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Fta Galvcstou-Ulvllcn. 
tft Ljeuvldne forteilen 

En Dame, der nylig ee ankommen til 

Feemont, Nebe» fta G s l pe s t o n, 
Texas, forttellee i etJntekvtew om Ulys- 
ken. 

Mes. Jatnes lslark ——faa er 

hendes Navn —- hotdt tkke af at tale om 

Ulyllen, faa ftygteltg var den. Men 

hendes Tonkek bestaftigede sig alligevel 
iaa uafbkudt og udelultende med al den 

Radsel og Nod, hun buvde vaket Vidne 
til, sea det tunde nasten ltndre noget, 
naae hnn ftk talt bekom. 

»Ist blev adparede allmde den ti. 

Sept» men vi stankede det ingen vtdue 

Opmterkfomhed, idet vi tænkte, det vtlde 
blot dlive en usædoanlig stmk Statut« 

Summe Morgen var ng nede vcd 
Steunden for nt te paa Uvejket. Bol- 

gerne gtt meget heit, og en helDel min- 
dte Badehuse og Smoabuttltek var al- 
letede sdetagtr. Som jeg gik hjem, 
lagde ieg Maske til, at Stormen sieg, 
og dek gik nu Rygtek oIn, at Vandet out 

ved at trænge ind sen Bugtem Otn 

Eltetmtddagen laa jeg, hocktedes et start 
Kor- paq et Kittetaain lot-jede for Vin- 

den, og der kendtes nu alookttg Angst t 

Fokeetnlngskpattetet, men ielv da tankte 

jeg ikte pas nvgen Ulylkr. 
Dem-ed Kl. 4 kotn tnin Sen med en 

Btyggetivogn, og han meldte os, at nu 

nat Vandet i Stigning, san vi maatte 

foklade Huiet. 
Jeg, mtne to Tsotke og to andre Fa- 

milter kom op poa Bognem og vt kItte 

ioa til chggeriet, da vi anfaa det for 
det silteste Sted. 

VI vare da oppe pna det hpiestltg- 
gende Sted t Vyem men just det modtes 

Stummen fest Bugten med Stotmftsk 
dens Bølgm og oi tunde da se, hock- 
ledes Vandet steg op t degge Retntnges. 
Da vt naoede Btyggettet, tstte t« t 

Band op ttl Vognhoidem Mln Sen 
bat og ind, og da Masttnkummet var 

iyldt med Band, maotte vi op poa nieste 

Etagr. 
Der vae famlet omtkent 100 Mennes 

stet, og hele Astenen blev de ved at kom- 

me, san vl til fidlt vae en öuu Stytker. 
Hvotdan de dar sig ad med at komme 

dekop, ved jeg ist-; for der var Vcknd 

ooeealt. 
Vi harte intet Findet end Stormens 

Braten, legeenes Fremden og Bkaget 
of de iammenloldende Bngntngee. 

Stadt-g Morgen — da vt lau ud, heu- 
ooer denne Masse Rainer —— ies Pan 

ikke liest-tue det og oilde ikte, tnn jeg 
lande, ins fotfardellgt one det. 

Vt Avmdee blev i Btyggeetetltge til 
Mondes Mit-dag- 

Jeg sandt, at kntt eget Hut ikke var 

san bestsdtget sont de fl:stes. Den ene 

Stdevæg var dorte, hoeet enefte thdne 

slmet ind, og qtt Bohave minnen 

Vi vqke tatnemmellge dog ooee, at ot 

uadslap med Liset, iaa pl beed ps ttke 

om Tabel. 
Jeg hat- tee Genua-, der dort Gulde- 

stonz de med del-es Faun-let blev alle 

feelste. Jeg menee, at Grunden deetil 

var, at vt doede i Byens hsjettltggende 
Del, entdt tmelleen Golfen og Lasten, 
og It det lyktedes di at komme inden 

for Beyggerlets Mute, lnden de tvende 

Bande erlebte-. 
Der dlev jo ltke gjoet aogen Anstren- 

gelie for at iaa Ltgene ldentcsiceeede ellet 

hegte-pede. De blev enten betendte ellee 

ksete nd l Golfen. 
Ligvognene — ellee en floe Del If 

dem·da —- Isete mesten feel-l vpet put, 
las jes kunde tkke undgaq It ie de Biss- 
lqdnlagee ai Ltg, Mand, Avtndee sg 
Been, loete pg hvtde, etge og iatttge, —- 

fom alle blev kecte ad til Prammene og 

ig- detfea lastede nd lGolien. 

Jeg var ude paa en as Byens Kiste- 

gaarde i sidste qu. Gravstenene lau 

hultek til haltet-, Kisier var ligeftem vads 
flehe fmn af Jordety nogle var endog 
locke Metalltsterz be laa ver og var ved 
Binden-z Vold og Magt bleven anbnede· 

J den III-solc, hvor vt bor, gik der ikke 
et enesie Mennefkeliv tobt, og Hase-te 
der hat hell-eilte lidt faa siot Stabe sum 
andetsieds. J»g kror Me, at tlleks et 

enesie Hut i Bysn flap for Besladis 
gelind 

Jeg fotlob san Galvesion i Titsdags, 
fordi Sunthedekommissionen frygiede 
for Feberiarfot vg unsiche, at alle Kein- 
der og Born flulde reise; men jeg ven- 

dtr tilbage vertil, san fnart som alt er i 
Orden og Stklethedz men ieg trot, at 

seg vil leve i studig Anng for en kom- 
mende Orkan og Slotncflod.« 

—- 

Heut-e- Hiette bis-ist« 

Tod as et knuft Vierte, var Lcegens 
Kendelse, da Miis Claka Olsons Lins- 

gncit siulkedes. Sonn Inn mange andre 

nf dem, der oveklevede Uvejtenatten 
hat-de yun gennemgaaet alle dens Rad- 
sler. Ta eriret kasede pag det verste, 
tunde del lille Hug, hvori hun boede 

samtnen med sin gamle Moder, ikke fma 
imod detivære Ptes. Det faldt sam- 
tnen, og Moder pg Dauer kastedes ud i 
det spukte Hat-. Med sin Moden 

has-nd i sin, fonds hun Nedning for 
hende og sig ielv pag et findende Tag, 
og i flete Time-, medens Octanen bra- 

gede og bver enefte lege, iotn kom, 
ttuede med at fluge dem, fltd de hiel- 
peisfe omkking. En findende Tun-nec- 
siok, iom bleo drei-et of Binden med en 

rasende Fakt, knuste den reldre Kvindes 

Vened, og hun degtavedes i legetne. 
Halm bevidstlsst lau den unge Pige 

og drei-, til Toget standfede ved Ursa- 
line KlostreL Men qumiokg var for- 
gæves; hun tog san godt fotn ingen Næ 

rtng til sig og ist-gede Not og Tag over 

Tadel af sin Moder, til hun dabe. Hun 
blcv begin-set iKlsIte1-et, den sit-sie af 
sin Singt 

Fta Mantua-. 

Der hat fundet en almindelig Gen-w- 
livelse af Fjendtlighcder Steh ( Luna, 
og ist-r i Naholnget as Mamlla. Dem 
er Resultatet of en systematisi Ncokgai 
niiouon of Jniukgentstyrkm, sont hat 
sinkt under Atbejde i de sidsic tre Maa- 
nider. Jnsucgentctnes Vitkfomhed er 

utvivlsomt planlogl ior den Jndssydelse 
den unteng at mlle soc paa Pictssvints 
valget iDe Forenede Stam, og vkl sand- 
synligois vox-, til Vatget iDe ijorenede 
Statt-r er almost De fleste Kommen- 
dscek hat bebt ocn Junkers-ringen 

En Marinesotdat vg en Korporah 
som uylig er lsstadt fka kFangenstab has 
Jniurgkntgenemlen Catlles, er kommst 
vertil. De siger, at im dercs Jagnas 
gelier I ni Magnet-et at dumm« er En- iurgentekms thaabningkr its-Hi sk- 

lig focminskede vev alle de Nedrrlag, de 

hat til-L 
Amerika-terms Tab var i Ugens Lob 

otnkung sk- falone og immdr. 

ctats Nyyever. 
Miuueionp 

Im Minncapoliö meddeles, at 16 

Person-r sksl i Mandags Aftes part 

blevne dcævt iMoktistowm El stou 
TM bcev mmlig under den rasende 

Slor u quket op web Rede og faldt ind 

lover et Murstenshns, hvor der holdtes 
!Skæ«.keflue. Huiet faldt heu sammt-, 
fogfm Nninekne itemdwgcs fernere 8 

Hig. sandte stal vme dicht anbet- 

sievs i Byenz en si dem vor chry 
S. Wjiy der af Repuhlctanecne mr 

nominem til Bykaqumedlem. 
—- Atthak Cnmmins, der er 

Lsker ved Vermillion Judiamrreieroas 
tions«Skolc, machte sig iMandags til 

PolMet isDululh, fokdi han fortsdenz 
Das drehte en Jnvianetdrens ved Nava 

s 

lC h at le s E a g le. Ccnne havde vkeret 

opscelsig l Stolen, og da han var en 

stoc, slæls Fyr, nmatte Cumming bkuge 
Bauch imod hom. Vaabnet ramle 

Engle i Hovedet, iaa han faldt dod em- 

— Kaplain Franc Maginnls 
hat fvcnylsg oærel paa Bei-g l Reh 

Wieg. Kopmjn Maginniz tienek l De 

Forenede Steuers Arme paa Potto Nico, 
hvokhen han for to Aar siden reiste med 
den imste mililcere Clspeditiom Han 
et pas sin Reife ledsaget of fin spanste 
huilru. Han wenn-, at den ovetvceldende 
Malt-eitel as Potlo Ricos Befolknlng et 

til Gunst for Annekleting til De For- 
enede Statut og vilde fotetmlke at ocke 

et Tertitotium. En Minvkilet fere- 
tmkker Protektotat. Skoler et ovrellel 
ovemlt, og lo Hunbrede Ameukanere er 

fpjet til Deus Lakeckræflen 
— Menge vcktdifulde Perler er fun- 

det l den fenete Ttd l Winvnm T. J. 
M cN a m a ka fandt nylig en, som hcsn 
folgte for Moo, Senete fandt Be n- 

jamln F. Dayl on, medens han 
undetspgle en Tel Stal, en stok Perle 
af ualknindelig Sksnded og Gllmmer. 
Deus Var-di anstaas of Fvgmænd lll fm 
Ql,600 til 82,000. El Bad paa O500 

hae Mk. Doyton alslaoel, de han Inllek 
al udsinde, hvad Æbelstenen vltkelig er 

verd. Perlen ek den stskfle, iom er 

lundet i denne Del af Flehen- 

Nebraska. 
Fko Hatrison meddeles, at C h a r le s 

Rut- sellek of meen bleoen qnset 
for styldig i Matt-et paq A. L. S t a n- 

denma iu. Dommet Westovet 
satte Stroffen til livsvakigt Frei-sieh 

—En MIs. Mary Elizabeth 
Lease holder i denne Tld nogle stot- 
poliuste Taler rundt om i Mel-rastend 
Bye7· Ten koindelige Agitator, sont 
er ydetlig forelstet iMcKinley S Av- 

minifiration, hat hiemfpgt Brote-n Bow 

og Ord. Ovotdan skal det nu gna 
B ry a n, siden Fjenden hat« Amozoner 
med sig«.- 

Syd Dakota. 
T h o m a s E r i k s o n, en oelftaaende 

Former ved Langford, bleo dmbt fom 
Folge of et Ulykkestclstklde, Inedens hon 
plsiede paa en Agu-. Han var alene, 
iaa man ved Me, hourledes del gik til- 
Alt man oed et, at Hesiene kon- t fuldt 
znipcing tilbage til Stalden tned Enk- 
sons Ltg poa Plovspidfen. Pfoscn var 

gaaet ind illndetltvet og Ida-w tgeimkm 
Ltget 

— Den etaakige Dean Talbot,«« 
fom mbejdede for lkrults thut-U- Cat l« 

(.!-,stu;x::113,· c Print Coumy og havde 
været med at drioe en Dei Kreatuter til 
Maikcd I Chumbekloin, stulde paa 
Hienwejtn, da de lejrede sig for Ratten, 
passe Heft-ne. Om Morgeaen fandt 
man ham liggknde dsd under Besten. 

-—- Fka Chambetlain beimes, at det 
et lyktedes at boke den forste attesiste 
B snd vcst for Mississippi Flehen. 
En zatmec ved Norm M cC la i re hat 
iundet Band i en Dybde ai 1505 Fad, 
og det begyndte stkaks at slyde rigclig:. 
Eiter dette fsrsie heldige Forspg vil man 

ptsve at dort Bunde andre Siedet-. 

Nord Daten-. 
Agerbkugscolleget i Fakgo aabnede sit 

nye Skoteaok Ined de sls-ste Elever paa 

nagen Aobniisgsdag i Collegets Cis 
Mens. Ct stort Untat af de gamle 
Studentek er komm tildagr. 

-«- Konstesmand Spalding un- 

derfsgek de bedfte Stedek i Staten til 

Postlevetinq pas Landen Süden hanc-I 
Valg er Landtouter opkettede i Wahpes 
ton, Mayville es Botttnau. Der er 

Anledning soc Staten til at faa tyve 
Reuter til, og Kongresmanden Iuster at 

anbefale Stedek, iom vtl blive as itstste 
Nytte for iua mange Minnester iom 
sättigt 

— J Hsjesteret, iom aabnedes i 
Grund Fort-, sit ijorten Advokqter Ret 
til at praktiiere for Statens Retter. 

Blundt disse var Nordmændene J. E. ! Martinson, Fakgo, og John H.i 
K i r ke, Grund Forts. ! 

i 
Wisconsin. ! 

Z; Hut-sen haodk man let Frost oml Mxrgetien den List-e Sept- 
-— Stolehufet i Wopeö District J 

Kinn chiunic blev i Sandogs kamt afl 
Lynet og nedbmndte iulostændigt. Ta- 
be( beløber sig til 81,»00. 

—- J West Supniok er der for Tiden 
sfor Mangel paa Saedkere, og Latinen 
er deijor steget til 88.00 om Dasein 

— Eil Former iNcrrheden of Grund- 
durg machte i Torsdagg en stor Bist-« 
og to andre Bis-me er set fomme Steh« 

Missouri. 
stia Mutyg Honie i Millet County, 

Jisiiifon City, cneldes, at Mis. Hen- 
iy Smith hat todt zeinlinger, fein 
Hunge. De vejec tilioinnien ZU Pnnd 
ig figes at befinde sig vel. Mr. 

og Mis. Sintth hat oæiet gift lidi 

mindre end 7 Atti-. De hat tilgte-il 
Born. Kun een Gang hat Mis. Smith! 
todt knn een Dieng t en Fødfelz to 

Gange hat hun fodt Tvillinget, to 

Gange Tiillinget og nu Femlinger. 

De tufiiide Ting. 
Montana Millionærcti Wuchs 

Doty, Er Senaior Ctatcs bitte 
Fjende, ligger meget fyg iNew York. 
Pan ankoin fro Europa for en Uges 
Tid siden og oar meget lidende, da hon 
kosn i Lond. Han lider, ettet Sigende« 
nf en Hieitefkji. 

Foltetirltiiig. Eiter den iust sisluts 
tcde Optælling hat« Pottland, Oregon, 
ist«-o Jndbyggeee og Dakland. Cat., 
hat tii5«t«it), hoitkct for Portlands Bed- 
tonnnende er en For-gelte of M 15 

Procent sitzen two, og for Oatlund 
:.7.55 PucenL 

H. J, Jquug fra Son Fiancicco, 
en at Oe zokeneoe Steuers Koininiiio 
nærer oed Patioudttillingen, ei kommet 
hiem paa et kort Veso-; og udtalte, da 

hm nanede Niw Yhikc ,,udstillingcn i 

Paris ek den stoipte, Vetden hat fet. 
Jst-g sigek dette uden Jsidskiænkning til 
» Ttods for de niange neosættendc Udtas 
tclset ocn Udstilltngen, foni er komne fra 
nogle Anieukaneie, der hat besagt den. 
J hvad der ftemoiscg of Industri, Vi- 
oknstab ogKunst, er lldstillingen siinpetts 
h- n iuldtoimnen. Dei tnanglet intet afalt 
det, som Mknnksket bknger i Retning of 
Befokdkinggniibler til Vekneinmelighed 
eller Lukiusn Den Verdi, Uvstillingen 
hat ved at tunne opdrage og betete, et 

not-n al Giænse.« 

Ovekfaldct. En Mastinatbeider, 
ioni acdqdeve iChicago, blev foileden 
Not fanden pao Gaden i en diotostlos 
Zustand Han haode flere Itygge Saat 
i yovcdet og paa Kroppem Han blev 
stioks bragt til hospitalet, hook Lager- 
ne etklærede det for meget tviolsomt, otn 

hnn kan komme sig. Politiet weiter, at 

Loekfaldet er grundet paa enten Roveti 
euer Arbeidersikidem Det tyder dog 
nærniest paa det forste, da den Ooetfalds 
nett Lomnier et tsnite. Hans Navn er 

sag oidt vides G eorge Landreth. 

Præsident MkKiulcy asissgde i 

Mandags et Bei-g i den lille By New 
Berlin iOhio. Her holdt McKinley i 

sin Tid stn isiste politiste Tale- 

Te 4 Togmicuy svm i fortsge 
Maaned standiede og rovede knien Pa- 
citio Huttigtog ved Table Rock i Wy- 
oming, efterspges nu otter pqo det trai- 
tigt"te. De er neinlig bleven set i 

Viergegnene oed R.-wtins. Politiet og 
Opdagere im Jærnboneielstabet et nu 

godt paa Sporet5 alle et oelbeotebnede, 
nien de maa ogfaa belaoe sig poa Komp. 

Stolepensionerne nedfat. Stole- 
raadets Pensionokomite iEhtcago her 
bislnttet at author-iste- en almindeltg 
Reduktion paa 25 Procent i alle Pen- 

l 

sioner for at fan Fondetg lldgifter ned 
til Jndtaegterne af l Procent Sskatten 
paa Gasen En Foraiidring i den nu- 

ocerende Loo er under Udarbeidelse og 
vil blive forelagt nætte Legiglatitr. Dei 
eplyftes paa Komiteens Mode, at en 

Reduktion af Pensionerne var disknteiet 
af Leererne paa forskellige Moder og 
havde vundet almindelig Tilslutning iom 
den enefte Udvej til at hindre Pensions- 
fondets Undergang. 

Tre Mann bevcebnede med Revol- 
vere git sidtte Tvrsdag ind i First Xa- 
tionnl Bank i Winnemucca, Nev» og 
toang de 5 Menneskeiz sont var i Ban- 
ken, til at holde Handerne i Vejtet og 
og plyndrede saa Banken for 815,000. 
Alt dette foregik i Labet af 5 Minuttek. 
Politiet blcv straket undetrettet, og der 

dleviyret flere Slud eiter Rai-erne, nien 

ingen traf. Ei væbttet Mandstad er 

ude efter dem. 

Forlis i Alaska Dainpskibst »C. 
H. lDomitian-« blev under Uveiret i Ala- 
ska den S. Sept. dreoet paa Grund ved 
Ynkon zwö. Dei havde 150 Passa- 
geier og akt,5(·i0,000 i Guldttvv. Sti- 
bet kom flot igen og ankotn i god Be- 
hold til St. Michael. 

Flere Skonnerter og Bugserbnade 
strandede famnie Dag paa sorskelltge 
Punkter ved Alaskas Kyst. 

Lider af Vandftrtkt. En lille 

4aarig Dreng, Joseph Vormitta- 
toriti, ligger paa Cvuntyhospitalet i 

Ghicago lidende af Bandstræk, og Liegen- 
ne cnener, at derintet Haab er vm,at han 
lan komme sigi Medeas han for et J 
Par Uger siden legede udenfor Haset, 
blkv han didt af en lrenimed Hand. J 
Begyndelsen blev Saaret anset for ufars ; 

tigt, tnen senere beghndte det at stnet«te, 
og for en Uge siden Inaatte Barnet 

bringcs til Hofpitalet. z 

Ratten til TorSdag fik Drengen plnd- 
selig voldsotnme Konvulnoner og bed 
efter alle, sont kam i Nasrheden af hanc. 
Politiet i Lanntdalr anftiller Undeisqgeh 
fer tot at udfinde, oni den inninie Hund 
har bidt andre i DittiiktiL 

Titjkaspcui Peru, sont liggcr 1:3,i-)00 
Ide over Hat-et, har faaet sinfatste 

Dampbaad. Baaden blev ita Peius 
Kyst i Sinaadele transporteiettil Seien; 
nien endda var det et umaaoelig Ai«bejde, 
at faa den bragt over Atidesbiergeite. 
En stotsk Jngeniat clarede deite Mesteri ; 
verl. 

Valgenc paa lsnba Forkige Lor- 
dvg holdt man paa Cuda Valg til den 
lonstitutionelle Fvifamling. MedenD 
der endnu langtfra er fuldstcendige Op- j 
gioelfer om Balgenes Udfaid i de sin-1 
stellige Provinfer, faa ved man dag, at 
det nationalistitke Parti har vundet en 

ftvr Sejr, vg at det nil have Flertallet 
af den konstitutivnelle Forsamlings Med- 
leuitner. 

Nationalisterne er ielvsplgelig det 
Paiti, fvm den amerikanfke Neaering 
pnstede stulde vinde, vg de amerikanske 
Officerer vg Einbedsmcend hat altsan 
itte tvrgæves taget Del i Valgkampen. 
De har en frisindet republikansk Forfan 
ning for Cuda paa deres Prvgkam vg 
erklærer felvfslgelig medfede Bagna- 
ver, at Cuba maa viere uafhcengigt, men 

er isvrigt iaa modeiate, at de neppe 
vil have fynderligt at indvende mod 

Annetteringen as Culm, hvis det lides, 
at Nationaliftpartiet bliver rigelig af- 
lagt med vellønnede Etnveder og Wies- 
poster. 

De imdre Partier, Nepttblikanerne og 
Univn Demokraten reprcefenterer Op- 
positionen nivd detainetikanste Herre- 
dsmnm De har kun valgt faa Repre- 
ientanter. Valget fvrlad isvrigt stille 
og toligt. 

—
 

thvle faar sit Skndsmaal Den 
bekendte »Ihr-« Dowie tra Chicagv, 
sont hat tjent sig riq ved at tndbtlde 
gvdtrvenve Falk, at han besidder en sied- 
dotnmelig Evne til at kunne hell-rede 
Sygdoanne, er tot Tiden paaReite l 

Europa vg reitet iom en Fyrstr. For 
en Uses Kost paa Dotellet Ceeil tLoai 

dnn betalte hnn 85()0. J London hat 
Blndet l)njl)· Micil rettet et Attgkeb 
paa hom, da han Udsendte et Opraab til 
,,alle, sont elsker Sandheden i London-· 
og fremlagde deti Artiklerne i sin ·,Re· 
ligion. ,,Hans føtste Henvendelse til 
svage Sjæ1e, fom hat Penge«, siger 
Bladet, »ek en Prsoe paa en Ufortkams 
methed, sokn er temmelig fotbavsende. 
Hovedartikelen i hans »zianiftiste« 
Trosbekendelfe indehaldes i hans änder- 
lige Ønske am at faa Tilhængere med 
Penge, som kan hjcetpe ham i hans 
Planes, helleke end dem, fom ikke er pel- 
signede Ined jotdist Gods.« 

Opsætsige Mnnte Aiting tegner 
nu tu, at de atneukanste Myndigheder 
ngsaa stal have chderier med de katolske 
Munke paa Philippinekne. Hidtil hat 
det været Forstnaeliesy at den katolste 
Knke oilligt bajedc sig under den ameri- 
kanske Anthotitet, men nu indberetter 
General M cA rt hu r, at hans hemme- 
lige Politi allerede i lang Tid hat veret 
optaget af en Underspgelfe, foranlediget 
oed Meddelelsek am, at det særligt er 

Munkene, der ndbreder den indspdte Re- 
gerings Proklatntioner mod det ame- 

rikanske Hemedamme btandt Beseit- 
ningen. 

Dei paasiaas, at Munkene fnldstcens 
dig systematist bestmbet sig for at stabe 
Ukolighedet og Uvillte mod det ameri- 
tanfte Herredpnnnr. Hidtil hat Mc 
Arthur ikke foretsget noget aabenlyst 
Stridt mod Mnnkene, men det Ian 
ventes naat som helft, og Sagen 
giver aabenbart Anledning til en Del 
Uko i de Regekingskkedfe, hvor man 

scrligt bestæftiger sig med Philippis 
nernr. 

Hvor rammcs man lettest af Lynet ? 
J Folge en atnertknnsk Statistik dtev der 
i 1898 dræbt 262 Mennesker af Lynet i 
de Fokenede Steuer. Det starste Antal 
af dtåfe Ulykkestilfcelde. nemlig 45 pCt» 
fortkom paa aaben Mark, ag det niest- 
største Antal, 34, indtraf i Hufe; meet- 

teltg not ramte Lynet knn 11 pCt. Per- 
sonen som stod under Turm hond der 
cllerd anfes for meget farligt. 

Den gantle General 3 O h n A- Mc- 
C le r n a n d, sotn med Udcnatkelfe 
ticnte i Borgetkngen, døde i Spring- 
fietd, Illinois, den Sude September efter 
lænqere Ttds Sygdom. Han var født 
i 1812. 

Bofton Ncws Bnrcau meddeler, at 
871 Sporvejsfystemec eller ,,Gadejern- 
dankt-« med en samlet Sporlængde af 
19,t)()0 Mil var i Dtift i De Forenede 
States den Iste Januar two. Hesie 
brngtes paa mindre end 500 Mil. Alle 
disse Sporveje have ttlsamsnen 15,736 
Vognr. Deres famlede Aktiekapital var 

J81«023,819,987. 
Var forbcrcdt paa Kein Nage- 

somhelst Ptaven og Brocken (I den varme 

AarstW ikke udferet sine Funktioner 
tilbøtlig, var for-beredt paa Kris. Styrk 

-Systemet ved Brugen af Dr. Peters 
lcuriku: De vil da komme nd af Kam- 
pen iejertia og med flyvende Fano-. 

Vor ncftc Minister til Peking er 

formodentlig faa fatsigtig, at han pnttek 
et af Marco-its Apparatek for traadlas 
Telegtasi i Lommen. Conger kan de- 
vidne, at det stnndom kommst godt 
med. 

creati. —- Trifkse Mænd nnsd qod Karaktcr til at let-m- oa ovtrckve is isbrafta for et sammelt Mann 
sonsle winkte-use- lmu t-. QOUO om Ante-L sich-c Besenan Der iastw men- Prie nun Æcli hed end 
Essai-ina. Form-r unt vor Sitkeklnsdi tnnlten osn lnstst Bank. Jndlæa Its-nimmt sokinnkt mrd Dei-es Adresse 
RAE-merkte Nisus-sichmer Thirtl Blum-. l' s Denkt-»n- St., Cliicnstk 

Gvdt Tilbud. 
For 50 Um i sttnærker sender vi 

»Danfkeren« til Nytaar og tillige sont 
Præmie ,, Dunste i Amerika-· ai Pastor 
P. S. Big. Denne Bog er en of de« 
mest fuldstændig vg paalidelige med Hen- 
syn til hvor del danste Falk sindes i 
Amerika, og en kort Oversigt over Ewi- 
gmtion til Amerika im Danmark. 

Striv om dem Tilbud naat »Dan- 
skeken besttlles, opgio akkurat Adresse 
og straks stal del blive bringet. 

ums-s ums. post. sich-sc 
Blair. Ushr. Mk -·--. 


