nceppe stott. 

Der fortalles adskillige ligefkemme 
MikakteL Hvorledes Falte blev fcelst 
iom oed et Unvek — og sikkerlig hat det 
vatet et UnheL Af de katholste AM- 
bstn drabteö faaledes de allekflesie sam- 
men med Nonnetnr. Disie havde bun- 
vet 8 Bskn til hver af fig. De dsde 

sama-en. Men tke af Smaabsmene 
fandtes ledrevne — de var kommen op 
mellem Grenene pas et Tut og var i Live.I 

s 
. 

O 

G a l v ei to n stac, ttovssia iaklige 
Beliggeahed paa Øen i Bugten, opbygs 
ges fmutkete og elegannre. SydsPacisiks 
Jeknbaaen vil bygge en Staalbw fta 
Fastlandet til Øen — og intek Steh- 
kan Texas faa en bedee Hauch Detfak 
har Borgerne bestuttet at reife det fjunkne 
ai Gras. Og bekes Besiutning hat 
vakt alwiudeliq Begejstrins. 

Den-state Kulstrcjtr. 
100,000 got Streite. 

Rundt atnkting fra melbes om de 

tnangeTusindex af Rulatbejdere, som gar 
Streite, vg Tallet er allerede naaet op 
til over 100,0»», 

Eiter Medbelelser fra be forstelliae 
Disinktek vil Antallet paa de Streitende 
blive omtkent saaledes: 

Haseltan Disttiktet: 8,t)00 Strei- 
tende af t6,000 Mand. 

l ShamokinDistkiktet: Henved t0,000 
Mand streitet- 

Lykens Disttikt: 1,()t;0 Mand af 
2,200 streiten 

Wyoming District: Nasten alle strei- 
tet-, ca. 22,()00 Mand. 

Fra Hazelton meldes endoidere, at 
der var ttor Farbavielle og Stusselse 
blandt Lederae af l"nit(s«l Mine- 

xx"«-rkers, da de Mandag Morgen faa 
en Del Atbejdere gaa paa Arbejde, 
ganske sont fadaanlig· J Pattsville, 
sont et Haoedmtnen i Oistkittet, et alle 

Arbejdetne i fuld Akttvttet i Grubernr. 
Lederne af Streiten i Shamaktn Di- 

itttkt menet, at 75 pCt. af Vlrbejderne 
et med i Streiten. Dekimod ser det 

andetledes nd i Hazelton, hvor alt Gru- 
beacbejde et nedlagt, kun med een Und- 

tagelfr. J den nokdlige Del af Di- 
striktet set det bog bedte ad, idet Dato- 
delen af Arbejdekne gik til Grubetne, 
hvak deimidlertid msdteg af Lederne, 

ldet fannaaede en stok Del til at venae 

am, enen de flefte vendte alter tilbage 
eftek Middag. 

Grubeinfpektsren i Pennsylvania op- 
lyfet am, at der fsr Streiten atbejdede 
91,072 Mand, hooraf 19,106 var 

«Drenge, nebe i Grubekne, mens 50,881 
atbejdede oppe paa Juden- 

.t«)vis der, hvad man mener vil ske, 
iSlutningen af Ugen bliver en full-- 
streudig Entghed, vil i alt 14t),·;44 Ar- 

bejoere være uden Beslæftigelfe. 
! J Sctanton slutter endog Studien-, 
H Smede og Haandlangere ved Grubekne 

sig nu til de Strejketwr. De nckgtet 
at haanbtere Kul udenior Gurt-erne- 

! De Arbeidere, fam er bestceftigede ved 

HPutnpekne, hat af Pkæsident Mttchell 
«faaet Ochse til tkke at toklade dem, af 

HFkygt for, at Vandet flal stige i Gru- 
? herne. 

Mr. Robert M. Olyphant af 
Delaware F- Hudion Kanal Kompag- 
niet sigetc 

»Jeg trat ikke, at Streiten vil vare 

Hved, cller at den i Langden ail berste 
’.Kuln1ittekne. J alt er der 140,000 
»Mand, sont atbejder i Anthracite Di- 

stktltet, og de hat i deres Kasse tun 

»Q71,000, hvilket vil sige bet iantme sam, 
at Prasident Mitchell kan betale hvek 
Mas, sont streitet, 50 Cents. Og det 
vil ikke sttakke til ket lange.« 

Alle Ksbmandene der i Districterne 
hat bestuttet kun at lalge for tontant 

Betaling t den Tib, Streiten vater. Hex-i 
kan knan ikke fortcnke Rahmens-eng der 

hat bttre Eriatinger fta tidligete Strei- 
ker, ag nu vit de tlte lobe den Risiko. 

ankalt lydek det: Streitens For- 
maat er ikke at bringe Fordel for Ar- 

beidekne i Kulgrubetnez men at gavne 
itemmede Falk fka solt-traut Diskus- 
tekne· 

——--.-.-.-——- 

Rot-merkt 

Sidste Sondag blev der i Chicago, 
Jll» ved hsjlys Dag for-yet et listed- 
vanlig drisiigt Not-mord. Offeret, en 

Landsmann ved Nach Peter Hart- 
Inan, var paa Veien til sit Hjem i 

Vurkett, Ind» for at bringe de Penge, 
hqn hat-de tjenti Sommerens Lob, til 
sin Hustku, da lre Mond pludfelig sitzt- 
tede imob hum, voltede ham og bar ham 
ind l en Bagqur. Don raubte hsjt 
omHjeelpz men inden nagen kom tllSIebe, 
hat-de en of Reverne kamt ham i Hoves 
det med en Olflaste, ins han faldt dsd 
sm· Et Øjebltk efter styttede Falk til, 
og Tyvene tog Flugten, uden at det 

lykkedes at indhente dem. 
Der blev siqus telegraferet til den 

Myededes Huftku, samt til den Man- 

ssot httsni hatt i Sommer havde atbtjdet. 
Harima-i havde Dagen i Fotvejen 

sotladt Te Kalb, hvot hatt havde at- 

hejdct nun en Form. Om Morgenen vat 

han trintnet til(,5hicogo, hoot han til- 

htagte en Dcl as Fotmiddagen paa sat- 
skelltge Beværtninget. Det antages, at 

hatt p.t(1 en as disse maa have tavet, at 

h.tn dankte sine Pcnge tndsyet isin Best, ; 
thi Naverne hgvde just saaet Ttd til ati 
state Besten op, dog udett at saa sat t 

Pengme. 
Der et sotetaget adstillige Arrest-atta- 

net,dertblandt tre paaPetsottet sont et set 
samtnen tned den Myrdede paa den sidste 
Benannt-ig. hatt besagte- 

»»-..- .--«.-—- —- 

For govt Styte. 

Man tatt høte Amerikaneee udtale, 
at det danste Falk hat stot Respekt lot 

gode Looe og godt Sthte, hoilket natur- 

ltgoia hættget samtnen med en sjcelden 
polittst Opdtagelse i chrelandeL 

Hitdetltghed og Økottotni iLattdetS 
Finansvasen hat starre Sympathi hos 
de danste end has mattge andre Folt; 
de hat Ctlltd til de heldhtittgettde Fslget 
as et godt State. 

Tetsot sindet den Slags politiske 
Anstuelset, sont saget at totke eller Ide- 

ltegge de Fotenede Statt-IS Fted, Vet- 

stand og Lykke, ingen Jordbttttd hob de 
danske. 

Mange danske hat stemt for Demokra- 
tek, fotdi de haade Tillid til disses Po- 
litik; tnange andte hat as samttte Grund 

stentt sot Ilteptthlikanete. 
Hoorledeg mon det nu staat til med 

Stytet i Nebraska. Guvemst P o hu- 
t et —- en Fusion-Kattdidat, hat varet 

i tstnbede ito Aar. Og mens Stytet 
sta den Tid as hak vætet svagt, viset de 

olftcielle Tal, tagtte sta den officielle 
Stattsttk i Ltttcoltt, at Poyntets Admi- 
nitttatiott hat vastet den ødsleste i helei 
Statens Historie. Den hat t Folges 
Jndbetetningetne ogsaa vætet den lettest 
destitkettga 

Sidtte LovgionitthSatttling bewil- 

ltgede over 82,000,000 til Stalens 
Schre, en usædvanlig stot og tnete end 

tttstttekkelig Sum; alltgevel udvtset den 
ofttcielle Opgatelse en llndctdallattce 

p.1a mete end stut),uUt-. pvad et· Aar- 

sagen hettil".- 
Tet er ikke vanskeligt at opdage Guta- 

den til denne Undetballance, som Ne- 
bra·kas Stattehdete tnaa deckte. Det 
hat hetsket Odselhed og et ovet Soigi de 

sotskellige Statgittstittttionet, og vel hat 
Avtserne oplyst otn disse Ting, mett Gtt 
oetnat Pay n let hat tkke hast mo- 

talst Mod not til at anders-ge Sogettte 
og ssctne de svtgagtige Personet sta 
6 ntbederne· 

Det geeldet ingen Pattiskhed, naats 
der taleg otn et godt Styre3 det maa ikte 
blot undgaa Ødselhed og Bedtageti, mett 

Itge saa vel tunne stemoise Ikononttst 
Fretttsttidy og den Pottttk, sont sao 
dringet Falket Held, Fottttue, Fethed, 
»gode Tiber-« i det hele taget heviset sig 
som det hedste Styte, hvad entett det 
admtnisttetes ved Demokratet ellet Ne- 
pttdlikanete« 

For 4 Aar sidett led dette Land under 

okottotttist Ustkkethed, 300,000 Akt-ej-; 
bete var uden Bestastigelse, og de non- 

skeligste Tidet tulntittetede i, at det 
maatte aabnes Sptsehuse, der gav sei 
Bespisning. 

Er det vardigt sot et Land, at det, 
med saa umaadeltge thdontme som U. 
s. ein-, ikke tan sode sitt Besolknittg? 
Men nu t 1900 viset det slg ogsaa, at 
c! Endtet Negetingssyftem hat btagt al- 
mindeliq Betstund, Ilthejdslssheden et 

anhat-h og den gratiö Bespistttng kunde 
lasset-. Oper Ils4ö,000,000 udbetales. 

l htet Lstdag Alten sont Ugelatt til vott 
Lands Atdesdete. 

Dette er sakttske Ting — detegnettde 
sot et godt Sthte. 

Dri. WEIOIIWM Spott-ins Cyrus- 
kk sc unt-selt, gov- pmvet Mir-del, sum ( over 50 
lar at oam bkugt aI Million-r Mode for beut 
«maaböru i Tandpersoden mo satt-kommen 
entno« Dei bekoltgek Gutach blpdgm Gummetne. 
himmer Belandslicsh dalmek Saum-h helbeeder 
Usmbkolth hat est meget behageltg Esaus og er da 
bedne Mit-del mod Diakthor. Solqu as Dtugaiitek 
onekan use-dem Mut er As Ceutd la keu. 
dich at foclauqt O. Wcuslows out ins 
Sykup ostag laqu enden Stegs. di- Mødn vtl ndc 
den It em- den bei-Ue Modus-It Taavpekiobtm 

Stats- Nyycdec. 
Iowa. 

J det fidste Aarsmøde af soeioty ot« 
Print-ils iOsfaloofa, er Tilvejebringel- 

lieu af del nye Fond paa 850,0()0 til 

Pentt College, Oskaloosa, fuldstændig- 
-gjort. Fondet indbesatter en Gave as 

s50 Acres Land, som stpder lige til det 
Inuvcerende College. Landet blev flam- 
lket afAlbekt Johnsonder i Byetk 
lTegningikr til en ny Collegebygning er 

under lldakbejdelfe. 
—- Nogle Drenge fandt torleden 

i Fort Dodge, ni unge lesende Klapper- 
slangek. 

Slangeæderen E sa u udspker Hovedi 
niimmetet i Botsivick omrejsende Cirkus. 

Han æder levende Klappeistnnger. 
Slsngetne koin fra San Antoniu, Texas. 

Flere of dem undslap og fliulte sigi 
Halmen. 

--—errige Nat mengte Tyve ind i 

Laksons Butik i Fort Dodge, og 
foksvondt med næften hele Sitte- og 

Satinlageket til en Vcerdi af adskillige 
Tusind Dollers. 

Wisconsin. 
Choote-Hollister Modelfabkik, en tre- 

etages Mukbygning i Bamesville, er 

nedbmndt. Bygning, Mastiner og La- 

ger blev sdelagt. Tiber anstaaes til 

Wä, 000, delvis agfuteret. 

——·H. Wagner fra La Crosfe, 
drutnede i Seen hHokaha Minn 
Medens han fische, faldt han ud af 
Banden. Han efterlader Ente og flere 
Binn. 

— Supetiok sliipbuiltling Co. stal 
bnge flere ny Skibr. To ltaar allerede 

paa Stabelen, og to til slal komme 
der- 

l Syd Dakota. 
Und-r Forsøgene paa at blive Præriek 

hundene kvit paa siii Rsnch ude ved Mil- 
ler hat Dr. Taylo r brugt baade Tid 
og Penge. Doctocens Behandling hat 
snakere for-get end formindfket deres 
Antai. Hans sidfte Plan var at bedække 
deres »By« med Staldgødning; men de 
lod til at trives udmcerket. Nu har Jn- 
dianeine, som gør regelmæssige Ture 
denne Vej, tilbudt at dkæbe dein, da de 

holder of at spife dem. 
— De sidste 10 Dages Vei: hat været 

gunstig for Tarfkning ved Centerville. 

Hveden ira høitpløjet Jord yder im 20 

til 25 Bufhels. Gennemsnittet i fels 
Countiek i den Del af Stolen er ernten 

Bushels. 
— Otto Po l m fra Abetdeen dritt- 

nede iScatteiivooansen for 5 Dage 
fide-« Liget er endnu ikle landet. Hatt 
sank i en Del of Spen, fom var fuld ai 
Sid, hoori han sandsynligvis bleo ind- 
viklet. Den Jokulykkede var Notlagger. 

De tufinde Ting. 
Paa Reife. De, heri Mode-, nd- 

ltge omtatte danste Fortetninggmæud, 
antom i Gaar til Chicago, hvot de blev 

smodtaget af Konsul C. H. H a n f e n. 

IEfter Forlydende vil de fsge at faa en 

direkte Kornforbindelfe i Stand mellem 

Chicago og Købmhavn. 
En ung Anteritaner, A. J. T h o m- 

son, Sekten-r for den af amettkanske 
lStoledrenge nedsatte Komite, fom gao 
I LafayettesStatuen til Paris, hat mod- 

taget Æreslegionens Kors. 

Rad fra Chicaga Der tattes for 
kort Ttd siden am en tyst Opfindelse, 
hvoroed Kød stulde kunne bevakes paa 
en bedre Maadc end tidltgerez hats den 

Opfindelfe havde holdt, hvad den lovede, 
vilde Kødhandlekne t Chicago have lidt 

store Staat i deres Fortjenestr. Det 

hat nu tmtdlerttd vist fig, at denne ny 
Opfindelte itke tilfredsftiller de stillede 
Kran. Cn Ladning Kad, fom ritt-cred- 
tes efter den nye Proces, blev fotnylig 
sendt til Argenttna, men da den naaede 

Liverpool var del meste allerede forder- 
vet. Chicagoforhandlerne glæder sig 
over Udsaldet. 

Atucriknncrne gaar af Incd Seiten. 
lBltnerlkanerne har faaet Bestillmg paa 
300 storeKuloogne, som vil kommetil at 
koste en betydelig Sum, og fom stal be- 
nyttes aiGuldgraverkompagnter i Trans- 
vaal. Englanderne bliver bange for, 
at Amerikanere og andre stal faa For- 
tjenesten, naar nu Arbeidet igen optages 
i Transvaai. Engelste Kompagnter 
havde nemlig ogsaa gjort Bud paa Vog- 
nene, men de atnerikanske kundegare det, 
baade hurtigere og billigere. 

qu Mauqu meddeles, at Char- 
leø Mc Ouestone, Kaptajn ved 
4de U. S. Jnfanteri er afgaaet ved 
Daden, fom Folge af et Bessestud af- 
fyret af en menig Soldat, fom cffryede 
Skuddet i Seloforsvar. 

! Tit Amerika. Aldrig har Strom- 
lmen ttl Amerika næret saa stor som nu. 
Rundt omkrtng i Europa er vet næsien 
umutig at faa Billetter i denne Tib, 
da alle Pladier er folgt lang Ttd i For- 
vejen. Hamburgerlinien alene hat folgt 
alt til den 29oe Oktober-. 

Not annarkift, kommen fta Ameri- 
ka, er for et Par Dage siden arresteret i 

Neapel. Monden ncegter at opgive sit 
Navn eller andre Oplysntnger am stg 
selv, men da man hog harn fandt adstils 
ltge anarkistiske Dotumenter og Papi- 
rer, antager Politiet, at han er kommet 
over samtidig med B r e s c i for at morde 
en af Europas Fyrster. Hatt fandtes i 

Besiddelse at Fotografier af Pmsident 
Loubet, Kong Victor Ema- 
nuel og Keiser Franz Joseph. 

;At han er kommet fra Amerika, stut- 
tes deraf, at han havde 85,000 iameris 
kanske Penge. 

tsncbocrfkc i 40 Aar. Da Re- 
be k t a N ew co m b s Lig forleden blev 
begravet fra den lille Baptisikikke Mem- 
comb, N. J., var detførsie Gang i 40 

Aar, at hendes Nabaer saa hendes An- 
sigt. J alle disse Aar er det lykkedes 
hende at holde sig skjnlt for Verden. 

Hendes Enedoerlto begyndte med en 
lille Kcerltghedshistorie for ca. 40 Aar 
Itden, da hun, Dotter af en velstaaende 
Farmer, blev forlooet med en nng Mand 
fra Phtladelphia. Bryllupsdagen var 
allerede fastsat, og Brudens Udstyr far- 
digt, da hun opdagede, at hendes Forli-- 
ocde var falsk. Hun lagde Brudeudstyret 
bort og spor, at aldrig mere tkulde no- 

gen Mand se hendes Ansigt, og tndttl 
sin Dodsdag levede hun paa Forældrenes 
Form, ifoleret fra Verden. 

Kam en eneste Gang i de mange Aar 
forlod hun sit Hiern, nemlig efter zor- 
aeldrenes Dad, da hun paa Grund af 
Amen var nødt ttl at reife til Byen, for 
at faa denne Sag ordnet. 

Kkigcn i Sydaftika. 
Prcesident Eh üget hat nu fotladt 

Trangvaal og befindet sig i Lotenzo 
Mutquez, huorfla el holluudst Ktigsssib 
ellet en tny Dampet oil tage ham til 

H o l l a n d. 
Boeme kæmpet bog siadig ufotttødent. 

Vel hat B ullet wunget dem ud af en 

stætk Stilling, men ogfaa Boeme hat 
vunbet nogle Srna-seite, og ved Vorber- 
ton et Englandetne official-ne 

Selv nede i Kapkolonien toter Mob- 

standen sig endnu. En engelst Gatnis 

son hat iaaledesiZ Uget vætet omtinget 
i Schweizetteneke. 

Det tales om ulmende Optst over 

hele Kapkolonicm Af sisrte Seite hat 
Englandetne jagen vundet, men i denne 
Tid etobtet de ellets en Meengde chg 
og LokomotiveV 

Kendsgetninger er haatdnakkede 
og kattikke besttides. Blandt Fami- 
liemediciner hat Dz. Petets Kutiko 
vundet en vel fottjent Populatttei. Tu- 
sindet hat benyttet den, og Tusindet hat 
etholbt sit Helbked og Stytke tilbage 
gemiem dette gamle og paalibeligeMibs 
del. 

Videte Oplysninget Inn etholdes ved 
Henvendelfe til Dr. Peter sehnte-« 
112 —- 114 S. Hoyne Ave» Ehicagty 
Jll· 


