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Wert-Is- 
Efter Kot-ringen 

Attorneh General Knox hat endelig 
helendtgjott, at det er hans Agt at 

lægge Sag an mod Kodtingen sot 
lovløs Ovetgteb af Rettighedet i For- 
bindelse med den sot Tiden Urimelig 
hoje stptis. Denne Nyhed vil vctte 

as adstillig Interesse for Foltene i de 

For. Stater, som i de sidste Uget hat 
vaandet sig under de ublu Priset af 
dette uundocetlige Rætingsniiddel 

Hvad Resultatet as Sagsanlæggel-- 
sen vil blive er selvsølgelig itke nemt 
at sige. —- De stote Levetingshuse paa- 
staat saa ivrigt som nogen Sinde, at 
der i Vitleligheden ingen Kødring 
elsisteter, og Priserne et gaaede opl 
blot som Folge as en stor FotmindstelJ 
se i chegforsyningen. »Chirago Rec. 
Herald«, som hat sotetaget grundige 
Undetsogelser angaaende dette Punkt, 
paastaat imidlettid, at chegsotsynin- 
gen hat ikle astaget i nogen vcesentlig 
Grad og aldeles ille i Forhold til den 

urimelige Pris. 
Eiter de Bevislighedet, Regeringens 

Addokatet hat samlet, antages det 

sandsvnligt, at Klagen vil tomme til 
at omsatte folgende Forbud: 

l Mod Sammensocetgelse for at fotei 
tage en ulovlig Handling ved at slassel sig nlovlige Rabattet sta Jernhanetne. 

Mov ,,Btacuisting« as Scogteke vgl 
andre Netail-Handlete, som et uvenlig· 
stemt mod den saakaldte Ttust. 

Mod enhvet Ovetenglomst mellem 

Backen-, som gaar ud paa at give dem 
Kontrollen over Ptisetne paa Ist-beda- 
tet as nogen Sort. 

Mod enhvet Oderenrslomst til Fast- 
sætielse as det Kvantnm Anreg, som 
sendes til de sorstelline Matleder. 

Mod alle Forng paa at tontrollere 
Ptiien og Fotsnningen af Kvæg naa 
Rangetne. 

Mod at bngge »Cotnets« i Storage 
Hase og Jndholdet i dem· 

Jmidlettid vil det sandsnnliaviå 
vate nogle Dage endnu, maasle et Pat 
Ugek, for Reissagen taget sin Beam- 
delse. 

De tufinde Ting. 
Deler «.«edsineAtbejdete· 

Knoxoille, Tenn» April 28. —- Hen- 
ty McHath, en tidligete Jetnbane- 
ejet, hat forætei sin Bestytet, John 
B. Newton, soin forestod Salget as 
hang Jernbanealtier, 825,000. Tet 
siges, at Mr. McHaty, sotn tjente 
mellem 2 og 3 Millioner paa den Han- 
del, vil give hvet as sine 1000 Arbei- 
dere en Maaneds Løn gratis. 

Stotmen paa Jndsoetne. 
Dettoit, Mich» April 27. —- Den 
voldsoinme Stotm, som hjemsogte 
Jndso-Disttikterne Ftedag Nat og 
Søndag, git vcetst ud over Lake Hu- 
ton og Lake Eric. Der var taltige 
Slibsulytlet, og Bereiningetne tydet 
paa, at slete Mennester hat sat Livet 
til. Fra Marquette meldeg, at Stdn- 
nett «Maty Bourte«, i Slcebetoug 
efter Dampbaaden Schoolctast, sled 
stg los under Forsoget paa at naa 

Havnen i en vceldig Snestotm, og gil 
paa Grund. Besætningen, 7 Mand, 
og en Kvinde, blev reddet. »Bourle« 
vil hlive iotalt Vtag. 

En uiendt tomastet Slonnett, som 
antagelig var lastet med Sten, sank 
Kl. 4.30, estetat have ligget for An- 
tet en Mil i Vest fta Put-in-Bay, 
O» siden Ftedag. Slibet havde 
Nsdsignal oppe hele Dagenz men SIE- 
bebaadene var ude as Stand til at 
komme den til Hjælp i Stotmen. 

Fra Ashtabula O» meldes, at« 
Stonnerten »Pteiotia«, det stotsteI 
TIMtnersatth paa Jndssetne, ltb 

( 
l 

paa Grund i Lordags sstenfot »The 
Piers«. Livredningömandslabet drog 
Bescetningen til Undseetning i Gaat 
Asteö; men Kaptajn Starken og hans 
Mænd vilde itle sorlade Slibet. 

Ist ist Tat-lag — War-in's Miit- 
Mm pl Tsk syst-, det bedste Gotte-nip- 
del naa Indem hel redet en Fort-leise pas 
en Das, hvis det htuges i cis-. M og soJ 

Hypnotispr i Knibr. La 
Salle, Jll» April 27. —- Naboerne til 

IRudolph Battag i Landsbyen Ticoma 
»havde lagt Meerte til, at der i et Par 
Dage havde været saa usædvanlig 
stille i Hufet, og frygtende for, at noget 
galt iunde vaere paa Færde, tvang de 
sig i Gaar Adgang til Hufet og fandt 
Bartag, hans Kone og fem Born i en 

søvnlignende Tilstand; alle Bestra- 
belser for at faa dein væktet var for- 
gewes. 

Leo Lonzer, en ung Amatør va- 
notisør, tilftod, at han med Familiens 
Tilladelse havde bragt dem alle til at 
fove for fire Dage fiden, og at han 
itle havde været i Stand til at faa 
voelket dem igen, uagtet han havde be- 
sagt Hufet hver Dag og forføgt paa 
at faa Liv i dem. J Gaar lyttedes 
det ham imidlertid at faa vceltet to 
af Bernenr. Begivenheden har bragt 
den unge Mand i en saa nervøft op- 
hidfet Tilftand, at han er ncer ved at 
falde sammen. Han lover, at han stal 
vcelte Reiten af Familien, saasnart 
bang Nerver kommer i Orden. 

Fire drcebt i Krndtmøllr. 
Pottsdille, Pa» April 26. — Ei af 
Magasinerne i Shenandoab Krudt- 
fabril ved Krels Station sprangtes i 
Dag i Lasten. Fire Mænd drehte-in 

En djcevelst Plan. Niagara 
Falls, N. Y» April 28. —- Jdet Nat- 
teftiftet git til Arbejde Lordag Aften i 
Eanadian Power Companys TunneL 
blev det opdaget, at der var gjort For- 
spg paa at dræbe de 80 Mcend, som 
arbejdede 160 Fod under Jorden, ved 
at etgptodere 75 Pund Innamit, fom 
henftod i Tunnellen. En Ledning 
var fort hen til Dynamit-Bet)oldnin- 
gen fra et af de Batterier, ved Hjcelp 
af hvilte Mineftuddene assyres. Had- 
de man ilte opdaget den djcevelfte 
Plan i Tibe, vilde en slrællelig Eis- 
plosion have fundet Sted 

Gaar under med Brunet. 
Zandufty, LI» April 28. — Ekonnert 
»M. P. Barlalom fra Marine City 
qrundstødte i Lake Eric, en bald Mil 
fra Put-in-Ban, under Stormen Lor- 
dag Eiterittiddag, og Kaptajnem Ro- 
bert Pardo, bang-s Kone og Lieds-m 
Alexander Morri5, drulnede· Ma- 
ttog Richard Burte holdt sig fast til 
Riqningen hele Ratten og blev i Gaar 
indbragt til Sandustn med Livred- 
ningsbaaden fra Marblehead Ztation. 
Mm Pardns Lig slnlledes i Land ved 
Wirtin-Bau i Gaar Morges. 

Vil bygge en By paa en 

Nat. Boston, Mass» April Les. —- 

Bofton Millionæren Col. Albert A. 
Pope og E. Henry Whitcomb af Wor- 
cefter, som begqe er betydelig interes- 
feret i Real Estate i Pueblo, Col» har 
undfanget en Plan, gaaende ud paa 
at bvgge en By paa en enefte Nat. 
Den flal hedde Cufter og anlægges i 
Cufter County, nær den berømte Bas- 
sict Grube. Byen flal allerede den 
forste Uge faa nette Hufe, Butikler, en 

Town Hall, elektrisl Belnsning, Band- 
vcert og en Avis. 

En D, som fynter· Los An- 
geles, Cal» April 2 — canta Cata- 
lina, en smuk lille Ø ud for Los An- 
geles Co. er i Færd med at synke ned 
i Havet, og San Element, dens Toll- 
lingø, herber sig mere og mere op af 
Vølgerne. 

Beboerne af de to Der har længe 
haft ensAnelse om, at deres iØ under- 
git en Forandring, men den kom saa 
langsom og gradvis, at de nceppe 
gjorde sig klart, hvad det var. En 
videnflabelig Undersøgelse har imid- 
lertid godtgjort, at Øen ligger 270 
Fod lavete end for gansie faa Aar 
siden. Og det er blot denne Ø, som 
synker, der er ilte Tale om en almin- 
delig Synken af hele Kystliniem 

Bil »Den sanfte fynte og synte, ind- 
til det stille Hav tuller sine leger 
over dens hpjefte Punkt. Ja, hvem 
ved. Stigt er beendet for som f. Els. 
med den forsvundne Atlantis Ø At- 
lanterhavet. 

se tin-en en For-stelle im Das- 
skas Lsxsttve Brot-w Maine Aller- Illlell o- 
kekere tllhs eleverer Genuas IM- dene Amsel fiska- 
zeu, Is. rohes Nara-tret er san over Um. M- 

Tre Personet drcebt. Jo- 
liet, Jll., April 28. —- Tre Personen 
Mes. M. B. Mulocl, hendes Dotter 
Orda og en ung Mond ved Navn 
Pearce blev dræbt Søndag Aften ved 
Patterson Krydsningen paa Santa 
Fe Bauen, idet Vognen, hvori de Urte, 
stødte samtnen med et Passagertog. 

Tusinder af Faar umkom- 
m e t. Eheyenne, Wyo» April 28. — 

Vetetninger fta forskellige Dele af 
Staten tyder paa, at Stormen i for- 
rige Uge dræbte 12,000 a 18,000 Faun 

En lærd Landstryger. Ja- 
mes Barry, som er Søn af velhavende 
Forældre og uddannet ved Yale Uni- 
versitet, er arrefteret under Anklage 
for at have stjaalet en Flaske Whisly. 

Barry forialte Politimændene paa 
South Chicago Stationen, efter at 
han var indsat i en Celle, at han langt 
foretral det frie og ubundne Liv, en 

Landstryger kan spre, fremfot det Liv, 
hans Uddannelse havde vceret beregnet 
paa. Forøvrigt var det Brendevin og 
Spit, fom havde bragi ham over i 
Landsttngerstandem sagde han. Hans 
Fader døde kort efter at Sonnen var 
bleven optagen i Advokatstanden, og da 
begnndte Boten at drilke og begaa al- 
siens andre Udfvcevelser. Paa denne 
Maade var han fnari færdig med sin 
Arv, og derefter gil det hurtig nevad, 
indtil han var bleven en ganske almin- 
delig »Tramp«. J de fidfte to Aar 
bar han uafladelig været Paa Mar- 
schen og fet det meste af de Forenede 
Stater. Hans Moder bor i Washing- 
ton oa er megei velhavende oa tager 
Del i Eelstabslivet der, siaer han. 

Faldt død i Graden. Helena, 
Mont» April Lö. — John Abel, en 

Graden var i Fcerd med at fylde Tho- 
mas Crnstals Grav, da han pludfelig 
blev ramt af et Slagtilfælde og faldt 
død ned i Graden. 

J. Sterling Morton dad. 
J. Sterling Morton, sotn var Land- 
brugsminister under Prcesident Clem- 
lands 2den Termin, døde i Sondags 
i sin Søns Hjem i Laie Forest i Næri 
lyeden as Chicago. 

Julius Sterling Morion var føbt 
i Abt-nie, Jesferson Co» N. Y» den 
22de April 1882 Hirn flytiede til Ne- 
braska City, Neb» og har siden boet 
der. Han fil indstiftet »Arbor Tan«, 
socn nu overholdes i flere vestlige Sta- 
ter. J 1858 blev han udncevnt til 
Guvernør for Territoriet Nebraska og 
var Medlem as Territorietg Wais- 
latnr. J de senere Aar af sit Liv var 

ban sysselsat med flere notsaa betyde-. 
lige Forretningsforetagender og med 
Avisvirlsomhed. Han rediaerede ,,Tl)e 
Eonservative«, et deniolratisl Ugeblad, 
som repræsenterede Gulddeinolrater-» 
nes Partigrnppe Han var en bitter 
Ilioditander af Col. Btyan, Redakte- 
ren as »The Commoner«. 

,,Pinl-Eye« aør en blind 
seen de. Muncie, Jnd., April 28. 
-- En Syerste, Mrs. Langdon, der 
bavde været blind i sit venstre Øje i 

5 Aar, fik sorleden pludselig Synet 
igen efter at have gennemgaaet den 
saakaldte Pinleye Sygdom, der dog 
mest angreb det sunde højre Øje og 
tildels blindede det Pludselig opda- 
gede hun, at hun runde se med del ven- 

stre Øje 

Omaha har »Pinleye«. 
Omaha gaar omtring med røde, sor- 
grædte Øjne i disse Dage, og sor- 
grcemmede Ansigtstrcek. Omaha har 
,,Pinkeye«. Byens Øjenlcrger troster 
med, at Sygdommen just ilke er evi- 
demist, at den nu.har naaet Heide- 
punktet og det vil blive bedre, samt 
at ,,Pinleye« lan kureres, naar man i 
Tide spger Raad derimod, i modsat 
Ttlfcelde varer den to Uger. 

Sygdonimen, der tun bestaar af en 

Betændelse as den ydre Øjenhinde, er 

smitsom, men ille farlig. 
---- 

Chicago, April 29. — Dampslibet 
»Osrar 2.« afgil sra Christiania 
April 26. med 166 Kahyts- og 938 
Mellemdcelspassagetey og ventes til 
New York den. 6. Maj. 

END-OT- -v«i- OODODODSDO 
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Ny dansk Doktor. Peter« 
Innres-, Søn af Jørgen Jensen i 
Elt Horn, Ja., graduerede forle-l 
den fra Doktor-Stolen i Omaha. Den « 

unge Mand, der hat efterladt sig en! 
-god Retord paa Stolen, sit stratsx 

Plads paa det svenfte Jmmanuelsj 
Hofpital, hvor han vil opholde sig et-H 
Aar som forderedende Øvelse til en 

selvstændig Vittsotnhed. 

Oplygning føges. J »Nord- 
lyset« lcefeg folgende: Ved det brin- 
ste Stib ,,Glencaird«s Forlis ud for 
Staten Island 1. August i Fjor om- 

torn den danste Sømand Axel J. Niet- 
sen, 20 Aar gammel, født i Reihen- 
havn. Enhoer, der tan give Oplys- 
ning om afdødes Slcegt og Hjemfted, 
anmodes om at henvende scg inden 3 
Maaneders Forløb til det dansle Uden- 
rigsministerium 

Kortvarig Lytta Kenofha, 
Wie» April 25. — For et Par Uger 

Jsiden sad James R. Minor, en del- 
j staaende ung Former ncer Kenofha, og 
»lcefte sine Aviser, striver »Sland.«. 
Han fik blandt andet Øje paa et Aver- 
tissement fra en ung Kvinde i Chica- 

« 

go, fom itke havde noget imod at finde 
sig en Ægtetnage. 

Minor sirev et Brev til l)ende. Den 
unge Kvinde, hois Navn var Carrie 
Hansem fvarede starke-, sagde at hun 
dar 18 Aar, og bad om hans Fotogra- 
fi. Minor strev tilbage, at han furc- 
irat ni trceffe hende personlig, og at 
Hnn vilde komme til Chicago den paa- 
følgende Søndag. 

Den 18. April indfandt Minor fig 
ogsaa i Mifs sHanfens Hjem. Han 
gjorde intet Forspg paa at bedrage 
l)ende, fande, at han dar en Former, 
og at hois hun kunde finde fig i at leve 
paa en Farin, vilde det glæde ham at 
tilbringe Livet sammen med hende. 
Hirn inddilgede og lovede at gifte fig 
med Minor den næite Dag. Minor 
reiste glad og fornøjet l)jem for at gdre 
alt i Stand til Brudens Modtagelse. 

Miss Hansen tom tidlig Mandag 
Morgen og bled modtaget pna Stand- 
nen i Kenosha af fin Forlovede Bru- 
detjole on Brudering blev lebt. Der- 
paa tog de Toget til Wautegan, Jll» 
hvor de ftassede fiq Ægtefkabslicense 
og blev diet af en Priest. 

Efter Brylluppet kørte de til den 
lille By Raunen, lwor Minors Ven- 
ner ventede dem og gav dem en del- 
cnent Modtagelse 

Den næste Morgen begnndte Mrs. 
Minor at lcennes efter Latinen og 
Støjen i den store By, som bun var 
vant til, og da hendes Mond tom hjem 
fra Ageren ved Middagstiden, fortalte 
hun ham, at Lidet her paa Formen 
itte var, foni hnn huvde ventet det. 
Foltene deromtring var faa underline 
sagde hun, at hun itte troede, at bun 
tunde holde det ud i Længden. Dette 
var et haardt Slag for Minor; men 

oin Eftertniddagen spcendte han for 
Heftene og lørte sin antru til Jeru- 
baneftationen. Hnn gav ham tilbage 
Bruderingen og fagde, at nu var han 
en fri Mand igen. Onsdag Morgen 
reiste Minor til Kenofha og anlagde 
Søgsmaal om Stilsmisse fra sin 
Brud fra Dagen fer. 

»Bedstemor« er ded. Mrs. 
Maren Kriftine Andersen, 858 N. Ada 
St., Chicago, døde Totsdag Eftermid- 
dag nieget pludselig. »Danfleren« 
bragte forrige Uge en efter »Skan- 
dinaven« optaget udførlig Beretning 
om »Bedstemor«, fom hun almindelig 
taldtes i Nabolaget. Torschg Efter- 
middag Kl. 5 dar hun frisk, kogte Staf- 
fe og gik paa en Butit i Rcerheden for 
at gøre Jndtob for Aftenen. Da hun : 
tom i Butiten, blev hun syg og spyt-«I 
tede Blod. Hun blev strats baaret 
hjem, og Doktoren blev hentet, men 

hun døde strats efter dennes Ankomst. 
Som før meddelt var hun født den 

7de,December 1814 paa vestre Klip- 
pinge, Falster, Danmart, og kom til 
Chieago i 1870. Hun hat vier-et gift 
to Gange og efterlader sig to Dstre, 
fern Bornebørn og otte,Børneb-rns- 
bsrn. 

Begravelsen fandt Sted i SIndagT 

Udlandet. 
Urolighcdcr i Russland. 

St. Petersburg, April W. Op- 
rørsaanden breder sig stadig, Urv- 

lighederne tiltager, og for saa vidt 
har Militcermagten staaet magtes- 
los over for det Rædselsherredoln- 
me, det nu opvaagnede Folk har 
tiltaget sig. Ejendomsbesiddere 
fra Provinsdn Poltava føger Til- 

flngt indenfor Byen Poltavasäsi 
Mare. Mange andre Steder trueri det længe undertrykkede Folk med 
at folge Eksempler, og de tidligerel 
egenmcegtige Guvernører skælver. l 

Et Rygtevil vide, at Reiserenl 
tcenker paa at give Russland en 

friere Forfatning, sont hans Fader 
allerede havde gjort lldkast til. J- 
inidlertid savner Rygtet officiel Be- 
krceftelfe. 

Bocrnc kæmpc cndnn. 

London, Apr. 28. Trods Fredsuw 
derhandlinger lyder den sidste Mel- 
ding fra Syd-Afrika saaledes: 

»Siden den 2l· April er 25 Bo- 
ere bleven drcebt, 78 togen til Fan- 
ge og 25 har overgivet sig 

Der har været adskillige Skænir- 
ydsleri forflellige Dele af Trans- 
vaal og Orange Roloniem 

-Tyfkc Linicrs Fort-old til 
Skiboringeiu 

Hamburg, 2Sde April. — Te ty- 
fke Tampskibslinjer har udstedt en 

offieiel Erklcering angaaende der-es 

For-hold til Morgsanss Merger. Den 
«siger, at Skibsfyndikatet bar for- 
pligtet fig til ikke at fende nogen af 
sine Skibe til en tysk Havn nden de 
tyske Linjers Tilladelie. Paa den 
anden Side forpligter de tyske 
Linier sig til ikke at foroge sin Tra- 
fik mellem England og de Forenede 
Ztater nd over vie-fe, bestenit an- 

qivne Pmikter. Alle Linjer skal 
yde gensidig Stolle, naar det grol- 
der at-bekcempe en konkurrerende 
Trediemand Lverenskolnsten skal 
staa i Kraft i 20 Aar, men kan re- 

videregs efter ti Aars Forlob, og da 
kan enten de tyfke Linjer eller Syll- 
dikatet trcekke sig tilbage 

Tet skal nedsættesz en Komite, 
bestaaende af to Reprcesentanter 
for de tyske Linjer og to for Entwi- 
katet, og den skal afgore alle Spur-ts- 
maal angaaende Parternes gensi- 
dige Interessen Ten har ingen 
eksekntiv Magt, og alle Tvifte- 
maal angaaende Lpfatningen af 
Loerenskomsten maa afgoresz ved 
Voldgift. 

De franskc Balg. « 

Paris, 28dc April. —- Tet sam- 
ledc Resultat af Vatgene cr, at til 
Taro vcd man, at derer valgt 165 

Republikancre og 125 af Opposi- 
tioncn. Det er i Provinscruc, at 

Regeringen har seit-en i Paris har 
den lidt totalt chcrlag. Jka en 

eneste af Regeringcus Randidatcr 
til Deputeretkammerct blev valgti 
Hovedstaden. Regeriugenmistcde 
five Sceder. Genvalg pliver nnd- 
vendige i 123 Distriktcr. 

Paris, 28de April. — J Henhold 
til Jndreministcrcnss Ovcrsigt over 

Udfaldet af de nationale Balg, vcd 
man, at 242 Medlemmcr af Rege-! 
ringspartiet er valgt til TcputeretJ 
kammeret mod 151 Mcdlcnuner af! 
Oppositionen. 

Wilhelmina mcgct bedrc. 

Hang, Holland, 28de April. —- 

HDen af Dronningens Læger idag 
Iudftedte Bvlletin meddeler, at hun 
fsover roligt, er feberfri om Mor- 

sgenem og at Temperaturen om Af- 
tenerne aftager. 

isidste Zin 
Oel-ne skal sclv afgörc Sting 

København, April 29. — Forslaget 
om Salget med det af Landstinget 
vedføjede Amendement var til Be- 
handling i Folketinget i Dag. Resul- 
tatet for den danfke Regerings Bed- 
kommende er nu som følger: 

Rigsdagen billiger Salget paa den 
Betingelse, at Befolkningen paa Øen 
ved almindelig Stemmeafgivning er- 
klcerer sig til Gunst for Salget. 

Folketinget vedtog Forflaget med 98 
Stemmer mod 7, og man venter, at 
Landsiinget pil følge EtsempeL 

Anti-Sale-Partiet spger nu at agi- 
tere mellem Øernes Jndbyggere. Man 
ped, at en indflydelfesrig Mund hat 
afsendt Tusinder af Anti-cale-Cirku- 
lcerer til Øen. 

chjrct lckgger en Landsby öde. 
Glenrofe, Texas-, i Namen 

Dallas, Texas-, April 29. — En 
Tornado drog i Dag henover Glen- 
rose og hærgede saaledes, at Vyen og 
nærmefte Omegn saa omirent ligger 
i Rainer. 

Farmbygninger og Avlingen er al- 
deles ødelagt fem Mil nord for Gleic- 
rofe til fyv Mil syd, men incerkelig 
nok er ingen Personer dræbte eller 
kvceftede udenfot Glenrose. 

Denne By er omtrent fom en eneste 
Ruin. 35 Huse er splinttede og over 
1000 Personer hjeniløse og uden 
Subfiftensmidler. Saa vidt har man 

funden 8 Personer dræbte og en Stare 
mere eller mindre tvceftede. 

Glenrose ligger i en Dal. Stor- 
men for frem med faadan Voldsorn- 
bed, at Hufene, der for Siørftedelen 
er af Trce, bogstavelig talt blev son- 
derrevet og Stumperne hvirvledes 
rundt i Luften. 

Tabet af Ejendom anslaaes til 
8250.000. 

Tag löbcr af Sporcnc. 
Keokuk, Ja., April 29. — Califor- 

nia Limited, paa Atti-inson, Topeka ä- 
Santa Fe Bauen løb cif Sporene ved 
en starp Omdrejning ved Cama, me- 

deng det løb en Hastighed af 65 Mil 
pr. Time. Fire Vogne væltede og 
blev splintrede til Pindebrænde. Syv 
Passagerer blev dtæbte, og 23 haardt 
saarede. 
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En af de ngaver, som den nuere 
Tidg Opfindere med Jver har strcebt 
at løse, er Fremstillingen af en gov, 
praktist og paalidelig Vastemaskine, 
fom foruden at vafke Tøjet fuldftændig 
rent tillige behandle det saa varsomt, 
at det itke blev flidt mere end ved 
Haandvafk, samt var saa letgaaende, at 
Akbejdet med den ikke overfteg en al- 
mindelig Kvindes Kræfter. 

Denne Opgave tror vi er løst ved 
den Mastine, fom ,,1900« Wafher Co., 
25 Henry Street, Binghamton, N. Y» 
bar i Marter-et Vi anbefalet Has- 
mødre blandt vore Læsere at overveje 
Firmaets Avertissement i en anden 
Spalte. En god Vasiemafkine vil blive 
hende en stor Hjælp i Husholdningem 
lette Arbejdet og formindste Sliddet 
paa Tøjet. ,,100« Vaskemaskinen, der 
er kombineret efter et helt andet Prin- 
cip, end de øvrige Mastiner i Handelety 
arbejder saa let, at et Barn kan operere 
den, hvorhos den intet Slid paa Tøjet 
medfører, da ingen Gnidning eller 
Rubning anvendes. Vandet presfes 
gennem Tøjet og tenser bette. Masti- 
nen er stærkt bygget og holdbar. Det 
folide og ansete Firma holder ethvert 
Løfte det giver, og vi anbefaler vore 
Læsere et henvende sig til det ungaan- 
de Priser og Salgsvillaar. 


