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." Nh tiltmdende Abottttenter er- 

gtatisj tilsendt det kaonme ttf den 
set vatettde meget yttdede Fsljetott, 
«t;entltsc.« 

sum Bestimmt-. 

lge Overen«kotstsi, sprachenan 
et foregaaetide Nummer as ,Stjek- 

hat« ieg ovetdraget tnitt Andel af 
t «i Mr. Ebbefott, og fottt 
«efter er ,»Ztiertteu«i Udgiver og 

Sont den Fratmdende filer jeg 
m mrn Pligt at udtale tttig i dentie 

ning. 
.t er altfor vfteTilfckldetJotn en str- 
Sandhed, at naar et Kompagni- 
phceper well-sue to eller flet«e Par- 
aa skcr oet til Glcede for detg Mod- 
re og til Sorg for dets Braun-. 

tiortthde oeane Tanke at faa Ratt- 
t i nogenH »Brpr kan jeg tued Gla- 
e at zirittaet »Ebdcsott eß Joha- 

Oplsszoing skal jkke blive til nogea 
tot-dete- -;«.ettoct·, ejheller til no- 

org for detH Vennen Oerttasst vil 
a «ni:t Hide, ive en lille Zkildring 
oriok dette Städt e«k taget. 
it sont har mindre Kjenostav med 

---t ti. llogiaelsett af et Blad, og 
Kapital ver da tlig fordkes for at 

eu jaadan zorretuing gaaettde, vil 
ufes veo at se det. Bi begyciote 
a itle Kapital og desioruoeu pna 

id da hele Landet striger og iutttret 
o Max-its T.i»1er. Vor Plan im 

xtudrlsctt var denne, at oi ved Enden 
thrttc Llar kuttdc b iie istand til at 

ble Wams Spalte-rauh Dritttc 
jhatez tkte pa.t Wctuto ai daatligc 

, sont sprbctn.ct«ket, at uille locke-z. 
te ,,5tiet«-ten«g Bi«ogt«astt, sont dcti 
te fktm for Lcksekett nteo for stirste 
glaacg dct jo klart, at den haudc 
Wigt at værc baade et Politisk og 

i--»t Nyheosblad. For at ttdfhlde et 

P t«ugt«attt,nogrnlunde tilfrcdszsstilletts 
Wie-J det« mete Spalte-tunc end hoad 
stt hioindtil hat« vætet i Vesiddelsc 

Mk lkg tasttkcr paa de ntanchenncr, » 

hat« tlaget over at ,,Sjet«nctt«s3 Pros- 
itkc hat« urkrct opfhlat, og out-r atl 

te hat« tagct tilbotlig nktio Itl i 
rtci lldgivelsc oft)., saa hat« jeg iitztcn 
edtttazxtct diizftPaamindelsct tut-Wi- 
lsi :I«,t«d; men ligesont det« ital Tid til 
is, iaa skal detogsaa Lid til at handsj 
:l alting et« taugt frasaa let gjott sont? 
HUL Vi Mcitttcfker crcjo iklctsglcn11 
l· lastihttcdc og kmt oftc daatliq sc 
ant- »ttttta«t1diqhtsdet« end siqe at skul 
Use se andtiw x 

aax riet hat« ucrtct antct ouet at 
jc1:1«n« hat svigtet sit Pt«oqt«,am 
W lit) dtt tttiq at dct hat vasret fol- 

U« lagt; da vi aldritz hat ct 
St Dis no ill t g til at ttaa Maalct, 
«"I1degt, at vi ilkcsaa osz ittattdi 

11 fut« ttæt«væt«cttde. Og dctte lan 
sc med Sandhed et« ett af dc vcr .- 

Usl llc Grunde hvorfok jeg trækkct min 
tltsplalfald fit en lillc Tid. Paai 

W « ld sont jeg dette gjot, anset· ich 
sa at ,,5tjet«tten«s Program sont et 
CI Btogkam et- hævet, ög at Bladetl 

i 

I 

ei- uden Progrmn inti! den opstillcr et 
nyt. 

Sinn et politisc- on nlmencRyhediblad 
fkal leg omfatke ,,errnen« med femme 
Kjærlighed fom fix-, al den Stand jeg 
msder den i samme Linn d og T .n e som 
forhen, og sknl tillige varnit anbefale 
den til Venner og Lands-med, sont ethi- 

sker at stille sig helt uden for Tiben og 
tage en indstkcenket eller eeiisidigVetragi- 
ning af Liver. 

Dem skkioer jeg ikke for al fmigre, men 

for Sagensz Stint-, og for Offentlighe- 
dens SIle, og fordi det ci· min Oder- 

; bevicsning, at hvig ethveet as alle poli- 
itiske Blade, fotn i ver Tid synes at 

jgjtre sin Indflydelse gjcldende paa Fol- 
:keftemningen, havde en san grundærlig 
Mund veqtltoret sont »Stjeenen« hat, 
san vilde al den megen politiske Spindel, 

;Kart upiion og Monopoli, som i denne 

.Tidsperiode hjcmspger vem vaabenlsse 
; Fels eg trcenger sig ind i Almenhedens 
Hytter som en Pest, forsoinde som Dun- 
"sten i Lasten. 
» 

Til Slntning drttez en auden Grund 
ktil min Fratrcedelie er, at jeg ilke indjaa 
pat knnne viere til nagen Stette for Bla- 
Tdet i politisc Reining., da jeg aldrig har 
Ibefaftet mig meget der-lied, og fom san- 
Fdan manglede den tillmlige Kiendstab, og 
ihcller ikke fclte jeg det a: viere min Op- 
Iaeez men pna samme Tit-. am end 
min Plan fortiden syneg at have fejlet, 
stal jeg ikke angee ,,Scjernen«g Bibli- 
reise, sauft-eint den holder sig paa jamme 
Baue, iin den idet svnndne Aar saa 
smaat hat gledet hen ad, og jeg er for 
vie-set am at den vilfejre. Derimeo tager 
den en ny Retning, indiinger daarlig Luft, 
daaelig Niexingsmioler, oælgek daarligt 
Selskab est-. du Injker jeg den Dsid og 
Undekgang je for je heller-, og vilde en- 

dog betragte det sein min Pligt at fortne- 
te dens Dage, om det lod sig gjsre. 

Til niine Venner slal jeg sige at jeg 
for niervaskende agter at fortsette min 

Gierning paa Missiontztnarken, om G nd 

vil ogjeg leder. Finder jeg en Anled: 

ning ien nær Fee-mid, er det min Ten- 
ke at ndgive et tikkeligt Nyhcdsblad. 

hernied en venlig Hilfe-i til alle 

.,Stjernen«-J Læsere samt til min Ven 

og forhenværende Kompagnon, Mr. P. 
Ebbefon, iued mange Lykptiskningek i 

Fortsættetfen af Gjei«ningen. 
st. Pau. Nein-. we Maus 1881 

E. Zahn i on. 

J nd t n nd c"t«f. 
.-——- -- 

Svkcdcc Niihcdck« 

Apis-Structur i Milivouikce er pan 
Still-· i 

—- Scnator Vers-z Husiru bade i Ler-« 

dags i Washington of IIImscbetændelsr. 
—- Der bicu i innige Mai-incl- afbctalt 

paa den offentlige Gjæld hmoed Uz 
Mill. DolL 

—- Mrg. thveiaudsz Bcdstcniodcr, 
MrIL Rath H. Harmou dodc i sit Hjem 
issjackfoiy Mich» Lin-dapr LULorgcn. 

—- Geo. K. Oyler G Co. i St. Lou- 

is, Fabrik-Inter- nf zarm::l)caskiucri, er 

under KonkurS. 
—- Arbcjdet paa Garsield Monu- 

mcntei i Clcvelmid gaar rast fremad og 
den blivcr manskc fasrdig til Affioring i 

Juni Maancd. 
—- Henry Ward Beechcr blev kamt af 

et Singtilfælde i Lordags og ligger end- 

un bevidstlps. Lægen siger at Dødcn 
er vis. 

—- De For. Statcrsz Senat, nuar det 

næste Gang trader fammen, kocmner til 

at bestaa af 39 Republikancre og 37 De- 
mokrater. Mr. Riddleberger, stjsnt af 
Navu Republikancr, viter ofte samtnen 
med Demokraterne, og da bliver Stil- 

lingen «Tie«. Sau aær lige er nu de to 

Partiers Styrke i Senatet. 
— Sarah Bernhardt er uu iWashing- 

ton. Hun kom til deFor. Statut-irrt- 
te fra Trinmftuisen gjeuuem Sydamerika 
og opitraadeMandags Aften paa det nye 
National-Teater i Stykket »Comille«. 
Hufet var fyldt med Tilskuere af den fa- i 

shionadle Berden, og Knnstnerinden sik 
vedJndtriedelien en varmjlliodtagelfr. 

— Floridas Gnvernsr hat ndnævnt 
General J. J. Finley af Ocala til For-. 
Staters Senntor eftek Cnarleg Jenes, 
hvis Termin ndlsb den sdie Meiss. 
Gen. Finley er Laokyndig og tjente ined 

Udmaeekelsei Sydstatsatineen. Han her 
vieret Hsjesteretsdonnnet og i en Terinin 
Kongresniand. Udnrevnelsen gjclder, 
indtil Floridas Legislatur i April viel- 

ger en regnlær Senatin 
— Fka Mobile, Alabama, kotnniek den 

sprgelige Efterretning, at ved Brand af 
en Passagerdanipee, sont eei Fakt fra 
denne By opover FlodenToinbigbee, one- 

kotn 20 Mennestee. Der var einbvrd 
464 Voller Boninld, og dette fortlaree, 
at Luekne kunde gribe oin sig ined en fan: 
dan Hurtighed at inange Personerniiste- 
de Livet. Blandt de Onikotane var 6 

Farvede. Reiten var Heide, Mæiid,KI-iii- 
der og Bien. 
— J Aaret lssl udfsrtesi fra de For. 

States for 16 Mill. Doll., inen i fidfte 
Aar for tun IF Mill., og Erporten af- 
Smse var sanken fra CMillionekDollari 
til heut-ed 3 Mill. J Isst afstibedes der 

Fedt for 30 Mill. Dollarj, nien i 1886 

for tun 22 Mill. New York »Bei-date 
Erchange« tror at finde Aarsagen tilden- 
ne Aftagen i Erpoet i Forfalskningerne. 
Store Wasser Ost lnoei paa nogle Ste- 
der i Besten af Melk, fca hoilkenFlIden 
er ndstsildt, og istedet blioer Osten tilfat 
Pluntageolier og dyrist FedL Af den ne 

Bogus Bat-e etpokteredeg en stor Meng- 
de til England, nien Forfalskningen op- 

idagedess og har vakt Miglie niod ameri- 

kqnske Mejeri Produkten Forsclslnins 
gei- af Fedt og uægte Sum- har viecet i 

fainme Netning, og Nessultatet er blevet, 
at Vater-ne er kein-net i MiskrediL 

l —- Fea Kansas City strivesz den lfte 
JMartsI En Organisation, sont har 
Iwaedcvartee her og er kjendt under Nav 
Inet »The.Jnti-1«Stnte Land Cotiipany« 
»nur kjebtdet sankaldte Arkansas Land-! 
lgrany der onisatter 80 Millioner Ascesi 
Wand og er beliggende i Terms-, Neu-H 
;Merieo, Colorado og tnedindbefatteri 
Jogsaa en Del af »Na Maus l'and«, vgl 
-alt af det ineget oinstrcvne Marwelll 
Graun Grantet blev givet af Regie- 
ringen iMerieo Aar 1826, ag det er nn 

kjtbt nf Eiterior Beale Mai-ign- Kis- 
befnnnnen er ej endnn offentlig bekjendt. 
Koinpngniet vil give Sljsde til Seme- 
re, fom nn bar pna Landet og ngter at 

indbyde Udliendinge i,g Korporationer til 
at komme for Bosættelie. Kjøbeenehar 
madfpnigt dygtige Jnrifter angaaende 
lfjcndonnzietten okx tror at viere sikkrei 
sin Sag. 

——— Den bekjcndteDanke-Liefer, (Mind- 
ReaderJ Washington Jrving Bishop, 
gno fortine vTit-Mag en offentlig Prøve 
pcm sin zierdighed i den Slagss Kunstm 
Med et tytt Silkebind trnkket over Di- 
nenc ilede han ned gjenneni Broadivay 
fulgt af 13 Miend, hvig Hiender var 

bundne samtnen med en lang Staaltraad. 

Falk paa Gaden standfede forundrede 
for at fe paa dette befimderlige Optog. 
Mr. Bishop tog Vejen i Neining niod 
Wallncksz Theater, ndenfor llviltet der 

smnledc sig en stor Meinieskcsknrc, eftei«- 
at Folget var forfvnnden indenfor detg 

Dom Her identisieercdc han nied sor- 
bundne Ojne et Pigebarn, hoig Navn 
var strevet paa en Papirlap ag lagt i en 

Konvolnt paa det Steh, hvorfra Odiu- 
get iidgik. Neppe vnr dette stet, for han 
i stmsste Sti)iidsoinl)ed iledc til Still-te- 
vant Honie, hvor der i en Bi·evkagse, 
der tilhøite et of Hotelletg inange Kon- 

torer, var i en Konvolnt lagt en Ring, 
sont hnn slnlde finde. Med Bindet tret 

for Pjnenc gik han til Siedet, nden at 

tage feil og standsede ikke, for dein stod 
lige fomn Brevkagsen, stak Haanden ii 

denne og fandt den rigtige Konvolnts 
blandt et stort Antal andre. Det var 4 l 
Mcend, som ad mangc Omveje haodei 
bragt Ringen dertil, inen Biihop gil 
bcdst muligt i lige Linie til Hotellet og 
Brei-lassen 

Ugeus Nyheder fra 
Udlandet. 

N us l and —- Den knssiste llden- 

i·igsministek, de Gieks, hat-i en Sam- 
tale ined den tykkifke Gesandt ndtalt 
sont fin Formening at en enropæisk Krig 
vil iciidgaas. 

Belgien. — En frygtelig Mine- 

eketplosion fandt Sted Fredngs Aften i 
en 750 Alen dnb Mine i Provindfen Bo- 
ringe; af de 260 Arbeidere fein befandt 
sig i Gruben dritbtes ea. 140. 

K i n n. —- Med den anierikanske Dann 
per «Gaelic« ei« til San Francisco ind- 
lsdet den Eftetretniiig, at et kinesist 
senkt-j, paa Reife fra Hainain til Si- 
nne» forliste og nd af 600 otnbordoeerens 
de Pers-mei- reddedes tun c· 

F k a n kri g —- Konfejlspmsidenten 
Godlet hnr i Deputeket-Kammeret for- 
langt en Bevilling pas 0200,000 til Un- 

derftettelie if de Nedlidende i de af 
Jordstjoeloet hienistgte Egne. —- En 
Cksplosion indtkas den l. Makts i en 

Kulgrnde ved st. Etienne; over hundre 
de Arbeideke bleve indefpærrede, af hinl- 
ke tun 43 i«eddedes. 

V n lgai«ien.—— Depecher fra Si- 
fia melde, at en Dcl af Garnisonen i 

lSilistria hat reist sig nnd Regieringem 
kLederne for Opkeret er de Officeret sont 
spare behjeehelige tned Fyrst Alexander-s 

IBorthrelir. Regjekingen hat tilfendt 
HTroppek fra lllngtschuk, Vakna eg 
»Schumla og deter fnldkonnnent lykkedes 
dein at dæmpe Optim. — Regierinsen 
dar i England optaget et Laan pag 4 

Mill. 
« 

Starb kitannien —Damperen 
»Waegland« af ,Ned Star Linie« er 

grundstsdt paa Goodwin Sands i Dauer- 
Strædet. Alle Passageker reddedes. — 

Den hurtigfte Sejladg over Atlanterha: 
net, nigenfinde udfsrt, er gjort afDacm 
peren ,Etrnria«, der ankoni til QueenS- 
toan Lsrdags Aften. anen fka New 

York blev glitt san t) Dage, 5 Timer 

sg 18 Minuten Detc gjennemfnitlige 
daglige zart var 430 Sinnl. —- Lord. 

Salt-dury’i Redne, A. J. Balfouk, ek» 
udnævnt til Sie Michael HickS:BeachS’; 
Eftekfjlgek i den irske Sekretierpost. 

Perspe ktive Jagttagelset.J 
— itrigen er ikle faa neer iom det nyligti 
tknede; det siger de Gier-D og Bismant: 
nilker betraftende. —-— Den nyvalgte ; 
tydske Rigsdag jasnledes sidfte Torgdag.( 
Kejjekens Tale tsnede zeedgbudstabetil 
oclklingende Stiefel-, og hat soet en be- 

rJligende Virkning paa det ganike Euro- 
pa. Keiferen betonede ftærkt at Beila- 

gelien ist Fred er onlfattende Krigs- 
rnstningem Han ndtrytte fin· Hilft-ede- 
hed over Pavens oenlige Sindelag tnod 
det tydske Kejserdssninr. Det er sten- 
synligt at denne pludfelige Vending i 

zorholdet inellenc Bisinarck pg Kirlehsw 
dingen i Rom vil blive til stor Fordel for 
Katholikerne, der danner en Magt, hois 
Beskassenhed Biginatck tidligere hat stor- 
ligt undernmalt, og det nat-er vist lange 
inden han m- stille sig i et saa fjendtligt 
zorhold til denne talrige Masse fom det 

han indtil de sidfte llger hat staaet i. —- 

Lpstanden i Butgarien var saure tonli- 

vet, og dens egeutlige Bevæggrnnd er 

indhyllet ichel llklarhed. Det er dog 
natnrligt at tilskrive Russland Ansvaret 
del-for. Der foteligger Beviser for at 

denne Stornmgt er endnn i en ineget u- 

rolig Forfatning, janvel i dens militcere 

som den-z Handel-z- og Penge-Forheld. 
Velnnde.«rettede Personer til vide at 
Rusland brcender efter at komme i Hän- 
rcne paa Osterig; men de allierede Kræf 
ter, sont sidstneevnte Land raader over, 
syneS at var-e en virksom Dæcnperpaa 
russisk Kkiggmod 

Bett Existen. 

Nn skal den gamle Viking virkelig for- 
evigeg i »Vinlands« fornecnste By. 
Leif Eriksong Statne i Bronse er nn 

færdig, Siedet hvok den fkal staa er be- 

stentt, det tnangler nu bare at leegge 
Grunde-n og Piedestalett, hvorpnn selve 
Statuen stal stan, ltviltet vil skc i Libet 
af nogle faa Maancder. Afilortttgo- ’ 

festlighederne vil fortnodetlig finde Sted 
nd paa Sontnterett. Boston stal have 
Æren og Forttejelfen af dette nun-knar- 

dige Kunstwerk- 
J ett Korrespondanee fra Boston til 

Chicaga ,,Mail« bestritteg Statuen tau- 
ledeo: Den et« nf Kjeetttpestsrt«elie, dg, 
naar den blioer stillet paa sitt Piedestal, 
der er af rnd Granit og i stnnk Stil, 
blioer den 18 Fod hei. For en Tid 
siden udfaa notniteen et Sted for den, 
htm- Connnottwealth Avenue siedet- til 

West Chester Park ved Jndgangen til 
dett nye Lyftltave Ied Bock Bad og paa 
ikraao overfor Gnvernsr Ante-P Rest- 
deng. Her oil dett tnaleriste Vikingstas 
tue staa nnd den blaa HitttttieliotttBag- 
grund og tned Blikket vendt ntod det 

nnderlige Land han har opdaget. Den 
vil kune fees fra begge Sider af Com- 
tnonwealth Ave-tue faa langt sont til 
Eceter Sitten 

Statuen forestiller en Mond stark og 
skjttt, med syldigt ndoiklede Letntner, 
dog ikke uden aandelig og moralsk Kraft. 
En liden Staalhieltn hoiler oder de lese 
Lokket, der er flynget bagover fra en 

Man Pastde. Ansigtet er udett Stieg. 
Hatt biet-er en certnelei Pantierstjorte 
med runde Brystplader udenpaa en Lin- 
kjortel, det- rætter nedover mod Knie- 
erne. J et vel forsiret Bette hænger en 

Dolk i Skeden. Den hsjre Haand hin- 
t ler paa Hoften og holder et forsiret Sig- 
,nul-.t)orn ellcr Trompet. 

J tnandig Kraft og Ro staat han paa 
en Klippe, tned den venstre Haand Wy- 
ger hatt for Øjnene for at se Vestover 
i det nkiendte Fiærne. Mandig straft, 
Lit- og Bevægelse et- afipeilet i alle Les- 

getnets Linien 
Det er Ole Ball hdetn der styldcsi 

Oprindelsen til den fljsnne Tanke at 

sandige Landeto ferste Opdager i den 
fornetnste By paa den Kost Vikingen 
gjaestede—og det er fretnragende Meetth 
Osfcroillighed der hat« ydet Midlerne til 
Barkets Udførelfe. Blandt digse tælleei 

flece nf Bostono og Landets tnest betjendi 
te 9«tcsettd, saafont P. G. Appleton, 
Digteren Longfellotv, Forfattcrett E.P· 
Whipple og Professor d)orgford. 

Men det tnrerkctigste as alt er at det 
er en Kvinde der hat« ndfsrt Kunstwer- 
tet. En nng atnerikattsk tttntstnerinde, 
Missz Anna Whitttey, hat« for-stand at 
modellere de kraftige «Liikittg:Lentttte, og 
give Værket det lldtryk, sont betegncr 
Tidettg Lin og Heltens Bei-rissen 

Milwattkee, san berettesz det, vil dcle 
LEren tned Boston og oprcjse en ligncnde 
Leif Erikton Statnc i Gnncan Partetk 
Denne Statne skal dart- et Kopi af den 
i Vostott, tun skal Piedcstalen, der li- 

geledeg er as rod Granit, vasre lidt for: 
skjellig. 

Yaklegmw 
Billetkjpbere underrettes herved mu, 

at Cabelgram er modtaget fra Thing- 
valla Linieng Hovedkontor i Kjøbenhavn 
om at Direktionen ved sit Aargmøde den 
12te Januar besluttede at gjmse e n 

ydekli gere betydelig Reduk- 
tion påa saakaldte Fribilleh 
ter fra Standinavien til alle 
Pladser i Amerika. Fuldftetm 
dig Instruktion ventcs forst med Posten, 
bog kunne vi betet-c Billetkjøbere paa en 

Nedscetning sra 85 til Os7 paa 
hver fuld Billet og Halt-de- 
le n fo r B s r n Den-te storartede 
Reduktion kommer i god Tit-. Det hat 
været vor Befimbeise som G en eral 

Agenter for dcnne »den ene- 

fte direkte Linie « imellem Stan- 
dinavien og Amerika, ej alene at kunne j 

sikre vore Landgtneend d e n alle r b e d- 
fte Behandling, venligfte 

,«-- P 

Stier-neu 
PUllLllsllilsJD lchcltY chDNlTsDAY 

IY PITSI III-sol- 

ltiis u Miit-ritt rirtenlatimi nun-tin Uls 

sisiiciillnuviiui public nl Nclirsslcm list-es 

it prissisnls stillt-»m- mtviintiigtss l.0 Ickfsss 
lieu-km 

St« I’nnl. Nislikiiisiliii. 

,.m 

Jmode koni incnhed , be Isch- 
nieftc Befol«di«iiig gjeniiem CI 

direkte Linie, befri dein fks It 
iiiange ubclmgelige Ombytiiiilger og Of- 
hold, bvilke cre uiiiidgaaelige pas II 

Reise tin-d ichenlaiidskc t«ii.ier over sit- 
inede Lande-, meii ogsaa at fokskasse — 
en billiges-c Reise l Baar. 

Dr. Alfised Mortciiieii afgik i Brus- 
delscii nfDeccmlicr til Daimmrk for « 
ordnc denne Sag, og hanc Fokeflllliss 
gn- og Reisig for diocndizilirden hetsf 
er del vore Kander- hais at takke for III 
ftore Nedsirtlelfe i Pisisem ioui un Ili- 

lim- gioit 
Vi ticd itiegct vel, at sinnigen Fale 

claim-, Bruder, Stifter ellcr and-I 
Slcrgtiiiiiq, oftc hat onst-et usdsagel Cl 
cit ksolie Billet nikd en udenlaiidst List-, 
nicht-ils bei-es Midler ci lillod dem It 

fol«fkaife fig Billet paii den direkte sitt- 
diimviste Post-Linie Thingvalla. III 
fra dcnnc Dng af findeg ej mere Des-v 
destil. 

Kom ihn, at iiu ci« Tlliiigvallq U 

bediti-, bckvcmincstc og billigste of tIe 
Orkan Linien Kij ikke Bill-tief Isd 
udenliindslr Linicr, hvilke er byrefe I- 
deii den storc Reduktion paa Chiusi-It 
Linie-L Wd Eber itke lskke til It IUU 
Billet nich irrniinede Linier im di It 
kimne fuii dem billigere pna Thinsptlh 
og Ebers Sltkglninge sauledes kssse 
gisre Reisen lil Amerika pa« nije sue 

"Daiiipskibe, pan hvilke alle, in M 
’teincn til ltahytddlsciigeik ers SICH- 
"iiavei·c, fim Pasiagerer kunne lal- seh 
Officerer oti Mniidskab og Itgittke III 
de music at fan. Hvek og en nies, f- 
har giort Reisen hid over fremmeb Its, 

-og koniniet over ined tydfke, soll-III 
eller eiigelske Skibe, mindes ins sit 
ichnmc Meise- 

Vi tilniader alle, ioin tstlke It M 
Billettm til sinkt-net sthenieniss 
til imstmeste Thingimlla Linieul III 
og nfgjorc oni Villetkisb. Findes its- 
sundnil, da sit-in direkte tll is is If 
Ninus og virkelig Alder pas scavel s- 
m-, sont Boni, hvorfra tg hvdktil O- 
let onlkcci samt Einigranteknei ils- 
Adresse, og vi ital da nnd singst-Ic- 
Post befoare Ebers Brei-. 

Nod- Age »i» unste- w ice- 
Strdt·i«, hom« faadaime ikke findes. 

Paul Anderfon og ostvy 
M n l in g re n, Atti-mer lSt. Paul U. 

Vl. Mattener ä CO» 
General Agenlek, 

Nil Gift scinzie Streck, Chiksss, s. 

Auktiont 

llndmegncsde oil Leidener den II. I— 
18N7, »l. 1»-’xorm,. bortialge M Ost 
dende pcm mju If Mil need-II in Ci. I 
m lustiggmde samt, se I sei Titels-! 
brskteonc Csjcsndeln 

N Zwtsnd Mittel-, ( hoffe-, s M» 7 
Mund-c Il Kom, 6 Stude, en Vel — 
og samt-, et godk lldvalg II Ivlskedssft 
samt m Arm-Maasse og en Cyrins III; 
cnduidisrc Modch Husgekaqd m. I- 

Salgszvilkaar.——llle Oel-I sitt 
Sm, Konstant; ethoekt Bei-b OVCITIM 
sm, ni Maauederg Densiand ist-d tilfeOs 
stumme Schwed, c Wesens-einsi- 
laut. 

«K-.«2Y’-.(src1o, Lewtssesles. 
Vlnltionam St. Abka Reh-. 

Kissen-eng Beitedet nd- 
giugi September og Maus, 
hoer Aar. MIUL Sidetsjsx 
llj Tom-, med over s ,500 
Jllustmtioncr, et hell Billet-- 

gallcri. Wholeialellkriier paa enhvek Rate 
for privat cllcr Familieforbkug sie-Orts direk- 
te til Rotbrugkrnt Mivcr Anvisning til at 
ordrc Vater og mjek virlclikx Judkjobspels 
paa alt, bund man ipilck, v1«ckkek, luden el- 
lcr fotnpxkr fxg med. wae uv n r d e tl ige 
Roger mvcholder Oplysnlnger samlede 
paa Vckomtomatkedctnr. Vi vil icnde et 
lsskilekmlar frit til hvilkcnjomhcllt Adresse 
vedModtagclfm af10 WH. tll at bestride 
Portoomkostningcr. Bad os here fra Eber-, 

Astbpdigld 
Momgomery Ward ds- Co» 

227 ä- 229 Wabash Ave» Cl)jeago, Jll. 

N. Howev- 
Rctslært 

og Nothry Public 
Pcngc tillacinz paa opdyrkede Farme, 

Byejcndom og paa Lssprr. Byejendom 
til Salg. 
IIIUIIZ Ists IOIIIUIU. 


