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Jn«dlandet. 
ExPræsivent Cleveland er en 

af Medlemmerne of det Udvalg, som 
stsl virke for, at den næste Besens- 
udftilling bliver afholdt i New York. 

Flcre MormoneV Damperen 
»Wyoming« tilhørende Guion Linien 
Isndfstte sidste Uge 123 Mormoneci 
Castle Garben, New York. 

Politifk Mord. Fra det lovløse 
Syden kommer atter Meddelelse om et 

politisk Mord. Dinne Gang er det den 

fremragende Politiker James N. New- 
baker i Satckrtia, Miss» der er falden 

TM foer, han blev snigmyrdct i Tots- 
ags. 

»Den burtigste Tur, som hidtil er 

Alvtt over Atlanterhavet fra Needles til 

SMVIJ Hook, er vpnaaet af Hamburg- 
FIUjens Erprcssbamper ,,Columbia«, der 

1Fredags ankom til Ner York, efter at 

habetilbagelagtStrwkningcn paa 6Døgn, 
IS Timer og 20 Minuten 

Ctouknsagcn skulde jo alleredcl 
Im for Retten, men Vanfkelighedem 
Wer jO i, at faa samtnenfat en Ju1«1),! 
VIII Kompetenfe kan bestaa overfor Lo« 

VFUs Fleck, fom chgyndclscn ladet: 
M at vcere nok faa autagclige, visckl 

ertv nojerc Underføgelsc at de duer 
T c. 

·Eu gyictig ucyuc. J Carus- 
gies Skpbeki i Homestead, Penn» Vogt- 
Jernet iSmeltediglen sidsteerdagS over 

IS flpj over hele Ruminet. Andkkw 
Fehl-let og Nich. Bowers blev bvgstaw 
lkststtgt tildsde, tre andre Arbsjdeke 
IlevtildeltBründfaar som de ikke vil 
TM- vverleve, og begaben blev site 

Mcrnd forbmndte i lettcre Grad. Aar- 
fagen til Ulykken kjendess ikke. 

Fund af gammel Mont. Bcd 
Nedbtydning of ct gammclt Hus i St. 
Augustine, Fla» (den ældste By i hele 
Amerika) afdækkede Arbejdetne en gam- 
mel rusien Jernspcind, hvori var gjeint 

» 
32 spansleMønter. De er inegetgamle, 

lden nyeste bererAatstallet 1806, og paa 
flere af dem gaar Aarstallet lirnger til- 

Jbage end 1760. 

En Handels-Konterentte be- 

lsiaaende uf Kjøbmcend, Fabrikanter og 
Loogioere blev sidste Uge afholdl i San 
z Francisco, Cal. Hensigten var nar- 

mest at drøfte Forbedringer i Skibsfar- 

Iten og Handelen med freinmede Lande. 
Dei blcv under Fothandlingernc gjort 
gjældende, at det er umuligt for ameri- 

» 

sanfte Rhederier at konkurrere med f. 
:Eks. engelske Linjer, der nyde Statsum 
lderstøttelse, og man enedes oin at sende 
Kongressen en Adresse angaaende denne 
Sag. Modet udtalte dets Tilflntning 
til Nicaragua-Kanalen sin et Handelen 
gavnligt Foretagende. 

Prifen paa Slyngelhoveder 
sag-tu Posiwveri har i det forlolme 
Aar gaaet teminelig hyppigt for sig i det 

fjerne og lovslappe Besten. Det er 

sjeldent at nogle af Stiincendene indfan- 
»ges, den af Regjeringen ndlovede stauen- 
de Velønning hat tun vceket 8200, holl- 
tet ikte cr nok til at friste en Itcow bo»v" 
til at vdve Liv og Lein-nei- i en Dyst med 

Roverheltfenh Det sidste betydelige Ro- 
veri i Montana hat aabnetDepartemen- 
tets Ojne for denne Sag, og Postmini- 
ster Wanamaker hat med den ham egne 
Resoluthed forhcjet Paagribelfesbeløm 
ningen til 81,000. Dei er at vente at 
dette vil blive en bedre Beti«yggelfe for 
Posten ude paa de afsides Egnr. 

Jernbaneiulykter. Et Sinn- 
tuenstød mellem det ostgaaende Godstog 
paa Elkhorn ö: Mo. Ballen-Bauen og 
bet Istgaaende Godstog paa Union Pa- 
cisic Bauen paa det Sted, hvor de to 

Bauer krydfe. 14 Waggoner røg af 
Sporet, der var 2 Vognlæs Svin og ca. 

100 SM. blev flaaet ihjel. ToTramps, 
fom stjal sig en Kjoretur, kvæstedes ya- 
keligt, den eue dode ncesien straks. En 
Traver til 810,000 befandt sig i den ene 

Vogn, men han slnp fra der med ube1y- 
delige Strom-neu — Otnaha-Toget paa 

Chicago O Northwesteru Bauen vari 

Sondags kommet ud 16 Mil paa denne 
Side af Chicago og holdt ved den lille 

Station Emhurst, da et lebst Lokomotiv 
com styrtende bagfra og borede sig ind i 

Sovevoguen. Tet var om Ratten, og 
Passagererue laa og sov. Heldigvis 
var der ingen Personer i det bagerste 
Stute-Romu, thi ellers havde de fundei 
den visse Tod; squ det gik flap Passa- 
gererne med, at syv af dem blev uoget 
alvotligt, men dog ikke livsfarligt sau- 
ret. —- Et Ekskursionstwen stodtc sam- 
men med et Kreaturtog ved Brooksville, 
Vermont; sire af Togpersonalet blev 

drcebt ved Ulykken —- Fra Tenver, 
Colo., meddeles, at Leadville Erprefs 
lob af Sporet Nat til Frcdag og rullede 

ned af Jordfyldet i Nærheden af Eusta- 
brook. En Passager bleo dmbt og zz 

4 saarct. 

Clarkfou sppger med Stann- 

vittch. Befolkningen i den lille By 
Stravaerrn Point i Iowa, cr i denne 

Tid hoppeude vrede over den ny Besinne- 
ster-Udnoevnelse. Peter Keith, den nu- 

værende Jndehavcr af Pladfen, er not 

Demokrat, men han tjente hoederlig i 

Unions-armen under Opwrskrigetn Te 

to republikanske Aspiranter til Pladseu 
var begge gamle Soldater, den ene faar 

iugen Pension, og den anden, som blev 

haardt faaret i Krigen, trwkker kun« en 

ganfke nbetydelig Pension. Begge disse 
Mænd forlangte ikke Keithg Affkedigelse 
inden haus Termin var udlsbeuz hau erz 

en stikkelig Mund og saftig, tilmed nun-i 
te de ganske timeligt, at al den Standl 
ingen blev forkastet i Haren fotdi hau! 

lvar Demokrat, vildc de heller ikke sor- 
llange ham afskediget sra Embedet for 

shaan Tid var udlobcn. J samme By 
.bör en gamntcl assasldig Mand paa 7U 

iAar, sotn hedder Scl)osield. Hatt var 

Postmester i mange Aar inden Demokra- 
ternc kom titMagten, og har stasset 
Bladet »He-z Maine-s Register-« (dcr 
ejes afClartson og hand Bruder) en 

Mangde Abonenter. Forleden kam 
sont et Lyn sra klar Himmel den Medde- 
lelse, at Clartson havde skjeenket denne 
Mand Pladsen som Postmester. Hatt 
er en godt stillet Person hvad Fortune 
angaar, men for gammel til personligt 
at var-eta«ge Posthusetanteressr. Bor- 
gerne saelder nu de bitreste Find-mittel- 
segdomine over Clartson og han§ partiske 
Ordner-den« Den stedligeVaabenbrIdre- 
forening holdt et Jndignationsmede 
og sordømte i haarde Udtryk Clarksons 
Feud- 

Valgbcvragerterne i Sydeu. 
Thomas H. Miller, den Republikaner 
som gjor Paastand om at viere valgt sont 

IKongreStnand sra det syoende District i 

lSouth Carolina, fremconnner tned en 

Tel interessante Oplysninger om Balg- 
tnethodcrne i Sydeu, som — dcrsom 
hans Frcinstilling er sand — ere mildest 
talt nogct ejeudommelige. Hatt siger, 
at da stredginddelingen fandt Sted i 

South Carolina, tog det detnokratiske 
Flertal særlig Hensyn til Umuliggjorel- 
sen as Negerelementets (der jo er repa- 
blikansk) Stemme. Terfor blev den 

syoende Valgkreds asstukken paa den 

Mande, at den kom til at omsatte næsten 
heleNegerbesolkningen,dersor er da ogsaa 
dens Form saa besynderlig og iued saa 
niange Arme, at dengrcendser op til am- 

trent alle de andre Kredse i Staten. 

Paa denne Maade blev der tun ethteds 
i Staten med et republikansk Flertal; 
de andre scks Kredse tunde hver vælge 
deres deinotratiske Kotigresmand, og 
Demokratiet kunde samle hele dets Trop 
sor at slaa Republikanerne i syvende 
Kreds. Miller paastaar videre, at De- 
mokraterne i den syvende Krebs hoert 
Aar har gjort sig skyldige i srække Balg- 
bedragerier, at de ikke alene har stoppet 
en Meengde salske Valgsedler i Summe- 
kassen for at kunne kassere de .overslødi- 
ge ud as de republikanste, men at Balg- 
bestyrelsen i flere Presincts, hoor der er 

et stort republikanst Flertal, har endog- 
saa rent ud ncegtet at aabne Valget og 
modtageStemmer. Jfolge ossiciel Jud- 
beretning, saldt der i ncevnte Kongresdi- 
stritt ved sidste Valg7,003 St. for Mil- 
ter og 8,858 sor Demokraten Elliott. 
Men Miller mener, at der blev givet 
9,531 St. for hain selo og kun 7,686 
for Modtandidatem Hvormegen Lid 
der kan saftes til denne Fremstilling, 
sont givesi egen Interesse, er vanskeligt 
at asgjøre, men sittert er det, at Laub-s- 
heden i Syden, saavel ved Valgene somi 
andre Henseende, er ganske forbausende 

, og greendseslos srcek. 

Dei nationale Soldatermsde 
sluttede i Fredags i Milwaulee« Sam- 

lingen iaar udmærkede sig ikke ved den 

Enighed, som man ved tidligere Lejlig- 
heder hat lagt for Dagen· Lige siden 
man kom til at strides over Jernbane- 
taksterne, hat der stadigt tandet Up- 

iverensstemmelse blandt Medlemmerne. 

Hunder Forhandlingsmsderne fremkom 
det noget Inærtelige Forslag, at give Ve- 
teranch ældste Sonner Abgang tilMed- 

leinskabz til al Held for Medlemmernes 

gode For-stand blev denne Plan fortasiet. 
Skjondt selv Republikanetne og Grund 

AkmysMcendene nødcs til at indksmme, 
at Pensionslommigsær Tanner slaar om 

sig mcd Landets Penge paa en noget 
flot og kaad Munde, bleve bog de gamle, 
snart luvslidte Resolutioner om ,,meke 

Pension« atter tilstemte, ved hvilken Lei- 
lighed der fremkommer en Fort-rings- 
fuldhcb, der qldeles ikke tjenertil at for- 
øge den Agtelfe, andre Falk burde nare 

for de gamle Soldaten —- J sit For-hold 
overfot Pressen hat Foteningeu ogfqa 

stillet sig paa en Munde-, dcr giucr an 

for megcn Kritik. Avio-:)lcpoi«tcmcblcv 
nlrgtet Abgang til Forlmndlingomodmie, 

nicn bleo til Giengjtrld lovet Referates 
äfForhandlingeme frii ForeningenoHuei 
tigsk1«iver. Tette Lofte tcenkte man dog 
aldeleo ikke paa at holde, og Folgen bleo 
at en Reporter i sianngrihed efter Ny- 
heder en Dog fneg sig ind i Lolalet. 
Han havde faact ncdslrevet cn tennnelig 
hidsig Debat, da han blev opdaget af 
Telegatcrne, der straks stitnledeo om hain 
og hilste ham ined saadanne krigcrske 
Udtaob socn ,,Hceng hom!« ,,Sinid ham 
nd gjenneinVindnet!« oft-. Tilsidsi gik 
Delegaterne san vidt, at de tned Magt 
orisiede Tegnebogen fra den ulykkelige 
Avismand. Alle Aviferne i Milwaukee 
er meget harmfulde over dette Troste- 
inent, og det paastaas at Enden er ikke 
endnu. 

Den store Spilfægtning gik for sig i 

Torsdags ög den bescrivcs sont meget vel 

ndfort og tog sig ganste naturligt nd. 
General Sherman holdt om Onsdagcn 
en Tale til Vetcranerne. Den bckjendte 
rcpnbliianfke Politiker, General Algcr 
fra Michigan, bleo valgt til Fore- 
ningcns Formend «for det kommende 
Aar- 

Nord-Dukaten 
Et Telegrant fra Fort Yates niedde- 

ler, at John Grafs, den bekjendteSiour 
Judianerhooding er meget syg og ventes 

ikke at kunne leve. 
—- Guvernor Mellette har pensionie- 

tet det forste Valg i Stufen Nord-Dako- 
ta til den fokste Tirsdag »i Oktober. 
Valgene stal da stetnme over Statseni- 
bedsinænd, Legislatur og Donimere. 

S y d s D a k o t a . 

En katolst Kirke er under Opsprelse i 
Deadxvood. 

— Salöonkeeper Jack Fasfold i Lead 
City blev forleden studt og dødelig saaret 
af et berygtet Fruentimmer med hvem 
han hclr levet jammern 

—- Den republikanske Konvention, 
som traabte samtnen i Huren, har no- 

mineret Territoriets Guvernøy A. C. 
Mellette for vordende Gun. i Sizii-Da- 
kota. J Platformen udtalesTilflutning 
til Chicago-Konventionen. 

J I w C O 

Guts-Fasten afholdes i Des Maian 
i denne Use. 

— Jrving N. Ttaynor er udnævnt til 
Postmestek i Council Musik-. 

—- Lyons Papirmølle er folgt til et 

Selskab for 825,ooo. 
— Soinekolekaen husercr flemt ved 

Britt. J Lobet af sidstc Uge crovcr 500 

Svin bede. 
—- Alle Spotvejslinjcrnc i Des 

Moines er nu i et enkelt Kompagnis 
Eie. 

— Luftskipperen Thus-. Simmg, der 

forleden havde foretaget en Opstigning i 

Jowa City, og vilde benyttc ct Fall-- 
stjærm under Nedsiigningcn, stobtc mod 
Siden af et Hus og bmkkede sit ene 

Ben. 
— L· W Collison, cn as de storre 

Landejendomsbcsiddere i Nat-heben af 
Winterfet, hovde Tærskemaskinen Wenig 
i äk Dag paa sin Farin. Udbyttet af 
Tærstningen var 1:5,I«82Bush., soatende 
til 2,542 Bush. pr. Dag. 

— J Lørdags var det »C. B. Es Q- 
Dag« ved Bluegræspaladset i Ckcfton. 
Om Morgenen satnledes 40 Lokomotiver 
ved Bancgaatden og hver Damppibe og 
Klokke lød paa en Gang i et vælbigtKor. 
Flere tusinde Jernbanearbejdeke deltog i 

Vorabend Talerne blev holdte afBaneniz 
Embebsmænd. 

J fiere Aar brugte jeg Dr. August 
Ktnigs Hamborger-Draaber ask-cours- 
sig imob Mavelidelser og for Bindi-eng- 
ning. Der giveg intet hehre imod disse 
Sygbommr. —- C. L. Kochcey Monm, 
Wis. 

Hpckicls Nyljcdcr fr Vesica. 

En Sporvognsfabrikek Wirk- 

somhed i Chcycnnc. 
H uml eh ostc n i Oregon og IMM- 

iugton cr ikjat mcget ringt-. 
En J l dl « i Taconm, Tikashingtoiy 

lagde i Aste Hotcllct »Dein-er Haus« 
samt Z eller 0 nasrliggende Privat- 
huse. 

V igtige Forbedkinger blioer i 
dcnne Tid udsprt ved Kultnincrne i Rock 

Springs og Dann af UnionPacisicKom- 
pagniet. 

Landevejsrs veri. Deligencen 
mellem Bidwell og Sau Francisco blev 

plynbret i Ortsdags af Nøoere, der 

mcdtog Wellö, Fargo E Co.6 Benge- 
strim 

Montan as demokratier Stam- 
Konvention hat opstillet J. K. Toole fra 
Helena for Guverntrembedet og Martin 
McGinnis fka stimme Sieb forKongrcg- 
manb. 

i En Jldebraud i Hunnen yet-Port 
Costa,Cal., lagde iAske McNearsKorw 

magasin og ødclngte detametikanfkchcc- 
skib »Armenia« og dct cngelskc Tmskib 
,,Honauwar«. Tab Mun, ()»0. 

Attkkagett for Mord mod Hok- 
ftcrctsdommer Ficld er achtten Block- 
ton, Cal» bleven tilbagctaldt. Deiner 
Dommer Field, iom var den ufrivillige 
Aarsag til at Tem) blcv studt af Fir. 
Statch Marshall Nagle. 

Jgjennem cn brændende Bro 
faldt et Lokomotiv og sireGodSvognc paa 
Union Pacisic ved Rock Creek, Wyo. 
Fyrbpderen kebdede Livet ved at springe, 
mcn Lokomotivspreren maatte blive 
der. 

S ko vbtande rafe endnu vest for 
Helena, Montana, og iBig Horn-Bier- 
gene i Wyoming. Richard Nichtets 
Savmolle er nedbrwndt og det forta- 
rende Element har ogsaa tilintetgjort 
Ft. McKinneys prckgtige Sinon-strac- 
tion. 

Cn tyfk Skomager ved Navn 

Hei-man Kerl blev myrdet afJricrndeten 
Paddy Gelt-en i Raivlins, Wyo» sidste» 
Uge. Motdet fandt Steh ietLogihkts; 
af tvivlsomt Rygte, hvor Kerl, der has-; 
de brucket stærkt, gjordc Optøjer. It- 
lckndeten operfaldt hqm da med Sport 
og Slag indtil imn bogsiaveligt havde 
tærsket den stacer Tyskcr ihjel. 

Ugens Nyheder ira 
Udlandet. 

D antun r l«. ——· zorhm Postmcstcr 
Louis- Wollte-, en Brodec til den punslg 
sle «Feltl)e1«re, døde i Fredags M Aar 

gcunmcL 
; Sam vix-Lerne. —- Cn Baum 
Jblev gioet Lørdagg Aftcs til Ære for 
Admiral Kinkberly og de amerikanische- 
: offnem-. 

R usland —- Et Jordstjælv meer- 

» lech paa Grasndsen fertige Tiksdag. 
! 127Mennefker blcv levendc begravne. —- 

IJ Gmkenland ytrede sig en Jordrystelse 
»i mildere Grad. 

Sandwich-Oerne. —- Tilstan- 
;dcn paa Oexnc er nu tolig. sahn Wil- 

; son, Ledeten for thlisRevölutionen, fed- 
lder a1«restcret, og afvcnter sinRettergang 
I til ncrstc Retstermin. 
P J a p an. — Tepccher fra Yokomaha 
Walde om et forfærdeligt chjr i HEL- 

kayama. 1,000 Mennesker otnkom i de 

jderpaa folgende Overfvpmmelscr, cg 
20,000 hat mistet Hus og Hiern. Ska- 
den paa Ejendom er uhyre. 

Kinn. — Tet forlyder, at Regie- 
ringen onlgaas med den Tanle at soc 

Gjengjceldelse tnod de For. Stater iAn- 

ledniug af Forbudet mod Kineserindoani 
dringen til sidstncevnte Land. Til en 

Begyndelse anbefalek man at afstcdige 
alle Amerikanere, der fokTiden er Hine- 

sisk Tjenesie. 
S eh weih —- Washburne, den a- 

merikanste Gesandt, her indsendt til 
Landsretten en alvorlig Protest mod den 

I 
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DANNMUTML Nk’cklk. 

Emper in u-· mu! lnssp »Hm-- »Nun-« Dank rbm 
Nel-r., Ist-Kramer. April leIJJIAMi. 
W »so-F is-..-.- »se- 

Bcl)c111dling, sum blcu sins nnusxiknuske 
Turistcr tilch Tsr stod paa Vanegaars 
dens Person i Bei-n og ncntcdr pcm To- 
getci Ankontsl, da Politiet kom ng arte- 

sicrcde dem sont Iniøtænkte for Roms-sein- 
veti. Uden vidcrc knsnsdc man dein i 
nsslc angchnller og holdt dem der i to 
Dage, hoorcfter de srigavciz men nden 

Fortlaring ellcr llndskyldning. Ge- 

sandten fordrcr cn stmre Erstaming pag 
de fornrettedc Anterikanereg Vegmn —- 

Landcibyen Tschequch i St. Gall Isla- 
fuldstcrndigt pdelqgt i Lsrdagi ved as en 

Jord- og Seen-nasse losm- sig fraBjers 
get Rubinobcrg og sinkt-de ned over den; 
Jndbyggerne undkom. 

! Storbritannien. — Engl-nd 
.har iaar en uforlignelig Humlehjsiz 
nsar undtagcg et Par Sogne, hvot 
Jordbunden hak- væröt for sur og mag- 
gen, er baade Godheden og Masngdes 
sandan spm man ikkc hat kjendt Muse 
til i numgc Arn-. Lidt nbeleiligt fal- 
der det, at Huntlehøsten iaar indtktkfg 
fer samtidig InedKornhøsten, og pqa flec- 
Stcdcr hat Landsmndene hävt ondt ved 
at opdrivc san nmngrHutnlcplukkcte sont 
dc brhaneku » Tronningen opløske Par- 
lamentet i Fsiscdags. Nasstc Samling 
tagek drns Vegyndelsc den ltide Abva 
—Det nat- ctgribcndc Sinn, som den 
Mcnncskcinugfc, der i Søndagd var sam- 
let i North Shields for at over-packe 

Mrs. Beauntonts Ballonopstigning blev 
Vidnc fil. Da Madamen dalede ned 
ved Hjcclp af sit Faldstiænn blcv hun 
hasngcnde med den cne Arm paa Srib- 
sen af en Lynasieder og i denne Stilling 
maatte hun forblive indtil Folk kunde 
komme tilhjælp med Stiger og tage den 
dkiItige Luftstipperske sied. 
--...-.«..--. « .-.,-....--- -».—-..-—-————- 

Tit 

Billctkjøbcrc 
med kommende Hpstö 

. 

Excursioner. 
Som vi plcjer atgjsce, vil vi nu give 

nagte forcløbige Vika til dem, sont agter u 

bciøgcsckdrelandet til Høstem For Tides 

Egger a«.1c Nun im Hausen-net cllck Feie- 
njng og holt-er bei-for Priferne ganske hfjt 
oppc, men bunte Ironie-rena- udløbet den like 
Iqskenidcr, og forskxnoide den Mc fomyei, 
Un man more rikegning paa fix-rhe!es billig 
Muc. «Zidftc Hofe var Vi ismnd til at sælge 
Wurm-:- med tm chrrlmtdfkc Linie for 
F1l6.7-"s, oxx von-. man oil mindes, soxgtc vi 

min- -«’;so;t og Bmm Hinizxtambiscftek paa 

thikbanm meilcm New Pers og («Tl)icago 
sm- -;-"·’-.0(). U has- lpum Aar Ucdmt Billet- 

«;Tnkcnn- nnsd von .H-i:-("sknnf«.oo.n" for sca- 

d.m:;«, jom pmwlgendc »Jam- oildc komme 

tut-page tilAsnrkita, ;a cn Hpr saa vf of 

entzog ismnd til at Haufe von 5500 Isandig 

naoek 

old-les Its Reise. 
Hvad Ptiierue vn blive til Dosten bcror soc 

.en helIIel paa, hvormangc fom anmudek 

Tig, og eithvcr Tom hat den ungeste Taufe 
« 

om Hjcsmrejfe i CHij bot der-for strakss inwen- 
Jde sin Adresse, sann sigc iska. om der ek no- 

jgcn jcrkikcltrinje, jom han fort-nackter at 
» gaa med. Ansoaklige Person«-r med gebt 

Lisiavu og :Ht)gns, baadc hcki Bank-et og idet 

» gamle Land, Ton ankagckig more Negnmg 
fpaa jvcciclle Munchsexy om de et vitltssz oq 

komm-kenn- tii a: more now-c for Ums-natio- 
1«u ·11 dct Hon- Jkordm .s.n. Zu hax vokt 

I egct nimmt : 

New York- 
hoor vore srg.1c »Holt gaak Pasiageme til- 

haande, en Roten-L iom entzopr der er min- 

dre kcjscomu, W instte Pns paa, og xom m- 

gcn andcn Agenk kxsioxdvcstcn can bydc. Ilt 

«man »und lau Hohe un szsxuct billing hps 
os tka vore Agmth et en saa befjendt ) Sag, at Isct ist«-bedenkt Cum-ones. Aufn, 

llkcu Zu uer min. itl Josua Og puskek en 

huimmg og dksvcxn Neuk- nl aucrbillkgste 
This-, »Im-. send Amt-J sub Mann og Adresse 
til 

A. Mortonson Cz Co., 
140 Eust- Ksmkju st. 

CIUCJGC JLIg 


