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26 Ilcennefler dræbte og 
over 100 tilsladtzlomne. 

Et Southern Pacific Tog 
loberindienaaben 

Smiich. 

Fka Coltom Cal., meldeg under 
28. Maul-s: 

En frygtelsig Ulylle flete Kl. 4 i 
Eftetmisddaigs en halv Mil.Øst for 
Byen,· idet et vestlisggaaende South- 
ekn Paciisic Tog lob ind l en aaben 
Switch, mens det gis med en Fari 
af 40 Mit i Timen. Ti af de 14 

Vogne i Toget kastedeg as Spotet 
nied frygteligt Resultat 26 Mennes 

sler vides at være bleven deckka cg 
de: endelige Opgør vil vise et siørre 
Antal end dette. 

Tallet paa Klstadekvmne et otns 

lrina NU, og mange af disse er 

alvorlig faarede og kan næppe leve. 

Vognene kastedeg i alle Reininge:. 
Fire as dem splinikedes. De fleste af 
de døde Ia faakede var Jtnlicncce 
fta NewYotk og New Orleans, som 
stulde til San Francisch og de wr- 
ie i Rygevognen og Dagvognen (day 
coachL 

De saarede føries —- en Del til ei 

hospitaL andre sit Plads i den 

pregbniekiansie Kiste, atlet andre 
anbtagtes i private Familien Hen- 
ved et Par Snefe lunde sorge for 
sig sein da de fit der-es Saat for- 
bundne. En Mand sit en Arm fat 
af paa Hospitalet. Ei lille itali- 
enst Bat-n led af en knust Hierneslai. 
En italienst Kvinde, fmn blev dreht, 
havde tre Born med« sig« som alle 
lom til Stadt En anden italienst 
Kvinde dpde for Midnat af sine 

-K-væftelfek. 
De døde oat frygssteligi tilredie. 13 

asf dem toges til et »Und-ermian 
Establilhment«, og 8 andre saas 
under en af de knsuste Vogne, socn 
ilie kunde leites, for der kom Lsftes 
appakater ira Los Angeleg, 60 Mil 
botte. 

Blandt de saakede var site fra 
Callamy, Nebe» Mk. og Mis. 
Scham-m vg, fom dei synes, to af 
deres Dotte. Den one as disfe hav- 
de faaet et Øte omtsrent revet as for- 
uden stæstrlsse asf hobedstallen. 

Ei TeatetdSelistavb paa 22 Med- 
lemsmer, der bitte i en Vogn for siss 
fest-, siap underligt fra det med tun 
to saiarede, uagiet dekes Vogn taste- 
des asf Spoket, og begsge dens Endec 
kmtste3.. 

Konsteömænd om Kanqlacbeidet 

Fra Haoana, Cis-ba, meddelet 
»Skand.« i Lprdaigs splgende Udta1- 
elfer as Kongresmcend, som nsylig 
hat inspiceket wanalzonem 

Mr. Camwn sagt-u »Vi vil gra- 
ve den Gipft eller tyge paa den« 

Mk. Winley fagdtz det wilde 
gne ewhsver Amerisasnet godt at se 
Idanaladbefdsets megansg og hans 
Scian-W Fotetagsonched pg 
Udtyolsdmihed. 

Kongressmand Olcutt (N. Y.) et- 

tlckrede, at den stoke Kansalsopgave 
meget oel ladet sig Me, særlig i Be- 
ttagtning af den Energi, som nu 

udfoldes i Forbindelfe med Kaval- 
atbefdet. 

Rougkessnmnd Moote (Pa.) sagde, 
at alt, kwad man behøvede for at 

fusldfore Kæmpethesjdet, var Udl)ol- 
denhed, hoilket i Birkelsigsheden er af 
starre Vigkighed end woget Jugeniøt 
spskgsmaat 

Jena-vor Cur-cis antag, at wanke- 
len bild- kvunne fuldfsres for min- 
dre end Oversiageh 8150,000,000. 
Han mente, at Avbejdet butde nd- 

ptmkrhsim hol-met i C 14 Das-. 
Inn cum-mit sammt-I at hell-rede emm 

ttlfclde afklseadr. inwendig-. Usde sue-Ima- 
Iadte ptuortboivnts M u Dase, euer Ists-It 
Ists-much we. 

licitetes til private Kontrast-ten 
sfter Anbud 

Andrew White ,(Md.) usdtalte, atl 
han oprindelig hasvde veret for enf 
Havfladetsanal, men at han nsu eften 
Underspgelser indensox Kanalomtapi 
sdet var gaaet over til SlufekanalenJ 

Rsowgresmsawd Mann (Jll.) havde 
fundet wanalarbejdets Fremsgcmg og 
Focholdene i det hole indenfor Ka 
nalzonen tilfredsstillenide. Der blev 
gjort igsod Fremsgang med felve Gras-p- 
ningsarbejdetne, og Sundhedssok-I 
holdem var meget tilfredssdillewde ! 

iJsames A. Tawney, For-wand is 
Hufets Budgetslomiite, havde ded« 
Selvsyn fundet, at den Opgave atJ 
fuldfore Kanalen var et entlere 
Problem, end Flettsallet af det ame- ! 

rikansfke Foll antagelig troede. -—— J 
Grunden gcelder det kun at »digge« » 

ufortrødent og behansdle alle Mute-( 
rialer med Kyndighed. T 

Zamtslige Medlemmer af det Sei-» 
stah, fom hat inspiceret Kanalzonexhl 
er tilfreds med Arbejdets Gang. Des 
udtaler stg meget anerkendende om? 
Chefingensipr Stevens og Oberst( Gorgos. Efter hvasd de havde høttl 
sog eftet fotelagte Arbejdsberegnsinsl 
get troede de, at Kanalen vilde være 

suldfprt osm 8 Am. 
sGenevalksonsul Shanblim Parm- 

«ma, ask-Weh at Kanalarbejdekne 
ttcenger til mere Adspredelse, detes 
Liv er for ensfokmiqigt de hat ingen 
Anledmng til at beuge Penge paa 
anbefalelsesvcerdig Bis Det vilde 
ilke stade, om Teaterselsiabek med 
let, men goldt Progrcvm bengEe Pa- 
namatangem hvsor de vistnsol vilde 
tjene Benge. Mungelen paa ustyldige 
Adspredelset dtwek mange gode Fell 
bort fta Mlzonem 4 

Opftanden i Rumæuieu. 
Den synes at lægge fig. 

Fra Bucherest meldes i Lockung 
For-holdem i Rumænien syneg att« 
at antage et mere roligt Prez; dogI 
er der fremdeles et stort Antal’ 

-Flygtninge, som sogek bott fra de 

Egne, hvot Oprøret hat været verst! 
»Den sidste ossenttigigjorte officiellej 

Rapport siger, at alt er roliigt ij 
«Moldau· Kun fra Trotush Dame-; 
tet i Newmstz Distrittet meldes from-; 
deles om Utoligthedekx Troppeme ers 
beordret dethen. ; 

Agitationen i Egnene Olt, Otto-s 
man, Mehedentz og Telcormnn etl 
truensde, medens Stillingsen i DOH,l 
Buze. og antoiDistrittetne er 

toligere. Jugen nsye Uksoligheder mel- 
des om fra Disttitterne Bmila, Ar-» 
gesh, Gorj eller andre Stedek, hvsori 
Osptttsbevægelsen hat haft FOwa 

Regerstngerne i Osternisg og dil-1 
garien hast sendt Dampstibe til sent 
stumænisie duvne langs Donau for 
at fm ftdmsmede Laswdes Undersaak 
ter over til neu-tratst Terrttsotstumx 
sogsao flqu Rumænore beut-Im 
-sig wf drum Anletming til at und- 
sikppc 

United States Folcemæugdr. 
prlge det af CencusWurmuet 

snylig ossmtliggsjvtte Overflag var 

Dort Lands Folkemængde i 1906 
(foruden Obesiddclferno 83,941,510, 
en Forsgelse af 7,946,935 over Fol- 
temamgden i Asaret 1900. Regney 
Alaska og vore Øbesiddelser med.( 
faa var Fobkemcengiden i FerT 
93,182,240. Jsplge nævnte Oder-J 
sing var der i Fjior 28 Personekr pr. 
"Ift:.1drat«m«il mod 26 i 1900. 

»New Yorks Folksemængide opgiJ 
vcs til 4,113,048 og Cshicsagos til; 
2,049,185. Derefter kommet Philo- 
’delpl)ia med 1,441,735, St. Louiö 
mad 649,320 og Bostkosn med 
WANT 

Fort-leite hell-redet m en Das. 
M statt-e set-u Summe kahlen-. Beu- 

Icnetllmslm alle Ipothekere, hvts tm bellst-even 
I. s. sue-'s Um tm five- tsstr. Be. » 

Andrcw Carncgic om 

Wall Street. 

Kalder Gamblerne der for 
Snyltedyk. 

De er en Fare for Sam- 
fundet 

iVed en Bantet, fasm de Forenede 
Staiers militære Telegvaftorps gav 
i Hotel Manihasttian i Ner York 
Torsdag Aften i sidste Uge, var 

Staatskunst-n Andrew Carnegie 
Æresgcesi. J sin Omdale af Wall 
Street sagde han bl. a» at »Wal! 
Sstreet intet producerer, men er en 

Fake for Landets Forretning. Han 
hat selv aldrig vundet saa Ineget 
fom en Dollar ved at gamble i 
Aktien Dei var Paa høje Tid, at 

Forretningsverdenen ncegter at an- 

uRnM and MrsmMn PMV i 
Wall Ztreet uden at gøre Nytte for 
dem. —- Gamblere i Wall Street 
kan komme i Vansieligheder. Nogie 
af dem vil altid vcere i Vanskeligs 
heb-er, naar Markedet gaax op, an- 

dre naat det gaat ned. Txm, der 

kober, vil iomime i Forlegenhed, naar 

UKarkedet gaar ned, og den, der 

scelger, hvad han har, vil være i en 

spinlig Still"ing, naat Miariedet gaar 
op. Den, der taber, vil altid finde 
Fejl hos Prcssidenten. 

Dei vilde være en god Tinsg, ozn 

Gamblerne iom i Knisbe. Jeg stulde 
ønste, at kg lunde opsinde ei Ezys 
stem, som iunde føte alle Aktie- 
gasmsblere i Kniba Jeg vilsde lige 
sw Vnusæm mm mdogswm 
ert om Penge, fom .jeg zvildet 
gambki AURL« 

Længere hen i sin Tale siger Cur-n 
negsie: ,,Gsmm-blerne er Snyltedyk, 
sum feder sig paa Brei-dick uden felv; 
at sdabe nogen Vævdi. Dei er Paa 
sTiden, at vi Forretningömænd neg- 
ier at anerkende Mænd som lade-» 
Penge uden at producere nsoget eller 

paa nsogen Maade give Wedel-lag for 
Pengene.« 

Videre: ,,Jeg blev født i Fatticzi 
dom; men jeg vilide iiie bytte med 
den rigseste Manst Son, der et 

fvdt til Millionen Der er meget 
lisdt i Rigsdommen, som for-get et 

Mensnesteö Lykvr. Jeg wor, at Rig- 
dotnmen findt-etc for-mindste: Lyckiew 
En Millionm, sokn ler, er en fiel- 
Un FAM« « 

Garnegie omäalsie ogsasa vor for 
underlige Opadgangs- og Vetftunds- 
peniodr. J Siedet for 8460,000,000 
vilde hain nu fortange 8640,000,000 
for Camegie Steel Company. Oa» 
part Gmnid as Opadgzangen i Vel 
stand befindet Wall Street sig i en; 
fund Mining7 knien yan sagde til; 
FAMIIMMmt »LM)os Rmk og 
giesse pp til, Ei Priserne gaat ned i 
Moos-M 

Rohievelts Stilling klar. 

JJ sisdsste Uge msodlrog Præistdmt 
iRoosaveslt en Jnkdtydelfe fra Illi- 
nois’ Mann-Muth Association til 
at holde en Tale i Spri-ng-"sield ani( 
sJembanoSsituationm Han hat nu’ 
i Brev til Associationens Formeln-U 
C. H. Smsith erk-lærol, at det er 

umulsigst for ham at lage imod Jud- 
bydel«ssen, fordi han føler, som han» 
ved denn-e Tsild intet hat at sige an-! 
gaaensde dette specielle Einve. l 

Prwiftdenten hat nmdtagel en! 
Masse OtpforIdringer oim at afgive ens 
Epklcering eller holde en Tale an-: 

»gasaende Jernbane-·Sibua«tisonen. Men 

spefter grundlg Owetvsejelfe mener 

jhaæy a«t han iintest hat at sige. hazns 
Jeanne-Politii er allen-de vel 
sen-di og quasi paa Reoovd, og del 
et tsil isnsgien Nytte nu at geniage 
sig felv. 

Trucudc Still-e 

Arbejderne giver efter 
paa Lønforhøjelsr. 

Men fordrer 9 Timers 

Arbejdsdag. 

Vi hævde vewtet i Dag til Mot- 
gen at lunne meddele Udfaldet af 
Forshasndlingerne i Ehicago mellem 
Jembaneavbejderne og der-es Ar- 
bejdsherreu men endnu er der intet 

Resultat naaet. Dei hat trukket vp 
til en san vældig Strile, at der var 

Udsigt til, at Trafiklen paa alle 
Westens Bauer lunde blibe ftandset. 
Regeringen i Washington saa det 

farlige i, om en Strike af saadanne 
Dimensioner flulde blive fat i Gans« 
og sendte i sidste Uge Kom«niissionæ- 
rer til Clyicago for at niægle niellent 
de ftridende Parier. Dei saa nexnlig 
nd, sont de seli) var kørt fast i derei- 

Forføg paa Overenstonist. Ud«sig-· 
terne til at undgaa Strile er ogsaa 
lyfere nu, end de hat været. Dei 
hedder i Dag til Morgen i Tele- 

gram fra C·l)icasgo, at NepræsentamH 
lerne for de employerede i de vestlige 
Bauers Tjenefte hat reduceket deres 
Fordring til en 9 Timerö Arbejdsq 
dag; og Regierinsgens Fuwktioncerer,j 
soni ksom til Cthicagio i fidste UgeJ 
for ast bringe det til en fredelsig Ud-I 
gang med Hensyn tisl den truendei 
Stk-ile, akbejder haardt fsor at via-- 
de over denne Hin-dring. Kommis-i 
sicmcererne Knapp og Neill holdt en 

næsten uafbmdt Sessiion i Gaat 
med General Managers og Repre- 
senbaswteme for ·Mnktsrekne og 
Togmæwdene lMændene undensttev 
i Gaat en Erilceving, at de var 

billig-e til at gaa insd paa den Lon- 
forhøjvlse fom Bunerne tilbydek, 
detsssom disses Manugers vilsde gaa 
ind pwa For-dringen om en 9 Timets 
Avbejtdsdag Avbeisdetdelegaterne er- 

klcerede, at den for-langte Lønfochøjs 
elfe var af msinldre Betydning for 
'dsem; knien de kuncde ikske se deres 
Vælgm frist i Anssigtet uden at have 
iopniasaot Forsbedving i Arbeit-Isar- 
holde-ne 

Mem erste-rede i Gan-r, at Fyrss 
bsdernes 9 Tltmers For-dringen var, 
hoc-d der hat-de hindret Aifgøwlsfen 
af de Arbejdevvanstesligheder, som 
Batneme i W er iwdvsiklei i. —- 

Mens de avbefdet sei-Mk fka Kon- 
duttøverne og MinmenC laa 
fordrer Fyvbsdsme det We mod 
shenspn til W og i det Til- 
sfcklsde, at der M evslcwi Stricke, 
saa vil de opf- W Instit-et 

Sporvosusilllykke. 

Omckring M. 6 i Aftes stets der 
en S-povwgms-Uslybke i Omwha, 
shvovved een Mund blev famdssynsbkk 
vis diødelig san-ret, og fm awdte 
kosm siemst kil SM. Es hwasrsdt 
læöfet 13th Streit Spowogn kiom i 
fulsd Fort og spingede som· Larven 
20kh og L. Streets, Syd Osmsalhc1, 
hvor den forlsod Spoket og lsb sind 
imsod en Stemmiuir om D. D. Dick- 
mans Gjensdom 

Ansguaende Aarsaigen figes bande, 
as Vognen g«ik med for stærk For-t, 
Vg at den havdse fsor tungt Baglæs. 
Dei betmgstes som et Ilnsden at 
Moswrmansden ikke blev drcebt, da 
Fiorenden af Voginen blsv knussi. 

Primacy Lov for Nebraskr. 

sSenatet vsdtog Fredag i sidsste 
Uge Primcevvaslgsforsiiaget med Æsn- 
drin-ger, i hvislke Hufet ersblcerede sig 
knsigi. Denne LJov assistaffser Stets-, 

YEounttp og Bykmwentioner sfsor 
Nomsination asf Kundddaten 

Wssuijull 
— Mod Utah-Missionen. J sidste 

Uge striver »D. d. Pioneer« i An- 

ledning aif Historien oin den if 
Mormdnerne bedragne Familie 
bl. a.: 

»Na synes Pastor Frimo-dt-Møller 
imsidslertsisd at ville anvende en no 
Taktik. Først sendie man den be- 
ten-die Pastsor Harald Jensen, des-· 

ji sin Tid var Redaktør af Jndres 
"1n«issionens Organ »Dansteren« her 
i Lasndet, til Utah, hvvk han tigtig 
"slu"lde udfinsde og asfsløre Morm-oner- 
nes Usdstejelser; men det bleo skialt 
med Assløringerne, ihi det manglede 

lxasa Beviserne for det Liv i Synd 
vg Forbxydelser, sont man hjemme 
: Danmarl fkulde ovekbevifes om, at 
Mormvnerne levede derovre i Utah. 

iMen nu hat man faaet, hvad man 

n:an;:;lede, nemlig en af de i Dan- 
mark til Ilkormonismen omvendte, 
der hat ladet sig fvrlede ill at rejfe 
til Utah med fin Familie for It 

finde ud, at ali, hvad der fra Moc- 
monernes Udsendinge i Damnark 
var lovet dem, var Løan vg Beina- 

geri.« 
lEftcr at have gisvet et Uddrag If 

Historien fortsætter Blsadet: 
,,Piion-eer«en har ventet med »i: 

o-m-«tale denne Hist-orie, indtil di 
havde en Erklæring fta Mormoner- 
ne i Danimarh og den hat vi nu. 

Man shnes at tage sig Historien 
vm Arbefderfanvisliesn fka Aalborg 
forhvldslvis let. Dei et gaaet nisange 
andre Familien fam ilke var Mor- 

m-onsek, ssom det er gaaet denne Fia- 
rnilie, erklcerer man, at de er bleven 
staff-ede, naar de kom til Amerika, 
de fortrød at de havde forladt deres 

Fædkeland og onstede sia lilbage 
ig—en. 

lMan benægter at have lolket Fri- 
Estrusp og hans Hustru til Amerika. 
Dei var dem felv, der vilde rejse, 
og det var tun paa deres egei Øn-fle, 
at de blev hjulpne der«o!ver. Man 
lzavde ingen Anelse vm, at Frsiftrup 
var fh-g, osg kund-e saaledes ikke lvkke 

hani til at aflægge falfl Ed paa, at 

han var rast, dg mied Henslm til 
Bot-neue de bragte med vg udgav 
for detes egne, saa vidste man inlel 
som, at de bragte disise Børn med fig. 

Det hele erklceres for stcendig Bag- 
vastelsfe, og man erklceret at ville 
anslægsge Sag, faiasnart Fristruip og 
hamä Huftru lomsmer tilsbage til 
Mrk.« 

,,Pionieer«en fluiteit mesd at m-inde 
am ,,·Sten og Glashuiset«. 

lAt ,,Pisoneer«esn vil, Movmionerne 
siwl eilten-des den Ret, Sandheden 
hjetmsler dam, det fortan-let vi ikie 
Blei-del i. Men at del tager Mor- 
«mioner—ne under Armen vg lcegger en 

sbaasde her i Amerika vg hjemnne i 
Mai-erlitten vellendt og agtet luth- 
erst Pisa-it for Mtistasnle, del tjenee 
visifeliig ille Bladei til »He-den Vi 
stal tm fe, om Motmvnetne l Dan- 
masrl gar Alt-or asf Tons-Im om 

sSiaigsanilæg. — Foreløbig bewivler 
vi dei. 

—- Danste i C-ana-da. Herd-m stri- 
ver Konful Cavl Meyer fka Okta- 
wa, Canaidas Hovedsiad i »Dami- 
Amerikaneren«: 

«V-i er omitrent 500 Dank-le i Cz 
nada. Der er blandt disse ikle fac- 
Velhasvenide Lsasndsniænd v;1 adslilli 
sae dansfe Mejerisfler sisdder lunt in- 
den Date J Albeskia er Meini- 
-isnspektgren danist Hau hedder Chr. 
Markerssx 

J Möbntreash der nu læller 270s 
000 Sjcele, lever gsosdt 150 Dunst-. 
El Pai- Landsmænd, Brødrene 
TsvmlbylL ejer en llphvlftringsfasbsril, 
Idee Weise-r 160«Atbejdere. Sau 
set der Fredsldomsmer Rasmuslem 
iangeniørerne L» Rath og P. la 
Gan-t, Baswllassiistenst B. Haus ved 

Brit-W Bank of Nlorth America, 
Sejlsfwbrilaint Sonne, Urmager Pin- 

gel samt tilfynshavende Jakob En 
geisted, Politiassistent E. Meyer 

T(—Konsulenzs Bruder) o. fl. 
j En Mcengde Dunste findet Be- 
ssfæftigelse ved Stovbwgst og Mine- 
’-drift. I J- Netv Brausen-ich der kigger t 
Nærheden af Mai-ne, etsisfterer en 

Wanst Ksoloni. der omfatter 500 
HMennesten Den kalsdes Ny Dianmaxl 
og blev for 24 Aar stden stiftet af 
en danst Kasptajn ved Navn Heller. 
ZMedlemeeme af Kobonien dyrsker 
sdet dawske Spvog og hat deres egen 
Kixke. iFlete hat indbringende 
Landejendomst Ksosloniens site 
sPostdistrikter bestyres af fire Dansie. 

! Bote dansle Cansadieke plejer at 
vcere gosdt fovnøjede. Livet graut ad- 

skilligt roligere end i U. S. A.« 
Der maa vcere nogen Fejl ved 

denne Oplysningz thi nsaar der e: 
500 Danste alene i Koloniien Ny 
Danmsark i New Brunswick (hvil!et 
viftnok Lan passe), og der er 150 i 
Montreal, saa er der jo allerede over 

500, og vi ved da om Dansie flere 
andre Steder i C-an-ada. Dei skulde 
Oel aldrig vcere 5000, saa der er 

glemst et Nul? 

— Fcellesturen til Don-mark. Der- 
osm skriver »V. L. i Udl.«: 

,,»Dsansk-a«merikanisk Selsta·b hat nu 

»færdigt et henved 70 Sider stort 
Program for Selfkasbets ,,Fællesrejfe 
og Rundrejsse i Don-mark« til Som- 
mer. Det er et helt sint og inter- 
essant Værk med Oplysniwger om 
Turen og Bdskriiivelse af de Psbasdsey 
som vil blwe bespgt, og er forsynet 

;med en Række fimkukke Jll-uftvationer. 
sDet er udarbejdet asf Hr. Charles 
Rybersg. 

Mellem en Mængde Deltagere wo- 
teres folgende: Priæisidanten for Sel- 
stimbet Henry L. Hertz, Forfiatteren 
Jvur Kirkegiaard, Kiowsül Lärmng 
Cedar Falls, Konsul Hatt-sen, Chi- 
cago, Bankdirektør Rissen, Califor- 
Ma, Hasbvor Jacobsen, San Fran- 
cis-w, og forhaabontlig — Fru Oda 
Nielsen og Hr. Z-angensberg«. 

bNosvnste Program, et sint udstyret 
Hefte, bar ,,«Dsanflerein« ogfna mind- 

taget fsor wogen Tisd siden, men vi 
Var mt fasa hekdige ikke at forhaste 
os med at gøre Væfen cof dette Ub- 

ckast »Hm-d osm der wu, fom det 
ladet til, isntet blisver af det hebe! 

Visdere strives i nætvnte Biard om 

sde priosjeskteredse ,,L-andbrugsk-ursus« 
spasa 14 Dage. Den første For-Mags- 

»holsdet, Landsbtttgsskandkdat Motten- 

Isem Bart-it, stal være ewgageret, og 
Selfkabet hast allerede awVagt Kursus 
i JllIimsoiT Wisconsin, Iowa, Win- 

Jnespta, Daskoba — (Syd ellcr Nord?) 
Zog Not-UND 
I Se vsidere om begge Dele Pack 
slescrdets Jndsidet. 

—- ,,Diwm-anbkonsgen«. Om vor 

Lanidsomansd, Williimn G. Meyer, 
Diamantde fva BmWen, fsdt i 
sHasderslsv 1854, Hortsæller »Da-usi- 
AimeriskamereM aif sidste Ung gennem 
et Intevviem Hasn er nemlsig for 
Tiden i New York. Det·ek fom et 
Eventyr, hsvasd hasn fortællser. Førfk 
ivar han 9 Aar ii Diwmuntegsnene i 
«";"-d Afrika. Før Kriisgen var han 

sprd 700,000 Pusnsd Sterling, men 
under Tidemes Ugiunsst spandt hats-s 
Firsmue ind. san han ejede kun et 
Ps» Tussinid Diollars, da han i 1899 

(Zluttes paa Skde 3.) 
cis 

amontandt 
Mmsst godt Land, ikke leimt fm Tauevmc, Niver 

rmnaalt til Rom-irrt, Noqle Dunste dar allen-de km- 
nst her, og manac Armen at de kommt-r first i April. 
Nur tin-sie store Ekskukiion lslivcr d. L.A1)ril: dkrcfter 
hver Tirsdng ERan Viuig this mm alle Bauen 
Iwb Billet til A mbt ofe, W. Dak.; det kostet 
mindre, on tssriskuren er lauen-. og fna fuav De Ken- 
mare, Flut-tun samt Tucusvillr at fis. sind et lille ksdt 
Sillebaand l nnavhulleh lna fiel Te nvk finde Relie- 
fslgr. Sktio m us en Ugo- Tid, Nr De teuer- 

AnkerözCo» Daneville, N. Duk. 


