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""EEZeYkZ« 
Tran dræber sig felv. 

Spotane, Wash» Aug. 6. Hatry 
Tracy, som hae vundet sig et stort 
Ravn i Forbkydeevetden, stød og 
dtæbte sig selv i Morges, da han om- 

given af Fjender paa alle Kanten ind- 

saa, at Spillet var ude. 

J de for hain ansttcengende to 

Maaneder, siden han undveg fra Ore- 
gon Tugthuset, hat han dmbt otte 
Mem-, saatetsotte andre og ved Hjcelp 
af sin Revolver tvungen Foll til at 
vcere ham til Tjeneste med alt hvad 
han haode behov. 

Hans magelpse Dkiftighed blev bog 
til sidst Aarsag til hans Tilfangeta- 
gelie. J Sønvags Aften lom han 
nemlig fammen med en ung Mand, 
Goldfench, som han havde tvunget til 
at folge fig, til L. B. Eddys Farm, 
hvor han foreløbig tog Bolig og op- 
fsrte sig helt anftændig, idet han hjalp 
til med Arbejdet og tillod Follene at 

bese hans Vaaben, met-eng han bog 
pasfede paa, at de ingen Lejlighed fit 
til at forrafle hom. Om Manbagem 
lod han Goldsinch gaa, men truede medk 
Ded, hvis han vovede at aabenbare’ 
noget føt Onsdag Akten. Men her 
fortegnede han sig just, idet Goldfinch 
fprebte Historien vin og bkedt, og soml 
Folge blev en Afdeling Maend under 
en Shetiss sendt ud til EddysFakmenl 
for at tage ham til Zange. l 

Shctissen var netov i Fcekd med ati 
fortaelle Former Eber deres Ærinde, 
da de saa Teacy komme ud af Stand- 
dørm Han san-im dem, og da Far- 
meren, som havde været i Byen, tøkte 
op i Gaarden, tom Tracy ud og hjalp 
ham med at fpcrnde fra. Nu fit han 
Øje paa Masndene, og da Farmeten 
sortalte, hvem de vak, siyndte Bank-it- 
ten sig ind i Stalden igen eftet sinl 
NisseL ivet han tvang Ebdn til at 

tjene iom Stjolb mod eventuelle Stud 
Han tom ftrats efter til Sym, af- 
fyeede nogle Stud uden at ramtne no- 

gen, og flygtede medens Studbene 
tnaldebe om Ltene Paa ham. Han 
fokftanfebe fia bag en stot Sten og af- 
fyrede derpaa otte Sluv inod de sig 
nærmende Mem-, dog uden at ramme. 

De tom ncermere, og han lob igen og 
naaede en Mamearl; ind i bette fere- 
løbig Fristed lrøb han Paa Hekuba og 
Fødder, da hans ene Ben var kamt af 
en Kugle og en Pulsaare aabnet. 
Her lod man ham have Fred indtil 
Morgen, ibet man satte Vagt tundt 
omtring, faa han umulig tunde unb- 
toinmr. Men Banditten, udmattet af 
Blodtab og Kamp, gjorde Vagt uns-d- 
vmdig, idet hcm stad sig lett-. 1 Ved Daggry fandt man ham i 
Kotnmarten dsd med Ansigtet vendtl 
opad. J den ene Haand var Revol-! 
veren; om bei saarede Ben havde han» 
fpcendt en Lederrem for at standse 
Blodet fra den aabne Pulsaate. Hans 
Lig blev bragt til Davenport. Mien- 
dene, lom drev ham i Dødeth faar im 

den udlovede Belsnning 85,600 til 
Deling mellem sig. 

Trer begynsdte stn Forbrydetbane 
i1897 med at tmebe enDeputyShetiss. 
Han sit en sotholdsvij let Straf, og i 
1899 forsvede han et fowovent Jud- 
brud. Da man vtlde arresteke ham, 
ptsvede han paa at stjeele et Lokomo- 
tiv og undsiippe paa det, og først da 
man ved et Stud havde gjott ham be- 
vidstløs, tunde han tages. san und- 
veg fra Tugthuset i Oregon i Juni 
Manned og vhat stden som Flygtning 
udfsrt mangen en forvoven og hals- 
lss Gerning for at redde fig. han 
regnede aldeles itte et Mennesteliv og 
dtekbte uden Undtagelfe den, som tom 
i hans Vei, og hans Navn var til 
sidst laa ftygtet, at man gav yam, 
hvad han foelansgte uden Jndvenving. 

Ny Jcknbauekombiuation. 
Cn nn Sammenslulning well-m Jem- 

baner er Iommen i Stand, idet Chicago, 
Milwaukee ö: St. Paul og Missouri- 
Pacific-Syftemet hat givrt stelles Sag, 
begge for at udvide deres respektive 
Terrain Den førfte Linie more-sente- 
ter Rochefasllerqugnuterne, den fidste 
G0111d8. 

Tilsammen vil de to Linier stmkke 
sig over en Lcengde of 12,163 Mil. 

De tufinde Ting. 

Genfinder sin tabte 
Son. Wichita, Kansas-, Aug. 6.ä 
Charles Gardener, der for to Aari 
siden som tolvaarig Dreng blev stjaa-J 
len fra sit Hjem nær ved Quincy, 
Jll» af to Landstrygere, mødte i. 
Dag ved en ren Handelse sin Fadens 
Gardeners Forceldre er nemlig fori tort Tid fiden flyttet til Andover» 
Kansas, og der mødtes de to i Post-i 
hnset og gentendte hinanden. Gar-l 
dener fortæller, at Reverne førsb 
tvang ham til at gaa ud og tigge, 
men senere undslap han. 

En Familie indebrændi. 
Stoctton Cal. Aug. CI Leo Wil- 
der, hans Huftru og tre Børn inde- 
brcendte i deres Hjem i Aftes. 

T o g r ø v e r i. Chicago, Aug. S. 
Et af de meft forvoone Togrøderier 
blev begaaet i Aftes paa et fra Chi- 
cago udgaaende Passagertog ved 
Markus, Jll. Sets Mænd fik ved 
Hjcelp af Faresignaler Toget til at 
sagtne Farten. De sprang op, tvang 
ved Hjaelp af Revolverne Togfunt- 
tionærerne til at forholde sig rolig 
nrens de løsnede Lotomotivet og Els- 
pregvognen og tørte dem en Fjerding- 
vej lckngere op paa Spottet, hvor de 
ved Hjcelp af Dynainit sprængte Ets- 
vresvognen og samtidig Pengeftabet, 
fom indeholdt 82,000, tilhørende A- 
dams Etsprestompagni. De bemægi 
tiaede sig Pengene, rendte Lokomoti- 
vet endnu en Mil lcengere bort, og 
ftyndte sig afsted med Byttet. Ets- 
presbud Byl siød og drcebte en af 
dem, da de var i Færd med at und- 
flippe, hvorfor Kompagniet har be- 
lønnet ham med en Gave paa 81000. 

Man er endnu ikte kommen Paa 
Spor efter Reverne, og kunde itte 
identificer den dræbte. Men man 

er af den Formodning, at de er ny i 
Faqet. 

Ulyttelig Kerlighed 
Crootfton, Minn» 5te Aug. — Mar- 
tin Olfen, en Arbejder i en Savmølle 
her, bar i længere Tid været for- 
elsiet i Hoteleier Carlsons Datter An- 
na; men det har itte lytledes ham at 
vinde hendes Kerliahed. Hun hat 
tvertimod slyet den 40-aarige Mand, 
som havde Ord for at være lidt un- 

derlig af sig. 
Da Olfens Sengelammerat, Peter 

B. Olsen, kom ind forleden Aften ved 
11-Tiden, sagde Martin til hom, at 

han stulde stynde sig at komme i Seng, 
da han var trcrt og vilde fode. Den 
unge Olsen gjorde, fom det blev ham 
sagt, og han laa snart i den dybeste 
Søvn. 

En halv Time senere blev han vitel- 
tet ved et ftærtt Stød i Siden af Mar- 
tins Albue. Martin syntes ogfaa at 

have ondt for at trækte Vejret. Peter 
troede, at Martin var fyg og styndte 
sig ned efter deres faelles Viert, Carl- 
son. De fandt Martin badet i sit 
eget Blod. Blodet flød fra Hals og 
haandled. En Barbertnivdat faldt 
fra Martins magteslsle Haand. 

Lager-ne Smith vg Halt blev hur- 
tig tillaldt. Martin havde vonstatt- 

.ret Luftrsret, og et Splvrør blev sat 
ned i Hallen paa ham. Lagerne trot, 
at han vil komme sig. 

En Millionærs Huftrn 
vil have Stilmisfr. Boston, 
Aug. 7. Munde Hunnewell en 

Hustru til Dollis Hunnewell, en af 
Bostons fine Mcend og en Mangemil- 
lionær, hat søgt Stilsrnisse fka sin 
Mand, föm hun bestylder for Urw- 

stab, Grusomhed og Druttensiab. Mr. 
Hunnen-ell, bemærtes der, er en Leder 
iVostens mest ekstlusive Selstabs- 
kreds. 

Et gaminelt Ægtepar 
vildfom i Chic.agv. Chiro- 
go, Aug. 7· Aldeles og ude af Stand 
til at tænte eller samle sig og gjort for- 
virret af den aldrtg stillede Latm i 
Chicagos «botvn town« Gader von- 
drede et gammett Ægtepar omtring 
paa maa og faa t den store Bi), ind- 
til en Polittbetjent sit fat paa dem og 

fit dein til No paa Politiftationen De 
gamle et fka Sion Rapids, Ja» og 
var bleven bragt til Chicago af en Dr. 
Smith, som flulde bringe dem til et 
Hospitai. Hoem Dr. Smith er, eller 
hvilket HospitaL han agtede at bringe 
dem til, tunde de ingen Oplysning give 
om. Der vil blive gjort Forng paa 
at finde vedkommende Dr. Smith. 

Omlap med et Skybrud. 
Denver, Aug. S. Passagere paa «The 
Rio Grand limited« haode en in- 
teressant om end farefuld Oplevelfe i 
Gaar, idet Toget 20 Mil for Colorado 
Springs passen-de igennem en Ratte- 
folge af Skybkud og Ovetsvømmelse. 
Dei første Stybrud gjorde ingen Sta- 
dc; men nceppe var de iomne vel igen- 
nem, for de saa kommende efter sig 
Stybrud Nr. 2, soni nærmede sig med 
rasende Hurtighed. 

Dei-var tun en Ting at gere, og det 
var ai drive Mastinen op til den yder- 
fte Hurtighed, mere end 65 Mil i Ti- 
men. Det lykkedes. Just som Uvej- 
ret naaede sden sidste Vogn, aabnede 
Styekne sig, Strømme af Vand sink- 
iede ned, og Siinnerne bleo revne op, 
paa mange Siedet- 

En Del af Toget blev Idelogt af 
Vandfloden oed Rioerfton, hvor en 

Vandbnlge 15 Fod høj overftyllede og 
ockltede to Sovevogne, ingen blev 
drcebt. 

Siaden af de site Skybtud i Hun- 
fana County vil lobe op til Tusender 
as Dollars. Jernvejsspor og Broer 
er stnllet dort. Der et ikie en Vogn- 
bro tilbage i Ute-Passet. Regnbue- 
faldet, et af de smukkeste Siedet i Ma- 

« 

nitou, er en Laga bl«ot. J Soda 
Springs Park danner Levninget af 
odelogte Husholdningsgenstande, 
Tømmet Jernbanestiner, Reisstam- 
mer, o. s. v. en Stabel paa 30 Fods 
Heide. Ovek 100 Hase blev flyttet fra 
detes Grundvold. Colorado Mid- 
lcnd Linien er helt ødclagt i Ute Pas- 
fet. 

Ventede, mens Bruden 
voksede til. Sion City, Aug. 
T. Eftek at have ventet 12 Aar keg- 
tcde en tidligece Handelsagent Mc 

Elvoy i Aftcs Miss Clarice Linden 
For 12 Aar siden saa han Miss Lin- 
den, som da Var et Barn paa 10 
Aar, han selv var 80. Han syntes 
san godt om hende, at han bestemie 
sig til at vente, til hun blev voisen 

og saa ægte hende. 

i 

l 
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T o g n l n l l e. Chicaqo, Aug. 7· 
Ei Sainmenstød mellem et Fragttog 
og et Arbejdcrwg havde til Folge at 
clleve Mcend drasbtes on 39 blev mer 

og mindre lvæsiede. Sammenftødet, 
som siges at fkyldes Konduttor Craigs 
Slødesløshed, flete Pan Omaha 

—! Afdelingen af Chicago Milwaulee E 
St. Paul Linien ncer ved Rhode-s. 

Togene mø«dtes paa en steten 
Kinde, medens de begge lob med fuld 
Hastighed Arbejdertoget havde 65 

Arbejdere ombord, som flulde til Mid- 
dag. Navncne paa fern af de døde 
er opgivnex de fels kunde ille identi- 

ficeres. Ni af de mest kvcestede Mænd 
blev bragt til Des Weines-. 

,«....·., 
— 

Mifs Stone holder Fokedrakn 
Warian, Ind» Aug. 5. 

Den sra sit Fangenskab mellem bal- 

garste Roveke laa belendte Mifs Ellen 
Stoae hat begyndt paa en Række Fore- 
dtag, hved hvilte hun haaber at samle 
Penge not til at betale Jtidlssnings- 
stimmen. Hendes Fotedrag bar hidtil 
været ualmindelig ftærkt being-. Hun 
fortceller nemlig om sine Oplevelfer 

;mellem Romena J Wirkens-, hvor hnn 
Haft hat været, talte hun til en Stare af 
l Moo, medens overTufindeindenfor den 
nnd Reb afftukne Auditoriumplads vel 

havde Sæde, men var for langt boete 
til at kunde hørr. 

Mifs Stones fortæller fin Historie 
paa en ligefrem og jævn Monde. Hun hat 
ikle ladet fig forlyde med, sont adfkilli 
ge Aviler havde det, at hnn under Ed 
havdelovet itle at rsbe noget, sont tnnde 
lede til Opdagelie af Romena -som 
holdt hende i Jungens-ad 
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s Dansk- Amerikanflcg osossgoawososvovo 
En danfl Mand myrdet. 

For 14 Aar siden rejste en ung Mand, 
Baldemar Højberg, ældfte Søn af 
iSmedemestek H» som nu bot i Ag- 
ngrsborggade i Kobenhavm til Søsi 
;med et danst Slib. Han kom rundt 
Ioinkring paa Langfart til mange 
fjerne Egne, baade Kanada, de Fore- 
nede Stater og Sydamerika, og sitev 
jædnlig til sin Familie indtil han for 
et Aar fiden opgav Søcn og tog fast 
Stilling soni Fokmand for Havnear- 
bejderne i den argentinske By Bahia 
Blanca. 

Betetningen din« denne Ansættelse 
var det sidste, der hørtes fra ham; 
Familien var meget urolig, da han 
plejede at strive regelmcessig, man 

cengftedes for at han flulde vceret but- 
ket Under for det usunde Klima. Men 
i Fdrgaars kom der i Fl. »D. D. P.« 
Brev fta Generaltonsulatet i Buc- 
nos Anres til He. Hofberg, at hans 
Søn var blevet myrdet 

Dtamaet var forefaldet under en 

Strite, som var udbrudt den 7. Febr. 
Den danske Atbejderformand var 
kommet i Ordfttid med en Spanier-, 
deivar blevet til SlagsmaaL og Val- 
deinar Hofberg havde givet den anden 
en Dragt Prygl ,som han svor at vil- 
le hceone. 

Hver Aften laa Spanieren et eller 
andet Sted paa Lut, den 23. Febr. 
lyktedes det ham at komme bag paa 
sin Fjende og jage ham sin lange Kniv 
i Riiggen Høfberg faldt om og blev 
bragt paa Hospiialet, bvor han døde 
ved Midnatstid Drabsmanden und- 
lølx 

Ulykkestilfælde. En 6- 
Aats Dkeng, Søn af Peter Chri- 
stopherfen Racine blev i Fredags kørt 
over af en Motorcycle ude paa Junk- 
tion Ave» idet Rytteren, Win. Near- 
inan, tom farende ned ad Gaben i 
fli)vende Fart.« Drengen sit Krone- 
benet btæktet og sit tillige indvendig 
Befkadigelfe saa Lægerne i Førftnin- 
gen tvivlede om hans Liv. Han blev 
iørt hjem i Ambulance-Vognen. 

Mr M. Holft »Dannevittens« Re- 
daktør, afrejser i en nær Fremtid til 
Danmart, hdor han efter 21 Aats 
Ftnvcerelse vil aflcegge Beng hos 
Slcrgt og Vennen 

Jldebrand. J. Jensens Baa- 
ningshus. Lader og andre Udhuse er 

brcendi vaa hans Farm 9 Mil fra 
Euperion Familien, fom bestaar af 
Mand, Hustru og tre smaa Born,red- 
dede sig i deres Natklceder. Der var 
ikte Assurance paa nogen af Bygning- 
erne. 

Prof J. Westergaard ved 
Harvard Universitet, der anses for at 
vcere en af Landets dygtigste Jurister, 
er indtraadt i Sagførerfirmaet Ray- 
mond öi.s Potter i Bofton. 

Mk. Maurice Jensen, en 

Sen af den bekjendte Malertnester paa 
Frederiksberg ved Kjøbenhavn J. N. 
Jensen, er efter et mangeaarigt Op- 
hold her i Landet i denne Tid i Bespg 
i Zwbenhavm M. Jensen har i Anme- 
nes Lob erhvervet sig en udmcerket 
Stilling og er nu Leder af en af 
Wafhingtons ftore Orgel- og Mann- 

ifabriken Hart har indlagt sig adsiil- 
lig Berømmelfe herover og er meget 
anset i den danfke Koloni. 

seristian Mortensen en 

danft Former, som bor 7 Mil Øst for 
Harlam Ja» gjorde iforrige Uge et 

Forsøg paa at begaa Selvmord ved at 

jage Morfin. Hans Forehavende blev 
opdaget i Tibe, og Lægen pumpede 
Giften ud af ham. Saiasnart han var 

udenfor Farr, blev han bragt til 
Sindssygeanstaltm Han var Broder 
til den Mrs. A. Rast ved Harlan,som 
i Begyndelfen af Marts Maaned un- 

der et Anfald af Sindssygdom dreh- 
te sine to Børn ved at give dem Mor- 
fin og vderefter forspgte atdræbe fig 
selv ved at tage en stor Dosis af Gif- 
ten. Ogsaa hun blev i Tide taget un- 

der Lægebehandling og er nu i Sinds- 
fvgeanstaliew 

Udlandet. 
Czarcn atter med Frev. 

Berlin, Aug. 7. Local Anzeiger 
meddeler efter paalidelig Kilde, at 
der nu er Mulighed for, at Afvæb- 
ningsspørgsmaalet vil blive forhand- 
let igen af Kejfet Wilhelem og Czar- 
ccn selv ved deres kommende Møde i 
Reva1. 

Italiens Kongc staat bag ved 

Spørgsmaalets Atterkomst, da han 
hat insdset, at den italienste Sims- 
kaåse umnlig tan biete de Vældige 
Hæru"dgifter. 

Victor Emanuel anmodede derfor 
Czatcen om, at Sagen kunde blive 
forhandlet paany. 

Hvis det stulde lykkes, at Stormag- 
terne kunde blive indbyrdes enige om 

at indskrcenke de ftaasende Heere det 
meft mulige, vil man sætte de store 
Summen der spares paa Milliar- 
budgettet, ind paa Handlens vg Jn- 
duftriernes Opkomft, for med Fynd at 
tunne møde den amerikanske Konkur- 
rence paa digse Omraaoer. 

Som ydcrligere Begrundelse af 
Sagens Nytte for Tiden anføres, at 
nu har de europceiske Stormagter faa 
betndelige Jnteresfer i andre Ver-dens- 
dele, at det ligefrem ikke kan betale 
sig for dem at føre Krig indbyrdes. 
Thi en kommende Stor Krig 
maatte føreg ikte alene i Europa men 

ogsaa i vedkommende krigåforenedcs 
Nationers Kolonier udenfpr Europa. 

Oa derfor vil det vcere mere u- 

sandsynliat, at noan Stormaat skulde 
tcenke paa at begnnoe en Anaredgtrig. 

Altfaa behøveg de vældiae staa- 
en-de Heere itte langem 

Saaledes er Sagen altfaa ud-paa 
Papiret, men der staat jo paa meget 
Fornuft paa Papiter rundt omkring.g 

Der er vist altfor mange gamlei 
Rovspørgsmaal næmlig overforZ 
Prinsfelande mellcm Nabonationernei 
til, at man for Alvor vil turde en! 

Afvæhning. [ Men derfor kan det være tønt naht 
om de wende Kejsere efter at havei 

- 
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kysset hinanden paa begae Kinder, 
kunde tale samtnen om deres Folks 
Lidelser under Militærbyrderne. 

Jas-- endog — »he: kunde en lille 
Taare gøre godt«, ligefom hos Pur- 
dikanter, der aldrig tcenker paa at 
leve det prædikede. 

Kolera slem i Manchurict. 
St. Petersburg, 6te August. — 

Kolera spreder sig i Manchuriet med 
en foruroligende Hurtighetk J Har- 
bin, en Jernbanestation i det østlige 
Manchuriet, er Dødsfaldene mellem 
100 og 130 om Dagen. Man er 

bange for, at Epidemien vil naa til 
thutsk og Vladivostsok. De rusifke 
Sunsdhedsforanstaltninger er unben- 
bart aldeles utilftrcekkelige. 

chfcr og Czar möch. 

Revol, Rusland, 6te August. —- 

Kejser Wilhelm kom, hertil i Dag, og. 
alle Skibe paa Havnen var i den An-l 
ledning festligt fmykkei. 

Czaren afgik tidligt med sin 
Yacht ,,Standart« for at mode Reise-! 
ten paa »Hohenzollern«. Da de to« 
Skibe møbtes, gik Kejseren over paa 
»Standart«, som derpaa vendte til- 

bage til Reval, fulgt af »Hohenzol- 
lern« og de tyer Krydsere »Prinz 

Heinrich« og »Nymphe«. 

Jcrnbanculykkc i Chilso. l 

Balparaiso, 7«de August. —- Da et 

Jsernbanetog gik over den Bro, som 
fører over Floden Colchol, faldt hele 
Bygværket sammen, og Toget faldt i 
Floden. To Amerikanere, Jngeniør 
Howard og hans Svoger, blev dræbte 
samtnen med Broens Vygmester, Jn- 
genivt Fuente. 

,-—.-—.—q 

Et Vikingfkib fundet i Norgc. 
Kristiana, 7de August. —- Et Vi- 

kingsib er udgtavet paa Kam-m Det 
er 49 Fod langt. 

III-skizz- 
zStillchavs-Kabelen. 

Lyiler Bay, N. Y» Aug. s. —- J en 

Konsetence mellem Prcejident Roosevelt 
og Attorney-General Knox blev der ta- 

get Bestemnietse om Nedlægningen af 
Stillehavskabelen til Filippinerne. Som 
det vifer fig, kommer Kabelen faa omi 

trent under Regeringens fuldstcendige 
Kontrol, idet denne stal bestemcne Be- 
talingestalaen og have den abisslute 
Kontrol over Kavelen i Krigstiden 

Arbejdet stal begynde i en nær Frem- 
tid, og en Linie lægges fra San Fran- 
ciSco til Kinn· 

Kompagniet, fom paatager iig Om- 
kostningerne, stal endvidcre forpligie fig 
til, naar fotn helft saadant af Regel-in- 
gen maatte anses for ønfleligt, at fcelge 
Kablen til de For. Stater til en af der- 
til udfete Mcend sat Pris. 

Kroningsdagen oprindcr. 

London, Aug. s· 

London er for anden Gang iFest-· 
skrud i Anledning af ·den forestaaende 
Højtidelighed, men blandt de ftoreMas- 
ser af Folk, som i Aften opfhlder Ga- 
derne, herster en vis dæmpet Stemning, 
idet man erindrer den bratte Mande, 
hvorpaa Kroningen fidfte Gang for- 
hindredeö, og ligefom frygtek for at gi- 
ve sig Begejstringen helt i Vold. Kon- 
gen har tilbragt en megei travl Dag og 
inler sig ganske rast, saa han uden Uro 
kan se Kroningsdagen i Mode. Som 
en Kuriesitet fortelles der stal blandt 
de mange forstellige Reprcesentanter ira 
Alvetdens Riger og Potentater ogfaa 
voere en Repræsentant for FrelsenHHcer 
eftek Kotigen-s udtkykkelige Ønskez og 
hatt stal beere Ftel erherrens fædoanli- 
ge Unifortn. 

Es « 

Eil salzi. 
En 110 Ach Form mcd Bygninger, 

ca. I Mil Nord for Huichinfon. qu heu- 
vcnde ßg til Eier-in W i l lads Olie n, 
Box« 292, Hntchiniom Minn. 

Typogms iøgcs. 
En dhgtig Typograf kan, paa Grund af 

Bot-treffe, san Pfad-T Uden gode Anbe- 
falinger can det ikke nhtte at melde fig. 

Striv til ,,D an s l e r e n«, Blair, Nebr. 

Smukkc Farmc 
er til Salg idet store danfkc Settlement 
ved Rnslin, Nebr. 

Alle Starr-elfen 
Pris: 2()——35 Dollars pr. Acke. 
Udsigt til god Host- 
Sundt Klima, godt Band, rig Muldjord. 
NU. Te, sont labte Land i Fior, spran- 

lediget ved mine Bekendtgorelser, er fvært 
tilsredfe. 

En god Slagteiorrcstning for Salg. 

Det er Forme, sont cjes afAmcrilanerc, 
jcg welch Dunste icelger iklc, i hvert 
Fald ilke udcn nieget ljoj Pris. 

Slriv og faa enhver Oplysning. 
J.L. Westergaard, 

Box 154 Ruslin, Nebr. 

Kildcvældet. 
Fortoellinger for Börn. 

BedL-J. 
Anbeiales iom Pmmiebog til Sondagss 

fkvlcbøm 
J Omslaa sc. Lartouerct loc. 

Danfke iAtZterikm 
Nogle Blade af den danske 

» Udvandringz Historie 
j særlig den ældre, 

Ism- 

Dmflst over Dunst-wes sum u m- 
irs-tue i De For-um Stater. 

II 
gäka 

ZMU Obst-. 

baut-h kath. Publ. Home, 
til-in liebt-. 


