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J Krig og Frei-. 
Det lnendte fig. — Der er jo saa 

meget der beendet fig. Men denne Gang 
heendte der sig noget grumme vigtigt. 

Te ForenedeStatets Atlanterhavs- 
flaade stulde prøve Kraefter —- for 
Spog Imturligdis. — med en stor Heer, 
veludrnstet med Kanoner og Miner. 

Heeren blev stillet under den fra Fi- 
lippinorlrigen veltendte General Mac 
Arthur, for han havde jo været rigtig 
i Krig og vidste, hvordan saadan nog- 
et gaar for sig. 

Nusiulde han fotfvare hele de For- 
enede Stater imod et Flaadeangreb 
under Rn- Englands-Osten 

Det tunde jo en Gang tcentes, at 
der skete et saadant fjendtligt Angreb 
fra det slemme gamle Evropa — og 
derfor er det selvsplgelig bedst at ver- 

re forderedt paa, hvordan man her-til- 
lands stulde sorsvare sig mod et even- 

tuelt Forsøg Paa Landgang af en 

evropceiste Styrte. 
Naa, Admiral Higginfon, her-ders- 

lronet af rigtig Krigsfare i Santiago 
—- dlev sat i Spiner for Flaaden, fom 
stulde aaslde for den gruelige Fjende —- 

Thi fnoede ban sin afbidte Mu- 
stache noaet martialfl, — laa barst 
paa sine Søautter, med dette her Blint 
i venstre Ljetroa, som enhver cerlig 
Søaitt lender da sorftnar —- ag saa 
ftat lmn til Søs. 

Langt nd —- ——- For ban var jo 
Fjenden ca stulde foreftille fig selv 
og navnlig General Mac Arthur af 
Landjorden, at han lorn langt, langt 
borte fra. 

Men nu var der den Ting ved det, at 

Admiralens Rone var hjemn1e. Saa- 
dannthvindeører tan ikle taaleKanom 
musit —- og desuden —- Admiralen 
stulde jo viere rigtig fjendst for alle 
Ameritanere — ogsaa for sin Kone. 

Saa blev hnn da hjemme, forstaar 
fig- 

Admiral Higginson spillede hele 
Krigslomedien grumme alvorligt, det 

kan itte ncegtes —- og Marinegutterne 
sit vel en Opstrammer ved hvert Glas 

for at de stulde holde Modet oppe. 
For nu vendte Admiralen, og stak 

med sine Slibe ad Landet til igen. Nu 

stulde han jo angribe U. S Forsvarer 
General Mac Arthur samt den ganste 
Heer. 

For ramnte Alvor — i Spøg na- 

turligvis. 
Men hoordan det nu dar eller itke 

var. Admiralen maa vcere kommen for 
langt ud ad England og andre sau- 
danne Lande til og faaet evropæist Luft 
i Lungernr. 

Men navnlig Hjærtet, det stolte Sp- 
rnandshjerte l;avde faaet Klababelse 
faafnart han harte Klangen af fine 
Navne og faa i Aanden Hertuugtroner 
og saadant noget. 

Hvordan det nu var eller ille var, 
iAdmitalens U. S. Sind var taget af 
—- og need al Barsthed imod de fejge 
U. S. Søgutter var der kommen en 

vis —- ja, hvad stal man sige — Be- 

modssBlødhed over haar, saa snart han 
lugtede noget sint og lvindeligt. 

Maaste han var saa dybt inde i 

Stuespillee —- Rollen, at han tilsrdft 
hat tcentt og talt som en ligeftem re- 

el Evropæer, stricte dicta en Englan- 
der. 

Hvem tan klare den menneslelige 
Forftand. 

Not er det. at — ligsom Admiralen 
—- den tonelsse Admiral —- gaar og 

s laar paa sit Sværd pp og ned ad Ko- 
cnandobroen paa sit eget Admiralstid 
»Keatsarge«, klapper en og anden 

blantsturet Kanon, ltgessom en Binne- 
taemmer klapper sin Bat-is som sin tro- 

este Ven — og He. Admiralen i detk 
hele taget meettet hvordan hanö few-( 
efte er läge ved at springe i Stykker af 
Spænding efter at erobre hele sit eget 
Fadreland ttlbage —- i det bete er meis 

get martialst ind —- og udvendig, med 
Skioet og en hel Flaade ,,klart til 
Zlag«. — — saa tommer midt i den- 
ne ftygtelige Situation en Udtigsmand 
med Mcelding 

Hva ban? — taaber Admiralen. 
Mcelde r, at hendeg Naade Hertuginden 
af Marlborough, født Vanderbilt, gift 
med hans Naade Heringen af Mari- 
borouah, i England o. f. v. o. s. v. 
i en Uendelighed, — — 

Admiralen var bleven rød og hvid; 
Haanden for op til Kastetten —- Hen- 
des NaadeZ spørger han —- Denne 
hersens Søgut mcelder videre, Hendes 
Naade vilde geerne befe U. S. SlagY 
stib »Kearsarge«. 

Naa, det snurrede en Stand rundt 
i Admiralens Hoved: Pligt og Gal- 
lanteri tæmpede en haakd Kamp! for 
Admiralen flulde jo flyde alle Fjendet, 
og saadan lade enhver Kone under- 

føge et Krigsskib, der lige stal til at 
erobere et helt Land — det lan man 

nu doa ikle. 
Men Helt mod Spanier er ille al- 

tid Helt mod Kvinder, navnlig ille, 
naar de er født i Amerika, og hat stern- 
let en Englander en uncevnelig Bunke 
Penge imod at faa hans Navn. 

Og just sont Admiralen flulde til at 

mpde Søgutten med et hvast: pal sig, 
steg Hektugindelronen gyldenrød Paa 
sorte Lotler op for hans Sjæls Lie. 

Og det var ude med ham. Hering- 
inven taxn am Bord; denne England-er- 
inde besaa alt nøiex for nu mente HI. 
Admiralen, at det er jo dog tun for 
Eis-a, at jeg slaas med Mac Armut-. 

Lig rnens Hertuginden underholdt sig 
med bang Galanthed Admiralen, laa 
Mae Arthnr og liggede Øjnene nd af 
Hovedet og spurgte: 

Hvor bliver Qrmen lange? Kammer 
ille Llaf Trygdason? 

Qg Zoldaterne saa forfcerdelig 
sperndte nd, men i Siedet for Olaf 
Trngvalons Orm lom en lille flink 
LUftdamper med hendes Naade tilbage 
fra Higginson. 

Og Mae Arthur tæntte — Ah! 
Det varede en Hel Time, inden Dig- 

ginson kom sig efter det hertugelige 
Syn. — 

Jmens tnnde den fnilde Admiral- 
betvingetfte jo gærne have fortalt Fjen- 
den, Mac Arthur om alle Flaadens Be- 
vcegelser, Antal Kanoner —- og i hvert 
Falv have sagt: 

Lad mig blot klare den med ham 
derude; di stal not fange ham uden 
at løfne et Stud Krudt. 

Ja, havde Napoleon ikke Ret, naar 

han overalt spurgte efier Kvinderne i 
Spillet. Hvor er Kvinden2 

Vi sparen med det amerikanste Falls» 
Stolthed over sin Frihed og sm Foragt 
for Titler og Ordner: Spøtg Mr, Dig- 
ginfons Og i Dag vil Higginson gsre 
Landgang. 

Hvis hendes Naade flulde bedeham 
— saa bliver det siklert en Bandgang. 

Men nu ved Evrupa, hvordan i sin 
Tib, naat det vil siaas med Ameri- 
ka, sial —- uden Krudt vinde Siaget. 

De tusinde Ting. 
skt Tog i en Tornado. 

Waseca, Minn. Blte Aug. —- Eis 
Tog paa Nocthwefteren Bauen l)lev; 
kamt of en Tornado nær Meriben is 
Gaar Eftertniddag. Det blæste afs 
Spotet og rullede ned over en Bakke.’ 

Tte Mennester blev drwbt paa Siedet,k 
to blev dødeliq tvæstet, og et storfAm 
tal fit større eller usindre Bestadigelser. 

Blandt de saarede er Statsfenator 
T. V. Knatvold, Albert Lea, Minn. 

Da Toget blev kamt, var det to 

sMil fra Metiden og gik med en Furt 
af 36 Mil i Timen. Lokomotivføteren 
faa den traktformige Sky, som til- 

syneladende fotfulgte Toget, og satte 
starre Furt paa for at komme bott. 
Men det lylledeö ille. Lokomotivet blev 

staaende paa Sporetx men Baggage og 
iPaSsagervognen kastedes af Sporet og 

kullede 18 Fod ned af en Butte, til 
de blev stanset af et Gcerde. Te blev 
aldeles knufte, og dsde og soc-rede laa 
indeklemt i Rai-Und Der gik Jld i 

disse; men den blev fnart flukkei. 

Gavek til cis-nags- uhis 
ve rsitet. Prcrjidek Harpet as Chi- 
cago Universitct bekendtgjorde pcxa 
Sommersemeftrets Eksamensfcsk, at. 
der i Juli og August Var indkomm, 
fia Universitetets Venner Gaver tilSi 
samlet Bei-h af s416,427.68. Hoff 
fagde, at Bau ikke kunde give Navnene 
paa flere af de ftørfte Giverr. 

Ptcesidenten bekendtgjorde videre, 
at et ntn, midlertidigt Gymnastitlo- 
kale for kvindelige Studenter vil blive 
bygget. Dei midlertidige Lokale ftal 
koste 812,500, og vcere fcerdigt den 10. 
Oktober. School of Education vil 
blive begyndt i September og stal koste 
8100,000. 

R a c e k a m p e n. Richmond, Va» 
Sept. 1. —- Ashland, 18 Mil nord forl Richmono er under militært Styre. 
Aarfagen et en Fejde råellem Negrene 
og de «hvide, ved hvillen flere er ble- 
ven dræbt. Urolighederne, der stam- 
mede fra, at Negren forspgte at udfri 
en fcenaslet NeqeL ndartede, faa Borg- 
mesxeren muntre telefonere efter et Ri- 
qement Loh-met 

Gn Pige dor af at danse. 
Emerson, Nebr» Sept. l. — Mifs 
Marie Kerwin, 20 Aar gammel, døde 
i Gaar som Folge af at have danfet 
for mcget. Hun danfede hver eneer 
Dans indtil Midnat, Da shun fik An- 
fald af Besvimelse og døde fenere af 
et .Hjerteslag. 

Finder en Vaby i en Kir- 
te s t o l. Chicago, Sept. 1. — Mrs. 
Purcell fandt en lille Z Uger gammel 
Dreng i St. Marys Kjrke i Aste-E-. 
Hun var saa fornøjet over Fundet, at 

hun absolut vilde beholde Drengen. 
Men da man ikke kunde vide, om Bar- 
net var bleven ladt tilbage der med 

Villie eller ikle maatte det foreløbig 
bringcs til Politiftationen, og senere 
til St. Vincents Bornehjem, hvorfra 
man vil føge at komme Paa Spor efter 
den lilles Fotældre. 

Hang fein Fod over Jor- 
den cnen undslap endda. 
Spotta, Jll., Sept. 1. —- En Neger, 
Ardee Wilson blev af en Folkehob ta- 

get ud af Artesten, en Lølle flyngei om 

hans Hals, og han blev hejfet op pag 
en Telegrafpel, svtevede alle-rede 5 Fod 
over Jorden og stulde just trcede ind i 

Evigheden, da Sirikken brass, og hcm 
faldt til Jorden. Uden at spøtge om 

Forlov pilede den sorte afsted og var 

fotsvundcn, før hans Bødler var kom- 
men sig af detes Forbavselse og lunde 

fcette eftek dam. 

Sanatorium gaar op i 

L u r. Einmal-, Jll» Sept. 1. —- 

Jllinois Sanatotium for Epileptikere, 
sont er beiiggende 23 Mil fra Chicago 
paa North Western Banelinie, er i Af- 
tes gaaet op i Luer. Eieren Dr. Wil- 
liam Held var i Ghicago, og da han 
lxenad Midnat kom tilbage, fandt han 
sit Hjem tun en Bunke af thiner. ! 

Dr. Kuznik var just i Færd med at! 
schaudre en Patient, Miss Wolf, som’ 
hdvde et af sine Anfald, da han most-- 

kede Røg komme gennem Dørsprækken 
Han aabnede Deren til Koktidoten og 

faa Flammetne sno sig op ad Treppen 
gangen. Hurtig ilede han tilbage, tog 
den næsten afsindige Kvinde i sine Ar- 
me og bar hende under heudes Skrig 
og Modstand ned i Haben, hvor han 
maatte kæmpe med hende for at for- 
hindre hende fra at stytde tilbage ind 

i den brændende Bygninsg. En Nabo 

lkom til og iog sig af hende, medens 

Doktoren paany ilede ind i »den bren- 
den anden Patient, —- der var kun 
dcnde Bygning op paa tredie Sal, hvok 
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Pastor Thos. Jersild vil holde Til- 
trædelsesprcediken i Elk Horn Kirke 
Den 7. September. 

Miss Signe Nielf·en, Gradwi cct fra Universitetet i Li11coln,9siebr.,l 
bar faaet Plads paa Wahoo Højfkole 
som Lærerinde i Tyst og Latin. Nag- 
tet der var ca. 25 Ansøgere til Pladsen, 
før Miss Nielsen sendte sit Navn ind- 
fik hun dog Forttinet paa Grund af· 
sine udmærkede Anbefalinger fta Uni- 
versiieis- Fakultctet 

Mange Emigranter Damp- 
siibei Oscar 2 afgik fra Kriftiania 

Vg den 29 August med 216 Kahyts 

( 

E 
1117 Mellemdcekspassagerer Skibet - 
ventes til New York Sept.7 Aj Slog Rekorden. 
Hausen fra Minneapolis, kendt i 
Sportskredse under Nat-net »Regnma- 
geren«, afsluttede Lørdag Efiermiddag 
Kl. 8 paa Garsield Pakt Bauen et 24l 
Timers Løb paa Motot Bicycle, hvor- 

« 

ved han flog alle iidligere Retorder for ! 
dckte Slags Løb. E 

Han tilbagelagde nemlig paa deiteå 

Døgn den utrolige Distance af 684Z 
Mil, medens den bedste tidligere Re-T 
Lord er 624 Mil og 774 Yards ! 

i 
Past. C. M. Lotsen i Fort-« 

bat-li, Minn» oplyser, at der ved Sta- 
« 

tensi Døvstummeinstitut er 260 døve,z 
af hvilke 100 er Nordboer. Af de- 
75 blinde paa Vlindeinstiiutet er 30; 
Nordboer. Han underviser dem i Re-: 
ligion en Time hver Uge. j 

to i Hjemmet —- laa sovende. Dok-; 
toten bar ham gennem Røa og Flam-; 
mer ub i Sikkeri)ed. i 

Dr. Held mener Jlden 4er paasat af- 
en Person, som shan Ved er ham ildeJ 
findet. s 

Skaden er faa omtrent dækket as 
Assurance og Hjemmet vil blive gen- 
opbygget fnareft muligt. 

Eigaret foraarsaqer 
P r a- t i e b r a n d. Guthrie, Okla., 
Aug. 31. — En Prceriebrand, som 
foraarsagedes af en stødesløst henkaftet 
tændt Cigaretstump i noget tøri Grces, 
hat raset i tolv Timer og ødelagt alt i 
dens Vej. Farmere og Kvægejere heu- 
ved 100 Mcend ftcerk kæmpede af al 

Magt mod Jlden og sik den endelig ef- 
ter iolv Timers uafbtudt Atbejde 
standset ved at tænde en Modild. Hun- 
dkeder a·f Tons af Ho og mange Acres 

af grønt Majs er gaaet op i Luer. 

Fra Denver til NewYorku 
p r. Ba l l o n. Denver, Aug. 27. 

»Vig Glory« en af de største Balloner 
nogensinde konstrueret gif op fra Den- 

ver i Eftermiddags. Turen gælder 
New York, og det er den længste Tut 

nogenfinde foretaget for Ballon. 
Balloneng Rumfang er 140,000 

Rubik Fod, og den er bygget særlig 
for denne Tur. Ombord er Luftfkip- 
perne Kapt. Baldwin og Percy Had- 
son og Journaliften Sherman. 

Flaster med Veskrivelser af Reisen og 
de reisendes Erfaringer vil nu og da 

blive feixdt til Jords ved Hjælp af 
Parachuter. 

Der er Fare paa Færde, 
hvis Nyterne flutter at funktionere. 
Dr. Peters ,,Kuriko« fjerner Aarfa-I 
gen. Hr. Js. Johnson, Rockport, Jll» 
blev helbredet for en Nyres1)gdom, han 
havde lidt af i 6 Aar, ved Brugen 
of Dr Peter’s »Kurito« og Bereinin- 

xger om mange lignende Helbkedelser 
sindes paa Dr. Peter Fahrneys Kon- 

tor,112—114 So. Hoyne Ave., Chi- 
cago, Jll. Dersom De trænger til 

en paalidelig Nyremedicin, striv til 

Dr. Fahknety 

Udlandet 
Filipinocruc man sclv virlgc · 
Manila, Aug. 81. Guvernør Tafti 

blev gioet en Banket af det amerikansie· 
,,Ck)ambers of Commerce« i Aftes · 

J en Bordtnle meddelte Guvernøren,: 
at de For Stater vilde holde Øerne 
endnu en Tid i den Henfigt at sørge 
for Filipinoernes Udvikling og Op-« 
dragelse, indiil de kom san vidt, at 
man kunde betro dem Selvftyre og 
Unfhoengighed Naar den Tid kommer, 
man de selv afgøre, om de vil være 

uafhængig eller have famme For-hold 
til dc For. St. som Kanada eller AU- 
stralien har til det britiske Rige. De 
For· Stater, paasiod han, havde itke 
taget Øerne i Besidelse af selviske Hen- 
iyUs 

Koleraen paa Øerne tiltager. Sidste 
Uge meldtes 340 Tilfcelde fra Pro- 
vinserne. Siden Peftens Begyndelse er. 

forefaldet 27, 929 Tilfcelde med 19, 
j40 Dødsfclld. · 

Mange Distrikter ligger halvt øde· 
som Følge af Krigen, og en ødelæggen- 
de Kvægpeft gør sit til at fremme Niv- 

i 

den paa de haardt hjemføgte Øe!. 

Tilstaaclsc. L 
Colchefter, England, Sept. 2. —4 

Ved den hekvcerende Politiret bar Kot-( 
poral Lloyd af Bedforvshirc Regimewi 
tet tilfioaet sig fknldig i Mordet paa 
en bum Ukenot Mond i Kansas- Cim, 
Mo. sidsic Januar. Lloyd erklærer 

siq for at vcere amerikansk Borgcr ogj 
angiver sit rette Navn som G. B. C.! 
Toll fra Kansas City. Han har tjenL 
i den amerikanske Heer, fra hvilken hanj 
Deserierede. j 

Hans Hensigt med Mordet var Rie- 
veri. 

— 

i 
Voldgift-Spørgsnmal. 

London, Sept. 2. Det sociale Vold- 
gifts Spøtgsmaal vil blive underkastet 
en alvorlig Prøve ved den i Gaar be- 

gyndte 35te Kongresse for Fagfore- 
ningerne i England. 

Kongressen afholdes her i Byen og 
bestacr af henved 500 Ombud for om- 

trent lä Millionet Arbejdere. 
Der er adskillige kvindelige Ombud 

iblcmdt. De Forenede Staters Arbej-; 
dere er reprcefenterede af Hand-I Blackmore og Patrick Dolan. 

Der vil blive forelagt Forflag om 

at indaaa til Lovgivningsmagten med 

Henftilling om Oprettelse af en Evang- 
en Voldgifts Domsiol, hvis Afgøtel-. 
se stal have Lovskraft saavel for Ar- 

bejdere som Arbejdsgivere i 

Kvindcrncs Eldorado. 

Johannesburq, So. Afrika, Sept. 2. 

Søges — 69,000 Kvinder. Saaledes 

lyder det fra de nye engelfke Kolonier, 
Transvaal trænget til 43,000 Kvin- 
der Kapkolonien til 15,000, Natal 5, 
000, Orange Flod Kvlonien R,000 
og Rhodesia 3,000. 

Der betales til Kvinder en forbløf- 
ende høj Løn, blot de vil komme, og de 

tiltrcenges i alt Slags Arbejde. 
Der er glimrende Udsigter til Gif- 

termaal; i hvert Fald kan 50,000 
straks vente at finde en Tilbeder. 

Prisen for kvindeligt Arbejde i Hu- 
set variere fra 3540 til 850 om Maa- 
neden, og Koptordamer kcm saa fra 
850 til 3150 for Maaneden. 

Den enefte Art Kvinder man ilke 
kan bruge er — nervefvage 

Jordskælv. 
Rom, Sept. 2. Ved Gubrø i Pro- 

vinscn Perugra fornam man i Gaar 

Morges flere heftige Jordrystelser. En 
Del Hase er omfiyrtede og 3 Meutre- 

sleliv gil tabt, mens flere Personer er 

blevne haardt medtagne. 
I 

Udvaudringcn fra Skandinavien. 

Stockholm, Sept. 2. De strænge 
Værnepligtslove, som krævek 8 Aars 
Tjenefte i Sverrig af hver verruc- 

pligtig ung Mand, har bevirket en e- 

norm Etigning i Antalet af Udvandre- 
re — og Hovedstrømmen vkl gaa til 
Nordwesten i de forenede Stufen 

Alle Dampere, der afgaar til Ame- 
rika, er propfulde af Folk. Oscar den 
2den havde sidste Gang 1833 Was-sage- 
rer om Bord og ialt hat 15,000 Ub- 
vandere forladt Kobenhavn med den 
nye Verden fom Maai. 

Monnt Pclcc kræver 200 Oft-e 
end-tu. 

Casteries, St. Lucia» Sept. 1. — 

En Damper ankommen hertil fra 
Fort-de-France meddeler, at Mont 
Pelee igen shar haft et voldsotnt Ub- 
bruv som har krævet 200 Menneskeliv. 
Dei er Landsbyen Morne Rouge, som 
er bleven hjemsøgt denne Gang. Flygt- 
ninge derfra til Fort-de-France for- 
tcelle om Udbrudet. Befolkningen i 
den nordlige Del af Øen Martinique 
er flagne med Rædsei. De ved sig 
ikke sikker for det frygtelige Uhyre. 

Mange Sø-Ulykkcr. 
Kapstaden, Sept. 2. — Atten for- 

skelligartede Skibe, de fleste dog kun 
Sejlskibe, er under en vckldig Storm 
bleven drevne paa Land ved Port 
Elizabeth. Fern af dem er allerede 
fuldstændige Vrag, og bele Bescetning- 
er skal vcere druknede. 

Deguden nærer man Frygt for Ta- 
bet af mange andre Mennefkeliv. 

LikiikTolden ophrrvct. 

Pekin, 31te Aug. — Ei Edikt er nd- 

ftedet, som forbyder fremtjdig Opkræw 
ning af Likin, den indenlanske Told paa 
Vater i Gennemgang fra en Provinz 
til en anden. 

Der er Boxe-Opftand i Provinsen 
Szechuan, og den er i Tiltaejende 

»-—- 

oval-des et den-: 
VI all-oder et hundreds Dollaks Oel-meins tot I 

Vom In ætde as Rat-Uh. der M- icu hell-redet o- 

Usllszs chtsktb Ents- 
F- J« Chen ev a Co..C·leke-ksleb9, o- 

NQ nndettegnede hat kjendt F. :(. Eben-v s de Idne ts 
Aar og trot. ban et afdeleg hab-tu falle Form-sings- 
Iraneatsionet sg stammen iSm M et dpislde Caho- 
Fokvliatelse, den« Firma bar vsatqgu sitz. W e i ( ck Tku a t, Wholcsale Drung its. Trieban 
Bald ing- K inne-n « Mars- I. Wdotewts 

Dkaggisth Tot-do. O. 
den-s Camrth Cim- tages Lamm-die og owe- 

oitekte rat-. Nod-e on Syst-weil Stimh ader. Iris 

Ister »Man-. Seelqu of alle spothckekr. Muse-« 
yr i- k. 
Hause ji«-only Pius er d· bebst- 

—-——-.-O-.————-— 

Ekskurfionsbillcttcr til ncdfat 
Pris. 

sen Dollar for Returbillet mellem 
Omaha og Blair, Nebr» Aug. 24 
—27. og Bl. Summe Sept. 8——7 
-——10—14 og 17. Reiurbillet gælder 
i hvert Tilfcelde een Dag fra Kobet 
af Billetten. 

Ovetvcer det musikalfle Program 
A. L. Goodrich, 

Billet-Agi» 
North Weslekn Linien. 

Slal De reife-—- 
—til Siedet øft 

eller syd for Cl)icago, saa bcd Tseres lokale 

ngent give Dein Billet frn anlm til 

Cljicago med 

Chicago. Milwaukee sc 
St. Paul Benen, 
den curtcst mellcin dissc to Bymx Tog paa 
denne populcrre Vane forlader Union 

lDepot, Omnlja, hver Dng og har For- 
bindelie med Tug, iom komme ind paa 
Union Pacific Bauen, Burlington, F. E 
G M. V. o.f.v. 

Prwgtigt udftyret Tog med Paladsi 
Sovevogne, »Busset« og Biblioteksvogne, 
og Prisen er ikke l)i-jcre’end andre Bauers. 

Angaaende nærinere Qplysningcr med 
Henfyn til Bauer, Priser, o.s.v. skriv til 

F. A. NASH. 
General Westen- Agenh 

1504 kam-m str. Oasen-- Ich. 


