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Amerika- 
Kul-Itrejken. 
Mitte Uhsiqter. 

Willesbarre, Pa» 24de Sept. —- Et 
sandt Rædselshetredsmme hat bestaaet 
i denne Del af Sttejkedisttittet fka i 
Gaar Aftes eller Nat til i Dag Murg-IT 
Shetiff Jakobs og hans Deputies var 

ude af Stand til at vedligeholde Ot- 
den, hvormeget de end bestrebte sig 
versor. Jkke for Var et Udbrud derm- 

pet, for et nyt var i fuld Gang. Gu- 
vernør Stone hat beordret 9de Regi- 
ment hertil. Deputies og Streiten 
vekslede Skud i Wanamie, efter at 

Streiterne havde faaet et Tog med 

Kulvogne af Sporen J Plymouth 
blev endel Non-Union Mænd, som var 

paa Vejen hjem fra Arbejde, saa slemt 
mishandlet, at de laa som dsde paa 
Vejen. 

Kori efter Kl. 1 kom der Anmodning 
om ssere Deputies fta ikke mindre end 
10 Steder i Luzerne County. 

It L L 

f 

Prceiident T. F. Hart af Proples 
Alliance bat ndstedt folgende Appel 
til Geistliqbeden i De Forenede Sta- 
ter: ,,Vi staat Ansigt til Ansigt med 
et alvorligt Problem: Korporationers 
og Monopolets ubegkænsede Privilegi- 
er pna den ene Side og paa den an- 

den Zioe en staoig øgende Faltigdom 
hos o·a uretfcerdig Behandling af Ar- 

bejderne. Den mig, fom nu fores 
i Haardtuldisttiltetne, er itte af lotal 

Bestassetihed. Den er en national Sag 
af vidtrættende Betybning. Det er 

itle længere et Spsrgsmaal orn Lon- 
ninger, Arbejdstimer eller Anetten- 
delfe af Union, men et Sporgsmaal 
om, hvem der stal regen, Ttuften eller 
Foltet. Vi opforbtek eder, triftne 
Brodte, til at forene eder med os i 

Bsn Din, at den nuværende weiterbe- 
lige Prøoelfe maa ende paa en frevelig 
og human Mande.« 

i i i 

Strantpm Pa» 24be Sept. —- 

Ttettende Regiments Tilftedetomst 
havde en beroligende Virtning paa 
Streiterne, og der var fotholdsvis ro- 

ligt i Getan Den mest aloorlige Af- 
feere fandt Sted ved Olyphant i Nekr- 
heden af Sommer-Seiten strals efter 
Soldaternes Antomft. To Brot-eh 
Bett og Charles Lundon af Jcsserson 
Townsship blev studt fra et Baghold, 
medens de var paa Veien til deres Ar- 
bejde. Bett blev maaste dsdelig faaret. 
Wajclact Mojowfty, en Streiter, blev 

stutzt gennem Kroppen, lige nedenfor 
Hinten af en Vagttnand ved Ray- 
mond Gruben i Archibald. 

II It III 

Harrisburg, Pa» 24de Septbr. — 

General Gorbin,som hat Kommandoen 
over Tropperne i Stentuldistriltet, 
sit af Guvernør Stone i Gaar Aftes 
Otdre til at sende 1ste Bataljon af 12. 
Regiment til Lebanon for at asststere 
Shetissen med at opretholde erd 
blandt Arbejderne ved American Jeon 
and Steel Company, sont hat Veret 
paa Strejte i ncesten 5 Maunedet. 

Sent i Gaat Aftes tom der et Tele- 
gratn fra Sheriss Jakobs af Willess 
bakke til Gut-ernst Stone med An- 
modning om at sende Treppen J 
Telegrammet sigek Shetissen, at Situ- 
ationen votser ham over Hovedet. 

If III III 

Lebanon, Pa» 24de Sept. —- Strei- 
terne affyrede i Gaar Aftes fleee Sal- 
ver paa Verlet, og H. M. Richard-T 
Kompaniets ice-steten blev saaret. 
can stod i Kontoreh da en Kugle for 
ind gennetn Vinduet og traf ham i 
Sitten-. Senere blev tell Mund atte- 

steret af Soldaterne. Dette virtebe 
paa -St,tejterne, ssm sum sit-gab sig 
hort. Streits ftr Troppernes An- 
tomst, var Streiter-ne rasende, og at 

tagen blev dreht var mærteltgt. In 

Flol Mænd tog en Majsmarl i Besch- 
delse og fendte derfta en Regn af Kug- 
ler mod Verlet. 

-—-.-O-.-—-——-—- 

Præfidcnten operetct. 

Bei-g i Besten opgivet. 

Jndianapolis, Sept. 24. — Pkæsi- 
deutend Tut blev brat afstaarem og 
Mr. Roofevelt man fom Jnvalid vende 
-tilbage til Hovedstaden. 

Hans Tilstand er flet ikke farlig· 
Scinnebenet havde under Sammenstødet 
med Trolleyvognen faaet et flemt Stad, 
og der var gaaet BetændelieiSaaret, 
jaa det blev nsdvendigt at aabne og 
udrense bette. Det var dog intet slemt 
Saat og vil ingen vorige Folger have. 
Kun man Prcesidenten for en Tid holde 
sig i Ro og ikle bruge Beurt. 

De vestlige Byer er overotdentlig stuf- 
fede. Mange havde gjort storartede For- 
beredelser til Pkæsidentens Uscobtagelfe. 
J Omaha hnvde man arrange-et for en 

elektrisl Parade. som Præsidenten stulde 
se fra en Tribune bygget foran Cin 
Hall. Omkring denne Tribnne var 
der bygget Siddepladse, iom alle var 

folgte til 82 pr. Soebe. 
Selvfølgelig er man dog mest ængftes 

lig for Prwsidcntens Sygdon1, idei der 
fn)gtes, at Iforndiete itomplitanoner kon 
komme til og dct nom)delige Saat blive 
farligt. Terom udtaler Pkæfidenieng 
Lager sig bog aldeles bestemL Der er 

inlet saadant at frygie. 
-——·.--—— «-—-. 

Biskop Fallow talct Stkcjkcrncs 
Sag. 

Willegbarre, Pa» Sept. 2:;. — Mine- 
ejerne hak oed deres overniodige Stilling 
mod deree Llrbejdeke snart saaet l)ele: 
den civiliserede Verden iniod fig, ogs 
Aviserne slynger Anklage paa Anllages 
mod de diktatoriste Rigmænd, hvis Mil- s lioner ilke ladet dem ane, hvad Fastigss 
doin og Sult og stulde betyder sor enes 
egne. De hat hidtil asslaaet at under- i 

handle med Strejlerne og vil tun ind- E 
komme de gatnle Betiiigelser. Tet sh- 
nee, sotn om Magnaten J. P. Mokgans 
holder alle die-se Tusinders Stæbne ii 
sin Haand, idet man gentagende Gange 
hat appelleret til hani oni at beuge sin 
Jndslydelse til at saa Ende paa Strei- 
ten· Bistop Fallen-, der hat besagt 
Minedistricterne, hat i Sinde at besoge 
Mokgan og beoaege ham til at ftynde 
sig lidt med at bruge sin Jndslydelse. 

,,Jeg tcenker not, Mk. Morgan vi, 
modtage mig,« betnaskkede Bistoppen 
,,og er han modoillig, vil jeg insistere 
yderligere paa et Belog· 

Streiterne burde vinde. De staat 
trosast sammen, og deres Sag ea stets-er- 
dig. Og sor Rettenö og Villighedens 
Styld slulde dekes Sag sorhandles. 

Mineejekne har alt sor lange trodset 
den ossentlige Mening.« 

Jsslge Bistoppen er det diese Eieres 
Plan at udsnlte Streiterne og detved 

toinge dem til at optage Arbejdet. Og 
de, sont as denne Grund toiuges til ai 

svigte Kamme-antun vil blive bestyts 
tede as de Foun. Staters Soldaten 

Kampen synes oprorende ulige, paa 
den ene Side Kapital og Soldater, paa 
den anden intet uden Udholdenhed og 
Sammenhold med saa staerle indendsrs 
Fjender sotn Lidelse og Mangel for dem 
selo og dekes Born. Det er næsten at 

haabe, at Streite-ne vedblioende oil faa 
Hielt-, saa de kan holde ud iKampen og 
vinde dereö Sag og de gridste Eiere sor 
Alvor saa at sele, at det amerikanste 
Folt miobilliqer deres haarhed og an- 

dertender deres Ret til at benævneSH 
Gentlemen. ; 

——-··«-—-· i 
Forslhttelser. Washington,J 

Sept. 26. — Dei bettæstes officielt hetJ 
at U. S. Gesandt til Rusland Chor-« 
lemagne Ton-er er bleven valgt til at 
aflsse Mk. While som Gesandt til 
Thsiland fta Midten as November 
Maaned. 

«—« .» 

O PG VQDOCOODODODODC 

s Dattsk-Amertlansk. : 
ODODODODVODODVODO 

Lin K irtesagen i San Fran- 
siseo striver »Men« i Anledning as 
Pastor Jenseno Asslagtil Kaldelsen som 
Missionsprcest derstedä: 

»Na sont man troede, at alt var klap- 
pet csg klart —- idet ntindste hvad Frem- 
tidsplanen angaar— vedrørende Opret- 
telsen as en dansk Menighed her i Byen, 
er der kommen en ny Knude paa Trau- 
den. Pastor Harald Jensen, der as 
den soren. d. Kitle var valgt til at op- 
tage Arbejdet, har øjensyttlig saaet Be- 
tcrnteligheder.« 

,,Dette er ledeligt, sordi det vil sor- 
garsage Skusselse og Fotssinlelsez men 

d,et er at haabe, at Kirkeraadet hurtigt 
vil finde en anden Mand. 

Vi ved tned Bestemthed, at det hos 
mange vilde valke udelt Tilsredsded, 
ont Pastor Andreasen lunde tage sast 

; Qphold her i Byen og sortsætte det Ar- 

lbejde, han saa ypperligt hat begyndt 
! Kunde det ikle lade sig gøre?« 

E n S aerling. Dansteren Frederil 
Christian Spavon sra Racine, var Nav- 
net paa en gatntnel Pebersvend, en Nat- 
stovit, sottt t Tirsdags asgil ved Tode-n 
i en Alder as Jl Aar. Han gil under 

Naonet Christian Frederiliem men i 

daglig Tale hed hatt sintpelthen »Gantle 
Frederik«. og sont saadan var hatt lendt 
i hele dett hervatrende danste Koloni. i 
Han var en snurrig Fyr, var Gamle 
Frederit,« skriver »Folkets Avis«. Stille 
og indesluttet levede htn, paSsede sig 
selv og havde sjcelden noget at sige. Han« 
haode et Fioretøj og levede as tilsceldigt « 

Arbejde, og der eksisterede et eget Ven- 
slalt ntellem Frederil og dans Heste, sor 
dent elslede han lige saa hsjt sont sig 
selv. Dette havde til Grund, at han 
en Gang blev indstcevnet as Foreningen 
til Dyrenes Bestyttelse. Hatt hat-de 
itentlig en gatnntel Heft, sottt havde nd- 
tsettt, ligesotn hatt selv, tnen hatt nænnede 
itte at draebe den. Saa holdt han den 
vaa Stald i Aar og Dag og sorede den 

godt, sten lod den sorgvrigt passe sig 
selv. Resultatet blev, at da Dyret al- 

drig blev rørt, og Benene ikte esterset, 
voksede Hestens Hove udi den Grad, at 

de sit Lighed med Snabelsto, og Dyret 
tunde knap staa paa Besteue. Saa var 

det, at Foreningen til Dyrened Bestyts 
telse greb ind og sit Hesten studi, nien 

Gantle Frederil grad som et Baru, da 

han stulde stilles sra sin Ven. J Haset 
hos Mes. Lars Petersen, Ente ester den 
saalaldte Vandmand, nødJrederil onl- 

hyggelig Pleje lige til det sidste, og til 
Gengæzld vil hans Plejersle saa arve 

dct Bele as 81000, sont han er assu- 
reret sor i »Danst Brodersamsund«. 

Dsdsfald J Lotdags afgik ved 
Boden Eharles Jenfen, Søn af den vel- 
bekendte Expressmand J. Jensen. Den 
unge Jensen hat i længere Tid vceret 
lidende af Brystsyge, og skønt der vel 
intet Haab var om Oetbredelse, konnt-er 
Dsden jo altid fotn en ubuden Gast, 
der bringet Sorg til de gamle Forel- 
dre, Søstende og Familie Den unge 
Jensen omtales af alle, der kendte han« 
som et ualtnindeligt bravt Menneske, 
meddeler »D. d. P.«, en Iærlig Fader 
og Son; og den store Deltagelie. der 
ved Begravelfen udvistes, var et Bevis 
for, hvor meget den afdsde var afholdt 
og hvor stor- Del man tog i de gamle 
Forældres Sorg. 

Mrs. Her-non Slow af Mont- 
pellier, Cal» afgik fokleden ved Dsdetn 
Tuberlulofe oq for tidlig Nedkotnft var 

Dsdsaarsagem Dun blev tun M Aar. 

Ssger Skadeseritatning. Misö 
Andrea Poulfen, der for nogen Tid 
siden kvm til Stade .ved at veelte over 

en Grusdynge paa Washington Ave» 
»Racine, hat i disse Dage begyndt Sasb- 
anlteggelie mod Byen og fortanger en 

kSkadeserstatning pqa t5.000. 

·Danmark. 
Mordct paa Laugeland. 

Polititen striver 10 Sept. 1902. 
Byfogden d’Aucharnp i Rudtøbing 
fortscetter sine Forhør over de forment- 
lige Langelandsmotdere med en mis- 
vcerdig Energi. Hver Dag bringet en 

ny Tistaaelse, og Gaarsdagens Balle- 
tin gaar ud paa, at Christian Kum- 
rup nu er naaet til at bekende at han 
hat slaaet begge de to gamle Ægte- 
solt i Oure ihjeL 

Der er selv for en utaalrnodig 
Sjæl noget overordentlig tilfredsstil- 
lende i det Tempo, hvori den lange- 
lanfte Mordsag nu er kommen ind. 
Vi resumerer det faaledesu 

Onsdag har Kullerup staaet paa 
Vogt, mens— «Ruder Konge« slog de to 
gamle Foll ihjel. 

Torsdag var han inde i Huset i Sel- 
siab med Morderen, men PassivDel- 
tager i Morden 

Fredag flog shan den ene af de gam- 
le Folt ihjel, men overlod »Ruder 
Konge« den anden. 

Lordag ingen Retord. 
Sondag tog han endelig begge de to 
Mord paa sin Samvittighed. 

Der er noget, der i de garnle Stets- 
atter fra 1600 hed, at Delinkventen 
»l)ci·ode en smul Bekendelse«. Naar det 
var Tilfoeldet, brændte man Synde- 
ren. 

Borgemefter d’Qluchamp i Rat-ko- 
bing fynes, viftnok til Ære for hans 
sunde Sans, itte at vcere saa fitker 
paa, at Retfcerdigheden er tjent med at 
faa Kullerup brcendtz thi han føjer til 
i sin officielle Bereining, at ,,det er 

Forhørgdornmerens Oderbevisning, at 
,,Ruder Konge« er den egentlige Ho- 
oedmand og Anftifter«. 

Det vil sige, at Dommeren ikke tror 
paa Kullerups Tilftaaelser: i modfat 
Fald maatte shan nøjes med at tro paa 
»Ruder Konge« alene som Anstifter 
og den anden som Morden 

Byfogdens Tro stemmer her med 

Foltemeningen paa Langeland, og der 
er siklert not endnu et Stykke Vej til 

Langelandsmordets endelige Optlar- 
ing. 

,,Ruder Konge« ncegter alt. 

En sultefn Millionær. Ba- 
ron C. Rothchild, Eheer for det be- 
tendte Pariser Bankierhus, hat allerede 
i en Ugestid opholdt sig i Købmhavm 
hvortil han antom med sin Lystyacht 
,,A!1nah«. Det var oprindelig Benge- 
fntstenc Mening at rejse efter et Pat 
Dageg Forløb; men Opholdet :-er, 
lldflugtcme til Hovedstadens Omegn, 
Zamlinger, hat fængslet ham i saa 
kzoj Grub, at sban allerede nu has oætet 
der en ste. Baronen rejser uden an- 

Det Selstab end sin Lcege —- ja, oq faa 
Nachtean 85 Mund store Bescetring 
og til Last-en hat han Arav nok fordi 
Millirsncktens Mave itte vic tage nwd 
Romqu 

Der er I Sandbed et ironist St-·.' af 
Stcebnen, at Denne rige Man-d, der 
tan forstasse sig alt, hvad han tnsier 
maa gennnuqaa en Sultekur for at 
leve. 

En fransk Duel i Oden- 
fe. ,,Odense Av.,« beretter om en Du- 
el paa Pistoler der nylig stal have fun- 
det Sted i Fyns Hovedftad mellem et 

Par Medarbejdere ved derværende 
Bleibe- 

Duellen, fortæller Bladet, fandt 
Stets i Næsbyshoved Skov, men for- 
løb heldigvig uden Blodubgydelse, idet 
den ene Duellant ramte 20 Alen for- 
bi Modparten og dennes Kugle gik 
saa viden am, at sdet hat været unm- 

ligt fenere at udsinde dens Baue. Det 
maa derska betragtes svm et Held, at 
heller ingen af Sekundanterne blev 
faarede. 
Jdet Studene l-snedes, faldt den ene 

af Kamphanerne af bar Forfjamstel- 

Udlandet. 

Hjælp for Boerne. 

Amsterdam, Sept. 24 Boer Eimer-ra- 
lerne Botha De Wet og Delarey hat 
udstedt et Opraab om Hjælp til de af 
Krigen ruinerede Boere. Dukumentet 

begynder med sprst at minde om, hvor- 
ledes Boerne, da de havde sluttet den 

paatvungne Frev, gaves Tilladelse til 
at spge deres nye Regering, den engel- 
ske, om Hjælp. Det hat de gjort men 

Hjælpen, der kom, er samtnenlignet 
med den herslende Fattigdom og Nød, 
kun sont en Draabe i Havet, hvorfor 
de intet andet Raad ved nu end at 

henvende sig til Evropa og Amerika. 
»Vi glemmer aldrig« lyder det bl. a., 

den Hjælp som medlidende Mennesler 
fendte os til vore Kvinder og Børn i 
de engelske Kontentrationslejre, men 

vori Foll er helt ruineret, henimod 
30,()00 Hufe paa Farmene er brcendt. 

af Englcenderne, og mange Landsbyer 
brændt eller lagt øde. 

Landet er som en Orten, Krigen 
fordrede mange Ofre; Landet var kun 

rig paa Taarer og Sorg; Vore fortkl- 
dreløse og Enker blev forladt. Vi beder 
nu om Hjcelp til de trængende og om, 
Midler til at sorge for Børnenes Op- 
dragelse. 

Mr. Lehman, Udgiver af Mr. Krü- 
aers Memoirs har aivet 8150,000 til 
.Hjælpefondet. De 100,000, fom om- 

talteS sorleden var en Gaoe ikke fra 
Arthur While, fom man førlt antog, 
men fra Henrn Phipps, en Amerikaner 

og Direktør for Carnegies Jern og 
Staalværler. 

chscr dlid. 

Paris, Sept. 25. —- Et Telegram 
fra Seoul, Korea, til ,,Figaro« medde- 
let, at Koffer-en af Korea er død. Han 
efterfølges af sin Søn Eui W«ha, som 
er 29 Aar gammel og hat faaet en 

tidsmcessig Uddannelfe. 
Il- sk si- 

London, Sept. 25. — Koreas Le- 
gation hat intet hørt om, at Kejseren 
af Korea er død. Men der gaar Ryg- 
ter her om, at Telegrammet fra Paris 
er« korrekt. Man frygter imidlertid 
for Forviklinger mellem Rusland og 
Janan og søger at fljule Dødsfaldet, 
indiil Forberedelserne for hans Este-:- 
følgers Kroning er fcerdige. 

Kolcracn i Ægyptcn. 
Kairo, Sept. 25. —- Koleraepide- 

mien i LEgypten er nu i Aftagende. 
J Gaar var der 636 nye Tilfælde for 
hele Landet, 541 Dødsfald og 179 
Helbredelser, imod 1,026 nye Tilfcel- 
der, 953 Dødsfald og 258 Helbredel- 
set den 17de Sept· 

Nilens Oversvømmelse er noget be- 
dre, men der er ca. 2,160,000 Ams, 
sont endnu ligger tørre. 

se over en Trærod, og dette opfattede 
Modparten, som om han havde ffudt 
ham, ksvotfor han rædselssiagen flyg- 
tede dybt ind i Skoven. Her fandt 
Sekundanterne ham omsider siddende 
paa en Trcestub i ftætk Graad. 

De to Modstandere affluttede saa den 
rystende Begivenhed med at dritte For- 
fig. 

— 

A nho l t· Beboerne paa Anholt 
fsrer for Tiden Undekhandlinger med 
Kammerhetre v. d. Maase om Køb 
af Stsrstedelen af Øen, der hører v. 
d. Maases Fideikommis. Tilladelse 
til Salget vil efter Forlydende blive 
givet. Beboetne shar budt 65,000 Kr. 
for den opdyrkede Del af Øem og 
dette Tilbud shar Fideikommis’et ac- 

cepterei. De store uopdyrkede Orten- 
strækningek, der danner Jagtdistrik- 
tet ,,Sandsiugten«, samt Sitaris-ret- 
ten et ille indbefattet i Salget. 

Pastor Il. Iabricud Jllnstrcret 
Kirkchistotie for Folkct. 

Med Titelbilleder og 170 oplysende og 
sorllarende Billeder: Portroeter af 
Kittcns store Mænd, kulturhistoriste 
Billeder og Billeder, der illustrere den 
kristene Kunst i forslellige Tider. 

En stor Del as Billederne ere Gen- 
givelser af Billeder sra Begiven·heder- 
nes Samtid og have saaledes en ganste 
særlig Interesse. 

Bogen er en samlet, let tilgængelig, 
tort Fremstilling af hele Kirkens Histo- 
rie, dens Udbredelse, Kamp og Sejet 
igennem Tiderne fra den ældste indtil 
vore Dage. 

J Løbet af kort Tid er der bleven 

trytt og folgt af Fabricius-: Jllu- 
streret Kirtehistorie for Follet, et An- 
tal af 14,000 Eisemplater. Dette vi- 

ser bedre end mange Ord, hoilten 
Trang der er til lirkehistorist Kund- 
skab, og det viser endvidere, at For- 
satteren hat formaaet at træfse de ret- 
te Grænser med Hensyn til Bogens 
Ornsang og Pris. Da Bogen stadig 
efterspørges stcertt og der fra mange 
Sidcr udiales Nødvendigheden af at 

Folket faar mere Kundstab om Guds 
Folks Historie gennem Tideme, sæl- 
ges den m)e tredie Udgadc til 
den samme overordentlige billige Prig 
heftet 81.50 indbunden i lomponeret 
Bind 82.00. 

Om de tidliaere Udgaver er der 

fremlommen de mest anerkendende Ub- 

ialelser. Bogen frecnhæoes Iheri som 
en Folkebog i dette Qrds bedste For- 
stand og som en as de bedste Boger 
fra de senere Aar. Forfatteren now- 

nes som en ypperlig Fortæller, der 
med dyb Kærlighed til Opgaven me- 

iterlig har sorstaaet, ofte i faa Ord, 
paa en malende Maade at fremføre 
de Skitkelser og stildre de Begivenheder 
og Tilstande, han fører frem for LE- 
sernes Øje, samt i Besiddelse as Ev- 
nen til at give Fremstillingen en solle- 
lig og letfattelig Form, saa at Las- 

seine vil saa rigt Udbytte as Bogen. 
Om Billederne er der bleven sagt, at 

man maa beundre det Arbejde, der er 

gjort, for i denne Henseende at gore 
Vcerlet paalideligt og væklende til Op- 
mcerksomhed, at det tige Billedstof, der 

overvejende er hentet fra Begivenheder- 
nes Samtid, er sortrinligt og interes- 

sant samt gør Bogen levende og sor- 
højer dens Værdi. 

Ofte er udtalt, at Bogens Frem- 
lomst har Vceret af overordcntlig stor 
Betydning for det lirlelige Foll i Dan- 
marl. Dens Udbredelse herovre vil sit- 
lert have megen stor Betydning for 
det danste Kirtefoll og virle til stor 
Velsignelse. 

Alle som hat læst denne Bog er en- 

ige om at den burde vinde lige saa stor 
Udbredelse fooholdsvis herover som 
hjemme i Danmark. 

Fabricius’ Kirlehistorie sor Follet 
saaeS i Danish Luth.« Publ. House til 
den osvensor ncevnte billige Pris. 

Hestet sil. O. Jndb. -i et sint kom- 

poneret Bind. s 2.00. 

Bogen indeholder ialt ca. 500 Si- 
der med 170 Jllustrationer. 
I— 

Farm for Salg. 
En Form paa 80 Arres, kun l Mil fra 

Kirke og Skoke, er til Salg paa ricnelige 
Vilkaar. 

Adresser Mis. L· P. J e n s e n, 
808 Birch St., Atlantic, Ja. 

Eu Bager, 
danikiamerikansk og uden Familie — ab- 
solut ædruelig og paalidelig — Insler at 
bestyre et Bageri og ier gsre alt Akbeidet 
hos en Ente eller et Pay ældre Folc, helft i 
en mindre By. Billet market »N. G.« 
med Oplyöninger om Fotholdene bedes til- 
fendt dette Bladd Kontos-. 

Svin og Korn er Penge. 
100 N. culpa-« stock kmä vil for indre 
Sygdom hos Svimne og spare 7 
Majo. hol-ich kostet-P del atet Snlges 
pas so Dzer Prove. riien er 50 pr. 

END-Zu TTTNU M IV Bitt-« f most-OF smcsc Posi- cog« 
III-mer sei-eh can-tell Zins-. Is. 


