
Tit-erste stifte, den rsde Mond sad 
ikte lcengre og lyttede til Bilgernes 
monotone Sang ved den djemlige 
Arne. hart maatte rammePladsen for 
den hvide Mand, spje sig dort og sage 
nne Virteselter. Omegnen, hvor 
Fort Denkborn anlagtdeT var slad 
oa snmpet, men ellers as blandet 

Beftafsenhed Størsteparten dar Mo- 
rads, enlelte Steder san-dies dog 
Stenarter liae til Oversladen, atter 
andre Steder Ler eller Sand. Paa 
de dojeste Punkter vatsede Basse, 
Trckr og Gras-zarten J Aaret 1880 
opmaaltes Egnen og udlagdes til 

B-nggearunde. Aaret ester organisc- 
redeg Cool County. 

J Llaret 18137 blev Chicago ind- 
lorporeret som By, i 1848 aabnedes 
den forste Jasrnbane her. Senere 
har Byen votset med Stormstridt· 
Der bar imidlertid itle smanglet paa 
Forhindrinaer sor Byens Vælst oa 
Bel. Allerede i Aaret 1854 hargede 
en voldsom ColeraiGpidenti Byen og 
dortreo manae as dens Jndbyggere 
ra satte dens Vætst en Del tilbaae. 
Nassten umiddeldart herester sulgte 
en itor Penaetrise, og var Forholdene 
daarliae sor, blev de endnu vertre. 

Herester folget saa en Tid, da alt 
Ijenfnnlia var i god Gange, Byen 
blomitrede op til en Storstad, udvi-’ 
dede sia over udstralte Arealer, ogs 
Industrien trivedes godt. 

Jmidlertid lom Pludselig et nnt 
Ilvejr vg sormsrtede de lyse Udsigter, 
ca det var den stsore Brand i Aaret 
1871, der odelagde Vertdi sor over 
2 Millioner Dollars og tostede et 
Llntal Menneslers Liv, the mange 
vides itle. At give en Bestrivelse as 
denne sorgelige Brand vil tage sor 
megen Plads og udelades dlersor. 

Siden den Tid hat Byen itie un- 

deraaaet nogen nævneværdig swrre 
Ulntte men har volset need Kamm- 
slridt til den nu dar et Jnddyggeran: 
tal paa ca. 2 Millioner Mennester og 
udstrcetler sine Granser wer 122. 
240 Atres Land. At give et Oder- 
blit, eller gaa ind paa Enlelthederne 
i sm Helhed er som ssr navnt en 

Umuliahed sor mig, da jeg hverten 
sdar den hertil fornsdne Tid eller 
Bilder, tun slal jeg ans-re nogle en- 

teite Ting. 
Naar vigse Personer har ment, at 

det meite, der er at srernheeve ved 
Chirong er, at det er en stor forder- 
vet By nie-d stidne Gader og sammen- 
lignet den med det stidne Csonstanti- 
nopel, da er denne Udtsalelse ahnet- 
tiaet da overdreven. Byen staar 
aabenbart langt tilbage sor andre 
stsre Bver baade her og i andre Ver- 
densdele hvad Renligded angaar; 
men til Undstyldning herfor tan ogi 
saa tjene den Hurtighed, den er 

votset op med, og det store Ateal, den 
spreder sig over-. 

Bnens Langde sra syd til Nord er 

28Mil, dens Bredde sra Ost til Vest 
er 9 Mil. Deus Gadeleengde er til- 
sammen over 4,173Mil, og densFor- 
touge er 8000 Mil, deras er 1,373 
Mil helt eller del-bis istandsat eller 
sordedret. 

Bvens langste Gade er Western 
Ave» op til 24 Mil lang. 

Gadernes Brolcegning destaar sor 
Storstedelen as CedarBloile; i beset- 
dede Gader er anvendt Granit, Mur- 
sten og Ashsalt ellet andre Slags. 
Fortougene belagges nu med Gemenn 
men da saadan Belcgning er baade 
tostbar og oanslelig at lægge tager 
det megen Tid at tomme over de nd- 

stratte Arealer. 
Begrundet paa ByensStsrrelse og 

den Masse as Fabritter her sindes as 
sorstellig Art, er det llart, at Lasten 
rundt disse og paa tat besoltede Ste- 
der, bliver uren og usund. For at 

gives Befoltningen Lejlighed til at 

nyde den stsnne Natur og saa en ski- 
stere Luft er anlagt en Del smutte 
Parte i selve Byern hviö samlede 
Areal er 3000 Altes Den stsrste 
as disse er Jaclson Part, den west- 
stsrste Lincoln Parl, hvvri tillige 
sindeö en itle ganske lille Samling as 
vilde, kostbare Dyr sra sremmede 
Verdensdele og sra seer Landet. 
Nævnte Dyrehave dar de sidste Aar- 
saaet verdifuld Tilsprsel as Dyr.t 
Der er Tale orn at udvide Lincoln 
Pakt betydelig ved at sylde opi 
Michigan Ssen og lcgge til den. 
Lincsoln Parl Iigger langs Bredden 
as nasvnte S-. 
Disse Parle sorsttnnes med mange 

Atter as Jinulle Troer og Madser 
as stsnnigplomster i alle Former as 
Bede, vgl-de Smaastee er dan et der, 
hwk Bache ten up IM« k. 

forncevnte Prydelfer i Partene er 

der en Del smutte Statuer af der-m- 
te Mand. For Dansternes Vedtom- 
mende sindes paa en af de finntteste 
Pladser i Lincoln Pakt Statuer af 
Eventyrdigteren H. C. Anderfen, fid- 
dende Ved Siden af Svanen og stum- 
de over den smutte Oinegn. 

For at give enForestilling om hvils 
ten Trafit der er i saadan By tan 
ans-res, at de forstellige Hovedlinier 
af Sporvogne og Højbaner aarlig bei 
fordrer 400 Millioner Mennester. 

Chicago hat 4 Hsjdanen Metropo- 
litan, der er 38 Mit lang hat tostet 
ncrften 17 Millioner at anlægge, er 

den ftprfte eller længste, den befor- 
drede ca. 29 Mill. Passagerer fidste 
Aar. De andre R, North Western, 
Late St., og South Side, er alle 
mindre. Den as Sporvognenes Ho 
vedlinier,der befordrer flest er ,,Unioni 
Traction«, der er JOJ Millioner aar 

lin, den ntrste er Chicago City Rn., 
der befordrede 128 Mill. Byen har 

VI Hovedjernbanestationer, netnlia 
Illinois Central, Chicago North 
Westerm Union, Las-alle St» Dear 
born, on Grand Central, paa disfe 
Stationer indtommer og afgaar hver 
Døgn 1,448 Tog, altsaa ialt paa den- 
alle, hviltet noksom stodfcrster den 

umaadelige Trafit til og fra Byen. 
Desuden er der 6 Dampftibstinier 
for Passagerbefordring. 

Vandet, som Byen forbruger, spres 
berind gennem Tunneller, en 6—7 

Fod dybe anlagt op til 5 Mil ud i 
Søen, nogle tortere. Gennem digse 
ledeH Vandet ind til Pumpftationer 
rundt i Bven aennem Hovedlednin- 
gerne, for fra disse iaen at spres gen- 
nein mindre Nsr rundt i Hufene. 
Vandet bliver temist undetspgt, oa 
Nesultaterne heraf offentliagøres i« 
Byens Bladr. 

At give noaen Osversigt overByens 
Forbrug as Levnedsmidler ser jeg 
mig itte i Stand til, det vilde blive 
for vidtlpftig. Kun stal ieg anspre, 
at det sidfte Aar importeredes her 
til Byen spiritusfe Dritte for over 

8800,000 og Tobak for over en Mil- 
lion Dollars. Der indføres og pro- 
duceres en uhyre Masse spivitusse 
Dritte, som forbruges her. 

Bnens 2 Millioner Mennefter er 

af mange Nationer. Her sindes 42 
Nationer, foruden saadanne, sont er 

fsdte her i Landet. Den talriaeste 
as disse er Tysterne, sop til 172,000, 
saa Jrlændere. ncrst Polattere, den 

fjerde Svenstere, nceften 50,000. 
Her er naelten 32,000 Negere, 2,000 
Kinesere, 100 Jsapanesere og 10 Jn- 
dianere. Tallene er tagne efter sidste 
Census men felvfslgelig itte n-jag- 
tiae. Sidfte Oversigt over Bilds- 
falsd og Fsdsieiz jeg er i Besiddelse af. 
er fra 1902. Af Dødsfald nævnte 
Aar er angivet 26,220, af Ftdsier 
27,344 —- disse Tat er naturligois 
langt fra nøjagtige Der fsdtes over 

1,000 flere Drenge end Piaer, III-ds- 
aarsagen i de fleste Tilfcelde var 

Pneumonia, nast Lungespindsot, 
(c-onsutnption). 870 begit Selvrnord 
og der var op til 100 Mord, itte asi- 
agtig· Af Befoltningen et der en 

Del flere Mamd end Kvinder. Tit 
den ossentlige Undervisning er by·a- 
get 250 Stolen Antallet af Born 
indmeldt heri sattes til ca. 254,000. 
Tit at lede Undervisningen i nævnte 
Stoler er ansat 5,481 Lmre og 
Leererin"der. Der er stor Mangel pasa 
offentlige Stoler, en 5——6000 Born 
angives itte at faa nogen Undervis- 
ning begrundet paa, at Byen mang- 
ter Penge til at bygge Stoler for og 
lvnne Leererr. Foruden nckvnte Sto- 
ler, hat navnlig vaterne deres eane 
'Stoler, shvor der undervises baade i 

Tyst og Engelss. Katolitterne hat 
mange Stoler, og andre Nationer og 
Religioner bar deres egne Stolen 
Her sinsdes desuden til Ungdommens 
Uddannelse en Masse Hojstoleu 

Loven siger, at Bot-neue stal gaa i 

Stole fra 7 til 14 Aarö Alderen; 
men trotds dette har der i en Aarræt: 
te vceret drevet en standig Trafit med 

at lade Bornene i 12, 13 og 14 Aars 
Alderen ardejde i Fabritter ogVeert- 
siedet-. Den daarlige Luft, den lange 
Arbejdstid for et Batn og al den 

Lsarin og Stej svættesde de smaa haa- 
de paame og Sie-L tilmed maatte 
de jo savne Scoteundervisningen i 

Vhsj Grad. Derved opfoftrede man en 

Flot af uvisdende sog fortr-btede, un- 

ge Mennefter, der titsyneladende var 

ude af Stand til at fytsde deresPlads 
i lSamfundet paa en tilfredssttttende 
Maade, og som Folge-YOU tunde 
ftilive ttt Mode Ihrer-M har ni: 

Pladser. C 

.Fotuden det Antal Born og Unge, 
som arbejder eller soger Stolen, er 

der en sorgelig stor Armee, sotn dri- 
lver rundt uden nyttig Ethvem Dei 
Iet itte alene fattige, uoplyste ForceL 
!k-te, der er med at opfostre denne Sta 
Fre; men ogsaa rige, dannede ForæLs 
im has hektit yoet Smo. Og dis- 

sc Drisverter er ilte alle dumme, 
uintelligente LIJiennester, men flere hat 
endog niodtaget en udvidet Stoleu«d- 
dannelse. 

Lediagang et en Nod til alt ondt. 
ca i de sleste Tilfctlde er den Begyn- 
delsen Paa Forbryderbanen· Adia- 
gang svcettet de fysiste Ktæstet, lam- 
mer Mustlen, slapper Energien, gør. 
at Selvovholdelsegdristen tabes, at 

Villietrast og Respekt for sig selv og 
for andre sorsvindet, og at onde Va- 
ner votset. 

sHaand i Haand med Lediggang 
gaat U«lydighe·den, sorst mod Hieni- 
mets Looe siden mod Satnsundets. 

Ei Batn tan ilte opdrage sig selv. 
Det maa bojeg, undertiden masasle 
med starpe Mi-dlet; det maa tageg 
tctrliat ved Haanden og lech, dei 
maa fortlateg, hvordan det stal for-—- 
holde sig over fot Gud, Forældre og 
Samsundet i sin Hetlhed i de forstellii 
ge Forhold, og hvorsot. 

Men naar nu Barnet overlades til 
sig selo at drive rundt paa Gaden, 
da tommet det let under daarlig Ind- 
slydelse, den sindes niesten oderalt, oa 
daarlige Vaner dannes. 

En saadan Dtivert træsser snart 
Kammeratet, han begynder at rnge 
Eigaretter, »'like the other boys«, han 
er til Stede ved ethvert Oplpb og 
ndet sin Tribut. Han holder sig 
horte sra HjemrneL Forst ydet en 

eller anden Trappe tilsældig Stle 
« 

sot Natten; senere flottes man rundt 
i Salooner og billige Vatieteer og 
andre Steder, hvot Synd og Umi- 
delighed trives. 

Man over sig i at begaa smaa 
Rapsetier sra Butitterne. Ja, det 
er ingenlunde sjældent, at selve For-— 
crldrene sendet dereg Born til Bu- 
titterne sot at sijcele ellet beile. Qg 
naat de smaa Tyveriet lytles, pro- 
des senere de store, isdet man nu sor- 
soatet sig med Vaaben. 

Forbrydete under 16 Aar har de- 
tes egen Domstol, hvor den gasmle 
Tuthill er Dommer. Han ssotstaar 
at taae sig as saadanne Stallet med 
Rattighed og Otns u. The John 
Worthyschool, hvorhen slemrne Dtens 
ge fendes sor at opdrages, et alt for 
lille og itte svarende til det Hono. 
da den ligger paa en stojende, snav- 
set Pladg i Byen Der stal Tid til 
for at udrydde de garnsle, daatlige 
Vaner og oplbygge nye, gode Bauer. 

En Dei as Byens tige Mond agter 
« 

at bhgge et bedte Hjem for saadanne 
unge Forbrydete udensor Bhen, hvil- 
tet natutligvis et langt bedre. 

Ældre Forbrhdete sendes til 

Tvangs Arbejdsanstalten Bride- « 

well, det ligget nakr Western Ade. 
paa 26 St» eller til County jail, De- 
atborn St. 

As Siedet, hvor Fotbtydetsiaren 
oste hat Tilhold, tan ncevnes Chiro- 
gos 7,350 Saloonet og 40 Thea- 
tre soruden mange Vatieteer og derar- 
lige F«otlhstelsesstedet. 

Til at opretholde Orden i Byen, 
et der ansat en Politisthtte paa 
2,863 Mand, de, hvis Løn er mindst, 
saar 81,000 aatlig. J Aatet 1902, 
det sidste Aar, der et ossentliggjort 
Odetsigt, soretog Politiet 70,314 
Arrestationer, as disse var 315 dan- 
sie. Bhen hat 18 Psolitiretter, hvot «- 

alle mindre triminelle Sager behand- 
les. Til at behandle alle ansdre ju- 
ridiste Saget findes her 8 sotstellige 
Retter. 

Bhen hat et Brandmandsiab paa 
ra. 2,000 Mand, der gennemsnitlig 
hat lidt hsjere Betaling end Poli- 
tiet. 

J Aaret 1902 var her 5,125 Jlde- 
brande. 

J Bygningen 12——14 Jesserson 
St. er et Slags Hotel, hvot der gives 
sri Logi og Mad; men vedtsommende, 
som vil benhtte disse Midler, maa 

atbejde tre Timer om Dagen til Ve- 
detiag der-fors. 

Bzhen hat optettet 3 lsti Anbejden 
tontoter, hvor saadanne, ssorn spget 
Arbejde, lan saa Ansvisning herpaa 
stit; de andre Avbejderkontoter sor- 
dtet Betaling for detes Andisning 

De er beliggensde paa 429—·431 
Wlahash Ave. So. og 259 Clatt St. 
N. og Got. Randols sog Canal St. 

Til Asbenyttelse fsot uhernidlede og 

»»..., -,--.. «-« Ums s« Denjer UZ 

Behandling. F 
J Byens Udkant sindes Fattiggaat- 

den, hvor saadanne, som er ude at 
Stanle til at ernære sig seslv, faar frit 
Ophold. 

Deguden sinoeg over 50 Velgørem 
hedsselstaber oa Missionet. 

Af de, som drive mest Mission 
blandt Samfundets dybest sakdne, 
,.the Chicaao slumg«, smaa sittert 
scrtteg pverst spaa Listen »Frelsens 
Hast«. De hat slere Stationer i Mid- 
ten af dette Sodoma, og de er itke 
bange for Rappen Næst efter kom- 
mer maaste Methodisterne oa Jeder- 
ne, begge missionerer en Del blandt 
bette Udstud. Endvidere maa næv- 

nes Adventisterne, der har baade Mis 
siongielstaber og Niedical Dispensa- 
kieg paa State St. og Hatstcd Str. 
Teree Virtsomhed Paa State St. er 

beliaaende paa et sStrøg, hvsor over 

Akt-m Mcend og Kvinder driver 
rundt oa lesver et Liv i Sshnd og 
tlaudeliahed uden at foretage sig noget 
nnttiat Erhverv. De har oqsaa op- 
rettet et Hjem for faldne Kvinder i 

Liahed med Magbalenchjemmet Ved 
Rabenhavm Danmart. 

Deguden aør jo mange as de andre 
Kirtesamsund et godt Arbejde for 
stubg Riqes Fremme ogsaa udadti«l. 

Her i Byen sind-es 1,000 Ritter. 
Her er 40 Kirteaaarde, alle beliggcmi 
De ved Bhens Udtant. Her er 57I 
Hospitaler oa 60 Asyler. 

J Bhen tryttes og udgtves 650 A- 
oiser og Binde Her er 3 offentlige 
Musiker, hvoraf et sindes i Jactson 
Bart, et i Lincoln Part og et paa 
Lake Front Det i Lincsoln Park er 

Jaxbent hver Dag, det Paa Lake Front 
bver Qngdag oa Lordag og Sondag, 
Det i Jactson Pakt hver Lordag oa 
Zondag. Atogangen er fri for Pub- 
likum. Andre Dage kostet Adgangen 
25 Cents. 
Bittens Belysning bestaiar dels af 
sag oa Gasoline og dets af Elek- 
tricitet. 

» 

Chicago har et stort og meget sengt-; 
hart Opslantx hviltet har gjort sit til. 
Evens hurtige Vætst. ! 

Titsørsten af Kornarter og cheg er 

gieget stor. Henved 2 Millioner chegs 
ndsøres aarlig, og Stprstedelens flog-i 
ces paa Chicagos store Silagterier —- 

,Union Stoctyard«, der er ernstem-« 
knde i sit Sl(ags, og meget pattes her 
Ig forsendes over hele Verden. 

Antallet as ny B"ygninger, opsørt 
De swste Aar, er sormindstet meget, 
Ig Huslejen er bteven mseget sechsj- 
et. 

J Udstillingsaaret 1892, det Aar, 
der naturtigvis opfprtes sBygninger 
:il hsjere Vætdi end almindelig, op- 
7srteg 13,000 Bhgninger til en Vier- 
Ii af 64 Millioner Doll. J 1902 op- 
Iørtes tun lidt over 5,000 Bhgninger 
il en Vatdi at 80 Mill. Doll. 
szhicagos tostbareste Bygning er 
lluditorium spaa Michigan Ave. og 
Zongress St» det har tostet at vpsøs 
re sZ,200,000. 

Chicagos hsjeste Bygning er Mase- 
kic Temsple, State oa Randolf St. 
Vet er 21 Etager hof, er bhgget af 
Marmor og Staat og hat kostet Z 
Utillioner Doll· at opførr. 

Byen har 58 Bauten Den af dis- 
"e, svm averterer stsrst Kapital, er: 

stational Bank, Kapital 8 Millioner 
Dollars. 

Det Steh, hvor de største Sammet 
kmbhttes, er saedvanligvis Chicago 
Bors. 

De Retailhandlere, ssom siges at ge- 
se stsrst Forretning, angives at viere 

Marsham Fiesld E Co» og efter Va- 
selager »The Boston Storc«. 

J administrativ Henseende er By- 
n inddelt i 35 Wart-T Til at be- 
tnre sog have Opsyn mesd disse val- 
Ies 70 Older·mæwd, der sammen med 
Nsahotsen danner Btyraadei. Det i 
syraadet hetstenide Element er Je- 
cenderne, og de er bleven nasvnkunbd 
ce ved deres store Fardighed i at me- 
e deres egen lWage, og vetd deres Uhu- 
lighed til deres offentlige Hverv i 
syraadet Mange as dem er uoplys 
te Foth men de hat Penge, og sor 
)em tan faas meget i Verbeu- 

Byen lsnner ialt 14,910 Personen-, 
wortil medgaar ca. 15 Mill. Doll. 
Den shsjest tsnnede er Mayor Haer- 
«on, der oppebcesrer en Lsn af 810,000 
carlig. Nest efter tan net-ones Po- 
itisuperintendent Feances O’netll og 
brandspspetkintentdent Marsham hver 
;6,000 aarlig. Oldermkenidene faar 
yver 81.500 som Aaret. 

Hermed asslutteö disse saa Be- 
ncertningar omBIhen Chioago. 

J. M. N. J. Luntdsberg 

auuu ausn- aay lata-»gut« 
hat modtagct nedenstaaende Udtalelfe fra Hr.W.F.Christianie1-, Medlcm at Ficmaet 
Tobey C Christianjcn Cabinet Co» 36 Gljurchill St» Chicago. 

Hv. Christiausen var en af Kompagnietg første Aktionwrer, og som et Efsemvel paa 
hans Tillid til vott Mineforetagende kan naman at han, saavel som de flefte af vore an- 

dre Attionærer, senere har fordoblet sit oprindelige Jndstud i samme- 
Hr. Christiansen er velkendt blandt Standinaverne paa Grund of de forskclltge Stil- 

linger, han indtager i Velgsrcnhcdens og Kirkeus Tjeneste, idet han bl. a. fungerer som 
Dircttør for den Ruft-Luth. Diakonisseforening og det Wurst-Luth. Aldctl omzhjenh 
»igcsom hatt er Truftee for Bethlehems Kirke i Chicogo, og cnhver, som sendet hanc, ved, 
at han qldtig vil latmk sit Ravn i et tvivtspmt Diana-. 

Or. Christianien siger: 

csIcAcO, st- IIL Ichs 

sog at dlsvsn snmodst on st ugtuls mls shgsssnds Coos Kop- say 

Ilnjng compsn7, bvokat Joz s- Akttonsk. dsts st1111n8, usstgtsr osv. 

Bette can Jeg sIsks mod desto stskts kkycdsd, som III trs dst sxler 
kirstc fjk uet destemtejlnütryt, at Kompasjst taktlsk ejsr verdttuijs 

Guldmjner 1 Alaska· nvjlke kun vcntor pas st bljve Grevno Tor at 

sksksp lhteresssntekne der Uddytto of Zins Penge, Som de EJOTNA Rez- 
n1ns paa, da de Inctksadte com Aktion-rek. Jeg er oyssa overbeV:-t ! 
om, «L kttte Poretagenue er besorgt pas Porroxntngsprlncjper, da JIL 
n;.zJ»: ge Habi, sum hole Tidon nor Etaset spjuscn st -e:, -; ::,. 

et U« er chsprvutjve. dygtjgc og Erllge korre« 
,--·, s-? P««k««yxrdot u:VIJSomt v11 ksa et helujgt Usp .j. Dew '- 

erhkd« n! Ver kun krmves en torholdsvts ltden Dr:7ts!api!a!, ka-r5« 

sc.· Jazkulu kka Begynselsen ak. 1kke tksnges n0»ens»mnelsr Husriccr. 
txzkr ugehh 111 Gunst versor- 

1 Betrugrnlng at kokanstausnde nexer Jeg zoge« Ectonkexxghed VSI 

c: antekole Poketagenuet til Publikums VelvtIJe, rorvxsset em, at Ak- 

tjccxrkkro der usw-Trade Udstgter txt 

Uigztts 
pas stne lud-kug. 

« 

IS chukoh111 st- 

Tette Brev beljsver ingen Kommentar. Det taler for sig ielv i faa Ord saa tydeligt, 
at vi lutet lundc lægge til, sont vilde ftyrke Tilltden ttl dette Foretagende. Vt behsver 
blot at pege yaa folgende fire Punkte-r t Hr. Christianseus Brev, hvtlke tilkendegwer, at 

Kompagniet er bygget paa en solid Grundvold, som betinger et absolut heldigt Udfald: 
1. liampagnict eier faktisi værdifulde Guldwiner i Alaska. 
2. Foretqakndet er bqferet paa Forretningdprincidper. 
:t. Te Mem-, fom flam- i Spiner for det, er konservative, dvgtige og ærllge 

Fort-etniugsmænd. 
4. Ter lrceves en forholdsviø luden Triftøtapith 
Tisse Falta burde være trlstræklelige til at overbcvise Dem om, at her er den rette 

Lejlighed til at anbringe Teres Penge sauledes, at De tan opnaa et stort Udbytte as dem. 
Lan Te forsvare at lade den gaa ubcnyttet hen, niedens De kan lobe Attieme til den 
lavefte Priv, nemlig 10 Centll StattetZ Vil De vente, iudtil de er stegne i Pris til 50 
Cents ellcr l Dollaw 

Bois De köber nu, laar De 
500 Aktier for 850.—1,000 Atti-r for 8100.——5,000 Atti-r for 8500. 

Benter De, indtil Prisen er 50 Cents, faar De blot 
100 Aktier for 850. — 200 Attiet for 3100.—-1,090 Aktiet for 8500. 
Og naar Brüten er l Dotter-, faar De mva Iærre, uemlig blot 
50 Attier for 850. —- 100 Aktier for 8100. — 500 Aktier for 8500. 

Læg Meerle til, at De faar henhvlddvis Iem og ti Gange iaq mange Aktier for det 
sammt Pengeindstud. hvillet betyder, at De eventuelt faar tem og ti Gange sna start Uh- 
byttr pna Tores Pest-m thi hver Aktie her en paalydenve Viert-i af en Damm og Divi- 
denden udliqnes ljgelig mellem alle Aktionen-nnd enten de hat betalt 10c. eller en Dollak 
pr. Ame-. 

Tet er saalcdees felvindlyfende, at den ftsrite Fordel ligger i at gaa ind iocn Altkonær 
im Begyndelsen af, medens Prisen er lavest. Opsæt verfor ilke, men striv met-litteng 
ester vor intutt illustrerede Prospektus, indeholdende udsprlige Oplysninger, Kerker over 

Alaska samt Forteanelie over Rompagntetz Aktioncerer etc. -« Eftrrat c e hat« læft den 
jgennem, vil Te jlle vccre i Tvivl om, thd De bør gøre. 

Nompagniets Præsident, Kapt. E. M. Cederberg, streifte fra Chicago Lordag den 21. 

Mai til Alaska for at foretage de fomødne Vorberedelier tll Triften af vore Miner 

Ilioocl llopc Bay Miaing co. 
412—8.) Dem-how st., Chl(«ng0, lll. 

Staub-gen 
»Modersm-aalet«. Praktist 

Vejledning i at lcese og strive Dunst. 
Bruges osveralt paa Højstoler og i 
Bornestolen Vsarmt anbefalet af 
Lærere og For-klier Jllustrerei. 
Godt indbunden, Pris 40c. Rabat 
til Lerrerr. Faas hos Sigurd An- 
ker, Bjair, Nebr. 

»Dansteren« udgaar to Gange om 

Ugen. 8150 aarlig. ProveMr. frü. 

Ekskursions-Priser 
sit blive gældende km alle Punkt-er pas- 
Chicago qNortkaestern Jernbene for 

! 
nedenntevnte letselcle: 

, specielle nedsatte 

Atlantio Oft-y, N. .1., 13.—15. Juli, 
Nobles ot the Mystje Shtine. 

Unsinn-oh 0., 18.—23. Juli, Grund- 
Lodge B. «- 1«. Order of Blks. 

Sen Franc-Dem 5·—-9. sent. Trjenniel 
conclave Knights Templer. 

san Freud-ca 19.—25. sept., Sofer- 
eign Grund Lodge l. 0· (). F. 

Dem-er, (’olora(10 springs and Pueblo 
stimme-r Exoursjons Juno Ist to sont-, 
30,1904. Retum limjts ()ct.31. sl7·50 
and 818.50 from Blatt, Nebr. 

Ogden and satt Lake-same dates and 
limits 830.15. 

Blsck Hills keins-same dates and 
limjts 816.00 to 818.40. 

st Paul, Duluth or supekjor — same 
dates and ljmjts 812·35 and REIS- 

chjcagwsame dates and limits 820.00. 
Vja st. Loujs with 10 day stopovek 
one way 825.80. 
For met-were Oplysning eng-wende 

Frisch sslgs-Dato etc-. for nævnte 
os andre lekteläe henvencke man til 
Oh los-so « Nowwesterns Agenwr. 

Eneste Jcmbane metl Dold- 
beltspor mellem Missouri- 
floden og Chicago· 
Direkte Linie tilst· Paul og 

Minneapolis. 
Direkte Linie til Blacchills, 

s. Dak. 
Eneste Linie til Bonestee1, 

s. D., Rosebud lnclian Re- 
servati0n. 

Gennemgaaendesovevogne 
til ()maha, livor der ved 
Union station holdes direkte 
Forbimlclse for Äfgang til 
Cbicago og andre Punkte-r i 
Østen. 
Ingen Forsinkelser. 
ltstet Togslcifte. 
Northwestern bele Vejen. 
Ängaaemle Priser, Kort og 

Køreplan maa De benvende 
Dem til nærmeste Agent eller 
slcrive til 

Jolm A. Kahn, 
Ä. G. F. ö: P. Ä.. 

Lckrek N. Christianiem 
Niels Pier aa Wolle. 

En Samt-ab i det jydste stosp 
J Omsiag 10c. 

Saangikæte. 
JOmsiag10c. 

Stakkels Heile. 
JOmslag 10c. 

» 

-Sowneraads»fothandling. 
JOmsiag10c. 

Samtaalsmsd. 
JOJnslsag 10c. 

De Ia fi swot, men blyw 
godh 
J Omflag 10c. 

Daniih Luth. vastshvustz 
Blasi, Nebr. 


