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Fra Krigsskuepladsen. 
Wange Jtygten ingen Re- 

fultatet. 

Dei hat langtfra manglet paa 
Meldinger fra Krigsftuepladsen i de 

Miste Dage, men siden Jndtagelsen 
cf Ka i cho w er der itte bereitet om 

Ist-get Uksllag paa noget Punkt. For 
ck Pat Tage siden udfptedtes det 

Rygte, at Japanerne havde angrebet 
Port Atti-m og var staaet tilbage 
meo et Tab paa 3(),()00. De var 

sprengt i Lusten ved Miner, sotn var 

Iedtagt i Forternr. fMen Rygtet 
kunde itle blive belræftet. Saa lon: 
det Lamme ira Vicelongen Alexiess, 
sg ban gav det som fra japanst seitde, 
nun fagde ogsaa, at det ille var be- 

ste-steh En anden Melding gav Tal- 
let til Wiss-du« og i Aftes saa vi det 

cngivet til 2,800, altsaa bare med 
et Rul mindre. Men hvorom alt er, 
man tan site engang faa Rede paa, 
om der bar staaet et saadant Slng 
ved Port Arthur den.10. ds. Fest 
en Rilke, der plejer at være paalide- 
«lig, giver »Lmoha World Herold« i 
Dag Japanernes Tasb i den formu- 
dede Trcrsning til 2,800 og Elias-ser- 
IILS til 1,800. 

Daacn eiter, at Rngtet om det 

frygteliqe japanste Tab var udspredt, 
Isj der et andet ud over Jorden og 
meddelte, at Port Arthur var falden. 
Men man satte i Reglen itle Lid 
til det heller- 

Der hat ogsaa været Wevet en 

del Tel am Operationerne omtring 
inchow eller Kaiping og Nord og 
Beft deriren Man hat jo ment, at 

Japanerne fnart vilde vaere i Be- 
siddelie asf New Chwang og dens 

Hannevlads Yinkow. Men intet er 

hrt rni, at det er stet endnu. Faar 
de New Stummen faa vil de natur-liq- 
vis see-e ogsaa at tage Tatcheliao i 
Nord for Kaichotm thi saa hat de 
Kontrol daade af Havnen ved Yini 
kow on as Banen fra New Chwang, 
sont foreneg nied Hovedbanen net- 

Tatchetiav. Der har vceret flere 
Sammenstsd men intet vtdere Re- 
Iultat 

Langere Nord .i Ost for Liao 

Hang har man ventet et stort Slag. 
De fjendtlige Heere laa der opftille- 
de paa hver sin Stde af Maul-Flo- 
den, rede til at gaa paa. Men 
endnu et der ille hsrt am, at nogen 

If Patterne er gaaet over Floden. 
Tabet at Kaichvw for-klares me uf 

Ruf-ferne som bare Krigskunst af 
Europattin Opmærtfomheden blev 

den-ed draget bort fra den vigtigere 
havedltilling lcengeve i Nord. Ja, 
man maa jo twite sig, som man tan- 

.- 

Dmnp enden Jaciuto btæudt 

Phnaveiphia, Pa» 12. Juli. —- 

Vampbaaden ,,J«aeinto« af Malloey 
Linien blev tasa godt sont fuldftaens 
Vig Mgt of Jldebeand i Dag, me- 

iens den henlaa ved Roachs Sims- 
urft i Edeln-, Was Banden git af 
Stabelen for orntkent et Aar siden og 
witede over 8500,000 Dollars. Den 
sit i Rute weiht-Im York og Gal- 
bestan. 

Den s. Juli lblev den beugt til 
Chefter for at repaeeee5. Jst-nnd- 
dted i et Umn, som benhttet ttt Op- 
bevatinqs af·Olie Is« Hemis. 
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En vældig Strike. 

50,000 Arbejdete i de stoce 
Slqgteforretninget steiler. 

Knieget faldek i Prie, og 
Kodet stiger. 

—- 

Det bliver itte vev Truglen. Den 
store Strite blev til Bittelighed. J 
Lngdags nedlagde 50,000. Slagteie 
og Pacling-House-Arbejdere deres 
Bestæftigelse Striten omfatter 9 of 
Landets store Stagtet- eller »Pa- 
cting House« Fortetninger. Chicago 
staat forst paaListen med 2(),000 s-— 

Kansas City staat for 8,000 og 
SouthOmaha fsor 5,000, Si.Joseph 
for 4,500 og Eaft St. Louis for 
4,0·)(). De rsvrige sire Byey soin 
Striten omsiatter, er St. Paul, 
Zion City, New York og Fort 
Worth. 

Foruden de 50,000 vil 30,000 
mere blive bersrt as Strilen og blive 
uden Arbejde. 

Vi har lige modtaget Brev fra 
Partiiig-House i SoutslyOm-al)a, da- 
teret om Morgenen, soni Striten 
traadte i Kraft om Middagen. De 
striver: Bot maa melde oni en- meaet 
demoraliseret Situation i Yarderne 
i Dag. Det ventes, at Staaterne tsil 
steile til Middaa. Alting staat stille 
i Forventning om, hvad der vil ste til 
Msiddaa. Et Par as Packetne todte 
nogle saa Svin i Dag Morges fra 
15 til 30 Cents under Prisen, saa 
mange som de behøvede for at holde 
Arbejdeth bestcestigede til Middag. 
Forøvrigt ligaer alt stille. 

Det er uniuligt at gatte, hvor 
lcknge denne Tilstand vil vedvare, 
men man haaber, den itte stal vare 
uden et Par Dage- 

Situatisonen er den samsme i alle 
»Packina Centres«. 

J Ehicaqo synes Kreaturtnbere cst 
have været mere uforsigtige end de i 
Omaha. Der strives dersra, at der 
er ankommen en Masse cheg dertil 
haade den Dag, Strilen traadte i 
Kraft, og Dagen forud. Striterne 
havde holdt det saa hemmeltgt, hvad 
de havde i Stude, saa ldet jo dar 
Masser as Kvæg paa Vejen dertil 
fpr Kiste-me tundet undetrktte Ass- 
senderne oin Stituatiionen Man 
srygtet ligesrem sor, at Kreaturerne 
stal tomnie til at sulte. De mange 
Tusinde Stytter tan ilte blive stag- 
tet, og der stal baade meget til at 
sodre dem nie-v og mange til at passe 
denk, og faa tomrnet det endda an 

paa, oni Striterne itte stiller sig i 
Vejen for lderes Pasning. Saadan 
ræsonerer de i Chicago. 

Pacterne siger at der itte er fetst 
st i Chicago til mere’end en halo 
Sneö Dage. Eftet den Tid saar 
Fell se at klare sig, sont de tan bedst, 

suden denne Vate, hvis Striten tkte 
dliver bilagt sorinden.. 

Der er nogle mindre Stagterier i 
Chicago, sont ttte et beeprt af Stri- 
ken. Men deres Produktion vtl tun 
vcere som en Draabesi Hast-et. Des- 
irden vil stpriserne under disse 
Osmstaendigheder not stise sasa heit, 
at det bliver tun Rigfolt, der kan 
tænle paa at the det. 

Aar-sagen til Striten er en Lssns 
ningsnedscettelse. For sidstledne 28. 
Mai var der en Kontratt mellem Ar- 
sejdsgiverne og Arbkjkderng hvoreftet 
Jttesagmcend sit 18s Centö t Timen 
Da denne Kontrast vat- udljbem 
sliog nogle ais Stoetynthompagg 
aterne disses Lsn ned titll 17i Cents 
t Time-n. Der blesv da boldt Msder 
og Undersljansdltngetz og stdste Fredag 
soarede Pactekne paa en hensttlling 
sra Widersoreningem nt 175 Cents 
var alt, hvad de tunde betale St- 
den den Ttd bar des »t« al Oenitmes 
tigrxv dem Maul-m om Seen-. 
Unionöniiendene» sattholdter deer- 
langende, 1829 Centö t Sinnen. Et 

Forflag fra Arbejdsgisvernes Side 
om at lade Sagen afgøre ved Bolo- 
gift asfviste Unionsmcendenr. 

Efter Omahabladene fra i Gast 
er Det ikke let at dumme om, hvor 
længse Striten vil vore. Morgen- 
bladene menet, at begge Sider beke- 
der sig pasa en længere Kamp, After-.- 
bladene derimod, at begge Parter 
lcenges efter at seEnden paaStriten ; 

lArbejderne fyneg at begynde at give 
Rum rot Tanten om Voldgift. 
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Den nsgne Sandhedk 
Alle Sygdomme, der hat sin Op 

rindelse i urent Blod eller sdelagtJ 
Fotdøjelfe. kan blive helbkedet hur- 
tigt og vakigt ved Brugen af Dr. Pe 
tcks Kuriko. Denne Medicin tan 
ikte erholdes paa Apotet, men tun» 
Orennem Lotalagenter eller direkte fra 

lFabrikantem Dr. Peter Fahr-um« 
112-114 So. Hoyne Ave» ChicagsoJ 
Illinois. — 

Beergeuetaleu Piet Ckønjh 
hvisHuftru døde for 8 Maunevet si- 

-den, hat isplge »Vofs. Zeit«. forw- 
vet sig i Bock-leiten paa Verdensud: 
ftillingen i St. Louig med den 49- 
aarige Ente efter Boetgeneralen 
Motitz Sterzel fra Johannesburg. 

Cronje er allerebe 67 Aar gam- 
mel og hat 8 gifte Sonnet og Do- 
tre. Hans Bryllup med Enken stulde 
stcm omtring den« 1. Juli. Eftek 
Verbenåudstillingen vil det nygifs 
te Par siaa siq ned paa Cronjes ftp 
re Farm ved Klerksdorif i Distriltet 
Pvtchofftrom i SWkika. 

— Mk-— ss——— 

Uvejr i Wisconsin. 

Neenab, Wis» 12te Juli. —- Un- 
der et voldsomt Beil-, som rafede i 

Neenah ca Qmegn og anrettede ftor 
Eitade paa Avling og Trceer, kan- 

-trer-e en Gagoline Launch min nde 

Hi Late Winnebago. J den sad 
;Witliam Relfon af Nemah, John 
.Werner af HJtsanitotooc, Joseph 
YLoeSfel af Appleton og Jofettheup 
Jaf Menafhm J næften en Time laa 

»de site Mænd i Vandet, da noale 
lvovsotnme Folt fra Land satte nd 

paa Jndspesn i Uvejret og teddece 
dem· 

——«—----« «.- — 

: Eu Pige og to Born indebkændte. 

Walworth, Wis» 12. Juli. —- 

Tke Ajtennefteliv er gaaet tabt under 

en Brand ncer Waltoorth. 
Ulytten bis-note mellem Kl. 5 og Ei 

om Morgenen. Hottz, Vorneneg Fa- 
der, ftod op Kl· 5 og taendte Jld. En 

Stand efter stod Matie Stett-nme 
Famitiens Tjenestepige og en Siestr- 
datter af Mes. Holtz, op for at lave 

Frotost. Holtz vat· imidlertid gaaet 
ud for at regte Kreaturernr. Miss 
Sorenson sandt, at Jlden nceften var 

gaaet ad, og stulde hjcelpe paa den 
med Petwieum Folget-ne udebteo 
ikke. En 2-G"allon Kunde med Pe- 
troteum etsploderede, og Miss Sis- 
renfen faldt bevtdftsløs om paa Gul- 
vet. Da Mes. Holtz kom ud i Kapite- 
net, fandt hun sin Niece indbyllet i 
Flammet og Gukvet og Væggene i. 
Brand. Efter at have baaret den be--! 
vidftlsse Ptge ind i et andet Vmekfr. 
sprang hnn hen efter sin Mand. Da 
de kom tilbage, fandt de, at Vorne- 
ne, som laa og sov lige over Kolle- 
net, var osmgivet af Luet, og alle 
Forspg paa at tedde dem viste sig 
fragtest-se lHele Hufet stod i Brand 
med Pigen og Bornene inde t det- 

Efter Bransden fandt man Miss 
Strensons Ltg saa forbrcensdt, at det 
var UtendeligL Senere fandt man 

nagte fortullede Ben af Bornene. 
Me. sog Mes. Volk havde tun dis- 

se to Bsrn og ligger begge syge af 
Sorg over den simlleligie Ulytkr. 
Mes. Holtz Tilstand er betenteki«g. 
De bar itte boet her t Landet et Aar 
endnu og kom hertil fra Ewige 

Mayor JoneS er død. 

»Gott-en Anle« Machen. 
De sattiges Ven- 

Hans Forsøg paa at bedre 

Arbesdernes Kaar Grund 
til hans politisle Stil- 

ling. 

En ais Ameritas mcertelige Maul-, 
Samuel Miltson J-one3, Toledos Ma- 
yor, døsde i Toledo den 12. Juli 
Kl. 7.05 Eftm. Han havde været 

fyg en Sneg Dage. Den direkte 

Aarsag til hans Død var, at der 
sprang Hul paa en »absess« paa 
hanå ene Lunge, og derfra spredie 
der sig Blodsorgiftninchg rundt i 

Legemet. 
Der sortcelles saa«slønne Ting oni 

denne Mand, at det bør tendes i 

vide Krebse. 
Finstern Byens Sorg. Aldria 

for hat Toledo vist saa almindelig 
Ængstelse og Sorg som under hart-Z 
Sygdom J — praktisk talt — en- 

lyver Stirle i Byen (protestantisl, la- 

tolst, jødish har der været fremdart- 
ret Bonn-er for hans Helbredelse, oq 
han hat været anbesalet til de Krist- 
nes Forbønner. 

Man havde ventet han«-Es Død for 
to Tage, men itte desto mindre lom 

Butdstabet denin sotn et haiardt 
Slag sior dem, der bleio ved at 

haabe, at bang store Stnrte slulde 
dinde Seit over Sygdommen 

Byen vil deltage med Familien i 
at"besorge hans Begravelse. Dei er 

som det var Byens Fader, der var 

»d. 
Om hans Liv fortcelles der: 
Mr. Jones var almindelig kendt 

som »Goan Rule Jones«', fordi han 
paastod, at Forstristem ,Alt, hdad 
J ville, at Mennestene flulle gøre 
imiod eder, det gøre J ogsaa irnod 

den1,« var det eneste rette og tiilsreds- 
stillende Grundlag for alt For-hold 
inellem Mennesker. 

Han var sødt as meget fattige 
Forældre den Z. Aug. 1846 i Wa- 
les. Han loin samtnen med 

Forældrene til New Ysort tre Aar 
senere, og Faitigdotn drev snart den 
lille Jenes ud at arbejde. Gennetn 
Aar as Gensvordighed og uasbrudt 
Islid udvitledes den Spire til hjer- 
telig SymPati med de fattige og den 
stærle Attraa ester at bedre de soci- 
ale Kaar, sotn senere i Lcisvei gjor- 
de ham saa bevøsmt 

Ved 18 Aar-s Alderen reiste han 
til Pennsylvanias Oliernarler, du- 

gen as de Rygter, som git orn An- 
ledningen der. Med 15 Cents i 
Lommen anlomi han til Titusville 
og begyndte at here om Arbejde. 
Lytten var med hani — efter en lort 
Leeretid kam han til seld at produ-! 
cere kaa Petrsoleurn. J 1886 rejste 
han til Ohio og begtyndte at produ- 
cere Olie ved Linie-. Ssiden denne 
Tid hat han hast ens sior An«del i 
OlieMder i Ohio, Jndiana, Penn- 
sylvania og West Virginia. 

Dei var først i 1894, at Jones 
begyndte sin praktisle Andensdelise as 
den gyldne Regel i Forholdet til sine 
Arbeidsfsoll. Han havde opfunden 
vigtige For-bedringer i Olieprutsuks 
tionen og begyndte selv at subtile-— 
re Olie i en Fabrik i Toledo. Han 
fandt Mand, som bad om Arbeisde 

»og var villige til at arbejde for en 

.B-rIkrt:l a.s en Dollar ocn Dagen. 
»Jeg begyndte at unidres«, sagt-e 
han senere, »her det var mungt for 
en Mand at leve asf en san lille 
Pengesum pas en Mande, som pas- 
tlede sig for Borgere i en fri Repu- 
blit.« Udas denne Undren voksede 
hans Bestrebelser for at inodvirke 
det onde ogUtethærdigheden i Sanc- 
fundet.« Han havde været en Kristen 
fra« Ungdommen af, og han fandt i 
Kristi Lcerdonvme en Befaling, sont 
bød ham at bedre sine Arbejdekes 

Kaar ved fix-ais at give dem højere 
Løn og dele Forretningens Midni- 
te med dem, og han anlsagde ,,free 
public pleafure gwunds« (for!mo- 
dentlig en Slags Park(anlæg) i 
Nærshleden af Fkabrilm J Fabri- 
len opflog han den gyldne Regel, i 

istedet for d-: almindelige strenge 
iRegcey Akbejdsgivekc piejek at gi- 

ve, og han vmgikkes sine Arbeivere 
fom sine sociaile Ligemcend. 

J 1897 begyndte hans politiske 
Løskebane. Han var republikanst 
Delegai til Citrykionivention For 
at bwde en ,,deadlsock« blev han no- 

minetet som May-pr. Hans Balg- 
lamp var en Prcedilen aif Golden 
Rule. Han blev valgt og begynvte 
strals paa Reformer i Byen. Hans 

iradilale F.remgangs-msaadse spassede 
bam ifaa mange politifkeMsodstande- 
re, at det repusblikansle Psarti neg- 

,tere at gennsominere ham, da hans 
» 
Termin var ude. Saa blev han no- 

mineret ·som uafhangig Kandidat 
og blev genvaslgi med en meget stor 
M-ajoritet. J 1899 var Jenes unf- 
hcengig Kandidat for Guvernsr i 
Ohio, men blev flaaet. J 1901 blev 
han atier, paia Anmodning til ham, 
nomineret for Mayorposten. Demo- 
lraterne opstillede ingen. Han blev 
valgi for en tredie Tersmin J 1903 
blev han valgt med baade republi-- 
tanfke og demsolrakifkkanbidai imod 
irg- 

Mr. Jones’ Leere var voefentlig, 
at Retfæxdigheden saa vel fotn Kri- 
stenbommen lvcever Atfspaffelien af 

Konkurrean hlvor dei gælder Lin- 

Hornødenheder. Han ideniisiceredes 
’aldrig med Socialisterne, men han 
var uden Tvivl en Socialift i Ot- 
dets rigiige Forstand. Den non-ver- 

rsende socialisiissle Organisation la- 

ralterkcfetiesde lpn fsom ,,uve'desligs, 
ucerlig, uvidensiaibelig og, naturligs 
vis, ukristelig«; det var hans Tan- 
le at reformere gra«dvis. 

»Jo: mig ai være tilfreds mev de» 
bestaaende sociale Forhold«, flva 
ban engang, »vilde vcere det samme 
fom at bef·vsotie Kristi hellige Ruhm 
og det vilde desuden være Form- 
deri imkst Republillen. Jeg ved, 
at Republitken kan ille besiaa, og 
vor Krisiendom vil forspinde fra 
Jordens Ovserflade, med mindre de 

as os, der gør Fordring Paa Patri- 
otisme og Kristendorm er i Stank- 
iil ved Tjenseste og Opofrelse at vi- 
fe, at vor Fordring er vel grundet, 
og vi maa feig-re vort elsiede Land 
Ifra Pengegridsthelcpns felsvisie Tag 
og gsøre det iisl, hvad Gud befiemtez 
det til at vcere —- en Havn for ve» 
fortrykte paa hele Joan Dei kani 
vi tun gøre i Erkendeslse as Modec-’ 
flab, lvg; selv osgattisetkck Guid-si- 
bed i Form asf Trust og Monvpol 
flal hjcelpe i deiie Arbejde. 

Mayor Honian i Ghicago siger 
om afdøde War Jones: »Ohne- 

;Karakier aftvang os Beunsring.« 
—— A—-«—-·0 »- 

Estrcesident Krüger er gaået 
ind i Evighedem 

Denmærkeligegamle 
Bioersteoek disk i Schweitz. 

Geneva, U. Juli. — Oom Paul 
Krügen forhenværenbe Præsident i 

Repusblikten Transvaial i Stybafrika, 
dpde i Cllarenz, Schweitz Kl· 8 i 
Morges. Aarsagen til hans Dsd var 

Hjertesvaghsed fom Følge as et Pina- 
m)onia-Angreb. 

Han havde været daarlig den fwste 
Mwanedsttisu ogH Miandags vasbte 
han Bevidst«heden. Hans Dotter og 
SMgerfsøn var næwærende, da En- 
dien kom, men han kund-e ikke gen- 
kende dem,· fidien han i Pknndags 
tabte Bevidsphedew 

Krügers Legeme blev banameret 
straks after, at Dsdbn var konstan- 
rei, vg saa vil hscm blive hensat.i 

Let mivlertidigt Gravkchmsmey mode-is 

lyden brivisske Riegering ans-ges om 

.Tilladelse til, at hans Lig spres til 
ITransvaal for endelig Biscettelse. 

Jtte før sidste Lordag blev Krüger 
» farlig syg, siønt han oftere i Liøbet af 
lde side Uger havde Vist Tegn Faa 

Svaghev. Selv i Lørdags pasjede 
Lhan sine Affe-ten men i Sondags 
ivar han sei-a daarlig, at han ikle 
stunde forlaide Sengem 

Foruden hans Dotter og Svigek- 
søn var Mifs Einsi, han« Lege, Dr. 
Hnmann og hans Shikvetær Predel 
til Stede, da Krüger bode. 

Krüger har febv udtalt Ønsiet om 

det, den ensgelsije Regering ans-ges 
om, at han maa blive begravei ved 

Siden af sm Husttu i Transvaalz 
WO— 

Dsdsfald. 
s scs ( 

Mandag »den 11. Juli 1904 af- 
gik Mifs Kristine Kriftianfen veb 
Døkden efter 9 Dages Sygeleje paa 
Clatksons Hospitsal i Omaha,Nebr-, 
N. Amerika, sotn Folge af Hierne 
og Rygnvawbletæswdeksh Hun blev 

begravet fra den dansie Kirke Onk- 
dag d. 18. under sior Deltagelse nf 

iVenner og ·bekendte. Hendes hvide 
Kiste var rigeligt smykket mestlsom- 

i 

ster og Kranfe. 
Kristine Christiansen var 25 Aar 

.ga-mmel og er spldt i Busssemarbe 
paa Mem Hun udvawdrede til 
Amerika i November Maaned 1903. 

IHun har alltsaa veret her i Landet 
i 7 Maaneder. hun var meget asi- 
holdt af hiendles Wind og ogifaa 
af dem,"so-m hwvde leert hende at 
kende i denne Korte Tib; hun hat 

»ophotdi sig het. Herr-en irøste heu- 
des forgende Fotældre, Søssien- 
de og Venner i det gamle Land. 
Da hun ikke hat nagen Familie her, 
bedies ,,Mø«en Fqitetidende« vsensligt 
am at opiage dette. 

Marie Svendfen. 
—-.-0-—-—— 

Kerligheden maa gaa i N’øoe, 
siccrlsgbeden maa erfaresx tun Kost- 
lksJIJeden løser den Gnade, hoorleoes 
Mennesteis Frihed kcm lvsfkka er 

Gud; thi kun Kcerlighed, fom helt 
og holdent lever i sit Forum-ji« gikek 
alt for at modtage alt, og kender deri 

ingen Forstei. 
E. G· Geifer 

i steten edit-, vym tot-do s « 
« I ch s 

oum qui-IN detfaldre an one verger a ane- ekem as month Peche ydc co» der drxver Errettung c Bven ole o tsr aævnte Countyo St tut 
at tamme ikms vil hetau en Sum atet un 
osqksfor vertenefte Tillcldt aiKatarr, drt itte 
n helbredes ved Ists-gen as satt-s out-km out-o 

ckrank J. Cheney. 
Beebc et for miq og undetftremti mm New-r li- 

dtn öte ecember 1880 
A. W. Gteaiott 

Notar-tue Pubäcusd III-IN Stdn-h can- tageö inwendig og vc er i- 

Hatt-so andkt pg Stimhinvewi System«-. strik- Kdncsb cy, ratis 
Sælqe ho Uvothtietr.wr. 

alan Fa. utty Pius- er de bedstr. 

WOKLDJ FAlK cOAcfl EXCUIUIONS 
I Vi« the Not-th- Weitem Une. 

Very lov raten to st. Louis will be 
in essect on three dates..July li, 18 and 
25, for coach excursions to st. Louis 
via the chicago G North-Western R’y. 
Only WLZ rouud trip from Biajr. Neh» 
return limit seveu (7) day-. A grcat 
opportunity to visit the Worts-. Fair 
at s iniuimum of expou·e. Other fa- 
vorable round trip rates are iu essect 
daily. with liberai return limits. stop- 
over privileges, etc. Full information 
as to train sehedules, checkiug of hag- 
gage and other matters ok interest to 
the iuteucliug traveler ou hpplication 
to Ticket Ageutt ok the Chicag ) E 
North- Westeru R y- 

Special Tourist Rates- 
Very low to Pieasure Resorts in tlt : 

North sold dsily —- also special dates 
July 14 to 18th and August 6 to llth. 
favorahle limits —- cail or write kot- 
Particulars. Ä. L. GOODRICH. 

Blau-. Nebr. Tät. Ast. 

Tokamah Rates-. 
One satt one third take tor rouad 

trip krom Nebraska statioas for this 
occasiou —- sell only 19 to 22nd inclu- 
ctve. Returo limit July Ath, IM. 

A. L. Gomit-ich 
III-t- Act., Bittr, Nebr. 

c st. P» U· G O. 
.«.» 


