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In Sommers Overbevisning 
Utkcdet. To Politikere i Sau 

ncisco, Cal., skal have tilbudt at 

eTommer Joachimsens Afgjorelfe i 

NI1)-Mordsagen for 81,000. 

tmbrudme ved Jociet sog 
mont, Jll., er af oedkommende 
re rottet fammen for at skrue Weiser- 
M Stenmatetiale op. Denue Ub- 

hsr vakt en ikke liden Vekymring 
ndl Kontraktorer og Entreptenorer. 

l’ 

c
- 

Ppsttclcgrafen. Postminister 
namaker, som i den korte Tid han 
mdehavt sin Plads i Kabinettet hak- 

sssg sont en overmaade praktifk og 
kitm Mand, onxgaaci, efter Sigende, 

m Plan for Qprettelsen af det me- 

omhandlebesxzosttelegraffyftem. Hans 
Mel Halva at udstrække Telegrafen 
Es 4·J,W·«- Landposthuse, sont liggxr 
VI 7111 Jernbancn, hvorved saa at 

m« hole Befolkning kan faa Drl i 

cgtafzjcncftens Enden 

m Abels-many var ikke neg- 
xk flere Uger bar en ung For UULJT 

W Ilristotmtnmniens Bekoskniugi 
Id, Tosen Han gau sig ud for at 
ern Imgre Brüder af en ægte engelfk 
TUTT- Og fom faadan blev hakt mod- 

E1- med aabne Arme og fyrstelige 
Rsibevigninger af Stedels for-mum- 

Wmiljslu Men en skjon Dag kom- 
M Politiinspektor fra London og 

Sek Veslag paa den elegante Hering- 
VEK fvm han viser at være en slet og 
Tugthuskcmdim der ftygtede im 
sle Tfter at have skrevet falske Bets- 
tvr Ema-, 

En Unten Pacisie Jernbane 
til den metkikanste Hart-nah 
Præsident Adams og andre fremrngcnde 
Medlemmer af Union Pacisic SelskabetåT 
Bestyrelse ankom «i Lordags til Fort 
Worth, Te1«ac-, hvor det haodc et Mode 
med Byens Handel-stammen Hvad Ub- 
faldet af denne Sammenkontst blev er« 
man ikte bekiendt for Offentligheden,j 
men det drejede sig om en intet mindre. 
vigtig Sag end om Anlægget af en girrt-- 
neingaaende Jernbane tilGnlf of Meri-i 
co. Pmsident Adams lagde itte SkjnlJ 
paa, at dette var Hensigten med hans og« 
Embedsbtødres Reise. Han fagde, atJ 
Union Pacisic haode sat sig det store 
Maul, at fragte Nordveftens Produkter 
til Europas Markt-; men at den na- 

tionale Jernbanelovs Bestemtnelfer vir- 
tede saa hemmende paa alle Banetne 
over Chicago og Duluth, at dette havde 
anfporet hans Kompagni til at lægge en 

Linje over Länder fydpaa for hurtigft 
muligt at naa Haoets Omraade over 

hvilket Dommer Cooley og hans vilkaar- 

lige Lov og Bud intet Herredomme har. 
Nyi Otlvssstkln Den ny Staat- 

krydfer »Philadelphia« lob af Stabelen 
i Cranlps Rhederi i Philadelphia, Pa» 
Lotdags Morgesz. Tet ny Krigsfaktoj 
er det fjerdeiTallet af dem, om hvis 
Konstruktion, Marinetninisteriet har 
sluttet Akkord om. Jtnod Sædvane skal 
den officielle Prove baferes paa Hut-rig- 
heden og ikke paa Mastinernes faknlede 
Hestekraft. Kontrakten fordrer en Fart 
af 19 Knobs i Timen, og derfom ikke 

dette naas, stal der fratrcekkes Betalings- 
fummen betydelige Belob. Krydfetens 
Liengde er 415 Fad, og Bæreevne 4,324 
Tons. Hooedbatteriet bestaar af tolv 6 

Tommek Niflek, medens to Gatling- en 

Hotchkiss- og to 57 Tom. Millitneter- 
Kanoner udgjore Sekondcer-Battetiet. 
Postminister Wanamakers Dattek Min- 
nie blev overdraget det ærefulde Hoerv 
at navngive det m) Medlekn af Flaaden. 

Magnet-Ranken er paäny ble- 
ven optcendt ved Bødker Grahams Els- 

perimenter, og vil formodentlig nu hu- 
sere en Tid indtil nogle Tauber faar sat 
Lioet til. En Steoen Brodie llædte sig 
iLordagsi et Guttaperka-Hylsier, der 

var udspilet med Luft. Ledsaget of vog- 
le Kammerater gik han udiFloden vom- 

for Faldet og lob sig drioe med Strom- 
men; nogle Minutter senere skjod han 
som et Lyn over Foldets Midtpunkt. 
Kammeraterne tabte ham af Syne i scr- 

sten to Minuter, sao fass en mork Pril 
hoppende omlringi de pidslende brølende 
Bande. Lidt efter bleo han greben af 
Strømmen, og reoet med over mod Ka- 
nadasiden. Her frommes-e en af Hiel- 
perne ud og trak ham i Land. Da Hol- 
stret blev taget af, laa han bevidstlos og 
Blodetstod ud af Næfe og Mund; der 

gik tyve Minuter inden man ved Hjcklp 
af Lagemidler Hunde lalde ham til Live. 
Brobie fortæller, at da han bleo greben 
af Strommen og fort hen imod Afgrun- 
den soigtede Modet hom, gg han haode 
gjerne givet Alverden for at slippe tilba- 

ge, men da var det for sent. Just fIr 
han kom til Faldet besvimede han af 
EliædseL Politiinspektsren i Qntario, 
Canada, som haode faaet Nys om Fo- 
rehavendet, arresierede Brobie inden han 
kunde komme bort, og satte ham under 

Anklage for Forsøg paa Selvmord. Af- 
færen sluttede med atArrestanten maatte 

stille 8500 Silkerheb for, at han for et 

Tidsrum af et Aar vil overholde Cana- 
das Love. Brodie maatte underskrioe 
disse Betingelser for at komme los, 
hvorpaa hon fkyndsomst forsvandt over 

Grændsen hcrind i «Go(1s country-K 
hoor han er sll right. 

Nebraska- 

En Linse-Wolle skal anlægges i 

Beatrice. 
—- De engelste Lutheranereö Synode 

holdt bens Aarsmsbe i Grund Island 
sidste Uge. 

— Hi Grand Island finde-Z syv Viere- 
anstalter og seksten Kittel-. 

— Full-non hat ved Valg besluttet 
at udftede Bands til et Belob af 87,000 
for Tilveiebringelfen af Vandkraft i 

Flodcn for Fabriksdrift. J Kraft her- 
af hat« Polter, Martin D Co. bestemt sig 
til at gjenopbygge dereo vcd Oversvann 
nielse odelagde Melmøllin 

— Befolkningen i Anselm-, Custer 
Co., foler sig havet tilde gyldne For- 
ventningers Tinbe, grundetpaa, at nag- 
le Jernbane-Opmaalerc hat udstukken 
en Linje gjennem Pladsen. De foregive 
at være udsendte af det Selskab, der stal 
bygge den m) Bane fra Albion til North 
Platte. 

—- Manoorene ved Camp George 
Crook (Lejren ved Fort Robinson) fort- 
sættes enbnu. Jgaar brød 2,500 Mund 
op for en 7 Dages Feltmaksch i Omeg- 
nen; tun 200 Soldater blev tilbage for 
at holde Opfyn med Lejren. Denne 
Marsch, hvöri tre aktive Brigader ind- 
befattendeKavalleri, Artilleri og Infan- 
teri engageres, bliver Afslutningen paa 
Leitfamlingen. 

— Atter har et pdelceggende Jeknba- 
nesamntenstød fundet Sted ved Ames 
paa samme Sted og under lignendchn- 
stcendighed socn det, der forefalbt for 8 

Tage siden i Satidagg: Det var et U. 
P. Godstog, der lob tvers igjennem 
Fremont G Elkhorn-Godstoget, der i 
dette Lieblik passerede Krybspunktet. 
Syv Vogne og U. P. Lokomotivet blev 

liggende som Brag paa Sluepladfen. 
Fortlaringen til disse to nylig stedfund- 
ne Ulylker kan tun spges i den groveste 
Sljødesløshed. 

— Gun. Thayer var i Torsdags 
Gjenstand for en megct finigrende Ova- 
tion fra de irske Foreningeri Bellingham, 
Mass» hvor Gut-ernsten for nætværem 

be er pan Reise. Motivet til denne 

Hyldest var det Venfkabsferhold, Thayer 
hat stillet sig itil Jrlcenderne ved hans 
Forsvar af Hatrifons Udnævnelse af den 
irske Folkesprer Patrick Egan til For. 
StatersGefandt i Chili. Dette var en 

Handling af saa tvivlsom Rost-endig- 
»hed, at der er vist neppe mange unt-ta- 
? gen netoerlcenberne,som afdennthund 
vil file en for-get Agtelfe for Gut-erna- 
ren. 

Ugens Nyheder fra 
Udlandet. 

Nu s l a n d —Czaten hat faaet byg- 
get sig et Jernbanetog, der er pantser- 
klædt og iøvrigt faaledes bestyttet, at det 

anfcs for nihilismefrit. 
S p a nien. — Markien af Molins, 

Leder af de Konservative i Senatet og 
en fremragende Literat, er pludselig 
ded. 

Tyfkland —- Grev William Por- 
» 
tales er dad. — En Række Trvppeman- 
avre afholdes i denne Tid paaa formel- 
ligeSteder i Landet, saaledes i Sachsen, 
Vestfac og Hanöverz Keiseren rejsek 
rundt til dem alle. Bismarck forbitres 
Dag for Dag over den af Rusferkejse- 
ten udviste eragt mod Neifekejse- 
ten ved at undladc at gjvre det lvvede 
Bei-g. 

F r an k r ig —- Jnstitgministeren hat« 
udftedt en Order, hvori Geistligheden 
ncegtes Adgang til Valgene. Han min- 
der Prcesterne om, at dct var deres Ind- 
blanding i Politik, der affodtc Forstw- 
relserne ved Begyndelfen af det nume- 

tende Ncgimcnte. Bifkopen anarfcilles 
har befvaret denne Otdre med en formel 
Protest, i hvilken han havdek Geistltg- 
hebens Ret til at tage Tel i det politisie 
Liv. — Dr. Brown-Sequard, Opfmder 
ten af »Livs-Elirir«en, siger at Grun- 
den til, at de amerikanfte Lager hat et 

saa afgjort Uheld med Brugen af hans 
Middel, er den, at de er für uvidende 
am kemistedog physiologiske Vilkaar. — 

De to Reprasentanter for Monarkiet, 
Greven af Paris og Prinds Viktor, har! 
hver iseer udstedt et Manifest, hvori de i 

starke Udtryk fordvmtner den tntvcrrende» 
Regiering. » 

Stordritannien. —- Situatio-s 
ncn blandt de ftrejkende Dokarbejdere ei- 

nforandret. Lord Mayor, Bisiop Tem- 
plc og Kardinal Manning har frivillig 
optraadt sont Meeglere, og opnaaedc vg- 
saa visse Jndrvmtnelscr fra Kompagni- 
ernes Side, men Arbejderne har hidtil 
forkastet ethvert Kompromis. Mutter 
dog af den Mening, at en iMindelighed 
tilvejebragt Ordning paa Basis af en 

Lenningszforhvjelfe sra 1ste Novbr., vil 

fnart lade sig opnaa. — En Mineulykke 
ledsaget af frygteligt Tab af Menneike- 
liv meddeles fra den skotske Ostkyst 
Travaerket iMaurice Wovd Knlminen 
kvm i Brand, og 63 ud af de 65 Arbei- 
dere der befandt sig nede i Gangene, 
kvaltes eller drændtes tildøde, ikke af 
Flammerne men af Luften, hvis Parme- 
grad var stark nok til at ftnelte Bly. 
Deres Dod maa have været slreekkelig. 
— Den engelske Regiering har nylig an- 

nekteret to Stillehavsser, nemlig Hum- 
phrey-Øen og Aktion-Dem der begge 
ligge paa den projekterede Underspstele- 
grafs Vei. 

B clgie n —- J Fredags Eiter- 
middags lod en forfærdelig Eksplosion i 

Antwerpen, og Knaldet var saa voldfomt, 
at man kunde here det i Genf. Straks 
troede Folk at det var et Jordskjælv — 

thi alle Bygninger dirrede og det var li- 

gesom enGlasregn faldt over Nabolaget 
— men efter en uigjennemtreengelig 
Stsvsly, der opfyldte Lasten, havde lagt 
sig, blev man fnart klog paa, hvad der 
var foregaaet: det var et Krudthns, der 
var fprunget i Luften. En Kjøbmand 
ejede Krudtmagasinet, der laa nede ved 

Hat-nen. Nylig kjøbte han 40millioner 

gamle Patroner for Krudtets Skyld 
Hatt havde over 100 Arbejdere, af hvetn 
Halvpartenvar Kvinder, i Vesiiaeftigelse 
med at aabne disse Patroner og udtage 
Krudtet, da Katastroer indtraf; hvorle- 
des denne opstod, cr der kun lidet Haab 
ont at opdage, da der ikke cr mindste 
Spor at finde af Arbejderne, de er stud- 
steendig forsvundne tilligemed Pygma- 
gerne. Udenfor Magasinet er der dog 
intet Menneskeliv gaaet tobt, men flere i 
den umiddelbare Narhed anlyIkesstedet 
blev ilde tilredt af flyvendeGlagstumper, 
ligesom Tagene paa et Antal Bygninger 
styrtede samtnen, vg ikke en eneste hel 
Bindusrude sindes i hele Antwerpen. 

Dette var ikke alt. Nogle faa Minu- 
ter efter Eksplosionen skjod en blodrod 
Flamme hvjt mod Himlenz det var de 

neerliggende Petrolenmsmagasiner, der 
var stukket iBrand. Stjsndt ved hei- 
lys Dag, var 40,000Tdr. Oljei Brand 
en Flamme, der tunde fes 300Mil borte 
i Brüssci. Det var utnuligt at komme 

Skuepladsen paa nært Hold, grundet 
paa den starke Hebe. Skuet var stvrars 
tct, tncn rædsomtz den moderne Historie 
hat« tun Sidestykker dertil i Chicagos 
Branden og Radselsscencrne fra Pari- 
ser-Kommuneng sidste Dage. Tet siges 
at der ligger 150 halvbrændtc Lig i Ho- 
spitalerne. Sidste Meddelclser gaar nd 

paa, at man har Haab om, at Jlden il- 
ke sprcder sig videre. Saa snart Faren 
var overvunden lidt, begyndte Falk at 

fpsrge, hvem Ansvaret for Anlaget afet 
Krudtlager i Byen paal)vilede. Da den 

spanste Kjvbmand sogtc Tilladelse til at 

dringe Patronerne ind, blev det natur- 

ligvis afslaaet af de konnnnnale Anto- 

riteter, men Provincialftyrelsen beoilgec 
de ham Ret, og man siger, at den gjorde 
det for at drille Byen, da der etsistercr 
sammelt Fjendskab mellem de to. Ten- 
ne Afslvring har fremkaldt uhyre For- 
bitrelfe blandt Publituin. En anden 

Oplysning hat bidraget til at spænde 
Gemytterne til Forbitrelsens Toppunkt. 
Det siges, at Patronerne indeholdt et 

lille Kvantum Dynamit, do var Kieb- 
manden uvidende otn dettez e var kjsbt 
af den fpanske Negjerin , der nu er ble- 
ven Gjensiand for stor Zudignatiom da 
den internationale Konvention i Genera 
fordyder Anvendelfen af eksplvsive 
Stosser i Fabeikationen of Patroner. 

Mindem Namen Ca» Mer 

Den Ade Ana» W. 

SidsteTorsdag var det en .Hojtids:sdtig« 
for Pastor S. Johnson, den danskc lu- 

therske Prasts, Familie, idet dercs cnestc 
Dotter Nikoline Johnson, blcv gist nied 
Karten Hans J. Jeppesen 

Kl. hatv et tjørte den ene Familie es-j« 
ter den anden op til Præsteboligen, hour 
de alle blev venligt tnodtagne asden der- 
boendc gjastsri Famile Ester at Hil- 
sener og Haandtryk var gaaet deres Run- 
de mellemFennitje og de forsamlede Ven- 
ner og Bekjendte og man hat-de nydt en 

Kop Kasse, satte Bindeskaren sig i Pro- 
cession over til den naerliggende Kirte, 
hvor Paster Johnson, Brudens zuber, 
udssrte Vielsen. Derester talte hatt 
over Davids sørste Salme, hvor det 

handler onn, hvad Herren lot-er den Zud- 
srygtige og hvad der skal vedersai·e» den 

Ugudelige. 
Ester endt Brudevielse og Tale begat- 

vi og tilbage til Præsteboligen, hour et 

velberedt Maaltid vedersoreg sutd Ret- 

srerdighed, og sont, grnndet paa den store 
Forsainling, dptog de sorste trc Tinte-kr- 
Tid. Derestcr nndcrholdt vi· og nicd 

Sang og Saintate til nd paa Astenen, 
da pludselig et charivnri party begyndtc 
at skydc lige udensvr Hufet, og dct paa 
saa nar Hold, at et Par as Forsatnlin- 
gen sik Krudtets brandende Egenskab at 

merke. Det vilde viere øitskeligt, om 

Ungdoinmen snart tunde blive opdraget 
til at holde sigindensorSømInelighedens 
og Lovens Grcendser, eller om de dog 
vilde tnaskere fig, da de itke kan taale en 

artig Mands Vltk, selv oin Astenen. 
Da disse Helte oare flygtede, nteldtc 

der sig et andet Selstad sra Minden; 
men det ntaa sich, at det kam paa en 

langt hofligere Masde end det ssrste. 
Ester vi havde spist Supper skilteg vi nd 
nied den For-visning, at vi var blevne 
tilfredsstillede, baade paa Sjckl og Lege- 
me. 

Det hiertelige T-« ,.nske niedsslger det 

unge Par paa Livets Vej, at den maa 

vorde blonistei-bestr-et« og at disse merke 
Skyer, der for enhvch Vedkomniende 
undertiden vil rsptomsne, hurtig niaaj 

i 
spredes as Ksasrlighedeng starke Lin-. 

Ficke as Vinlinpetg Nin-ster. 
I I- 

Vi gribc denneä ijtiqhed nt H, im ni- 

tilskikke dct unser entvc ttfgxtpar tm» 

hiertelige Lnskc psn et rigt Maul af den 

ægteskabeiige Lytta Lii tmr itte Mrenz 
as noget mere end et titfaldiqt Vetjendns 
skab med BrudgernnieiH nicn vor tidtisE 
gere Ko:npagnon«.s Familie Lan Miit-E 
gjste Negning pnn vore berste Lustsp- 

LiitL , 

Rinden, Not-» sie ZethmksLx 
Hr. Rede-stor! 

Vcer af den Venlighcd at optage fol-« 
gendc faa Qrd iTeteS ckrcde Blut-: 

Eftetsom der er sqameget Talen vg, 
Skriven om den sprgelige Begivenhed,s 
sont fandt Stcd her paa Pladfen den lkek 
August, idet Jeppc JorgensensSøn blen« 
studt vcd etVaadefkud, ser jeg mig ogsaaj 
nødfaget til at slkive en lille Smule 
Enkelle spger at svaene Pasi. Johnsonj 
afFrederiksborg med logn.1gtigchs"««)lb-1 
ninger i Auledning af hanc? Ligtale og 
derimod soger at give mig Nos, sont jegS 
slet ikke ausser of Mcrnd, fom farer mcb 

Lsgn; thi Rosen kommer da til at lugteY 
ilde. 

J »Stjernen«g No. :34 af 21. Zungqu 
sindes en Artikel äf Mr.Petcrsen, hoori7 
han siger, a«t Past. Johnfon bebt-ejdedei 
og bjmte fra Begyndelsen til Ende-us 
Lab mig nu jpørgu Bebkejdede han E- ; 
der for, at J vake for gode Krisi-nc, eller; 
fordi J vare for daarlige? var dct sidste 
Tilfcelbet, da vil cnhver, sont ilke onl- 

venber sig og kommst til Kristo, bebt-we j 
sig selo endmere paa hin store Dag. « 

Detmtst siger han, at Pasi. Johufon 
dsmtr. Bat bet hanc, fom dsinte, ellekl 

S t1 e r n e n 
( The- Ht-:n-. 

JEAN-til Psxlfffewl iI«-«s«lcl»-l»« »Ur-s 

ital-lisin ul i).iNNs-:Icietic;, Nostnszky 
U"l(««l)Ni«lsl)ÄY 

M 
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«l’ms: stunk is tins imuling st--tiuiiimvi 
tm sinkst-r Wust of Und-Um nnd mus- 

ni tlip Ins qwt Isiiisiiciuiuns in tliu 
Dzininli inne-Imm- iu Arius-sicu- 
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Ebers Saiuvittigi)ed, sont stkasfcdc2 
Hm- hvad Kristuo sigcr: » Den sont ikke 
troer, er allckcde bomt«. 

Johannes :I. Kap» Its. Verd, og vil 
De vide, hvad Unsinn-, en Herr-eng Tjess 
nck bietet-, gaa til Czekiel :s-«I.,—A., U. 

Jeg er næsien bange for, at dct er Sant- 
vittighedm som domain-, ikkc Past. 
Johnson —- men til Artikleu igicn. He. 
Petetsen siger, at Pasi. Johnion venbte 

sig til Faderen, hvis afdsdecJ on biev 

beginnen, og sagt-u »Du hat Inyrbet 
bin Sim, men Du can troste Dig -ved, 
at Du ikke hat mytdet bang Eitel!« 
Meu tillad Inig i al Venskitbkitz1s1,-«ss· at 
minde Hr.Petcrfen out, at det- «- is: u- 

sandfætdigt Referat af hanc ilnisiusiiq 
bet ek i det mindste en temmeiig Wyde- 
lig Misforstaaelfe om ikke en forsastlig 
Forvrccngelse. 

Endvibere ipørgek Mk.Pete1-fen, hvad 
Menighedcn betaler Pun. Johufon for. 
Jeg troede, at Peterscn vckstis bet, eher- 
som hang- Navn vidst ogfaa er iudskrevet 
i KirkebogetU Lob mig uu spokge: 
hvad Wn faqr Past. Johnsok v Jeg hat 
enduu ikkc hart noget om bette; staat vi 
ve’d, hvad Lpn hatt faar, can vi teile 

igjen. 
Dg tilfidst lud mig spsrge nur « « 

som fasgtc imod en Heirens »Nein-L .å: 
J here Sandhedm, da maa X have T« «i. 

Kriiti chd »Ur-en at J bliver ists 
Vorn, komme-r F in enlunde ind ihiw 
merigesRige.« Gu give sin Naadetil, 
J fnart mua faa Dinene op. 

P. Greis. 
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Trinitatis Seminarium. 

Underoisningen ved Seminariets 
so r b e r c d e n d e Afdeling begynder, 
om Gud vit, Origdagen den tzdje OW- 
bei-. 

Skoleaaret omfatter to Terminen 
l) Mannederne Oktober, November og 
Teceinber; L) Januar-, Februar-, Maus 

og April. Vetalingen, som etlasggeki i 

Forskud, er 815 pr. Termin for linder- 

vigning og Logi. For Bearb (Kost) be- 
niecs 82 pr. Uge· 

(Eleverue logere i Seminariet, to bv 
iilsammen i l)verthkrelse, fom et nipbles 
ret ined Vord, Stole, etSengestcd og en 

Zwin- (.ikakkeir-vn). 
Ntkrincre link-ersean fanco ved 

in nennen-de sq til Direktioncng Zor- 
Island 

Nisu. N. V. Christi-rufen. 
V x tTk-, Jiibcrt Len, i.’iinn. 

Direktiven-m 

Bkcc k k! Skalen nat-nnd mkd Fest den 
Udm L tmlzi·i,i) snrtii xnn I11.1:1:3e-.I.«" Zum- 
fundevo Ren-ich inxn kunnt- komsne ven- 

ligft EndbUth N. B. C. 

Tct Som trak. 

At llilltktijlusmo pas-ist- psm, naat 

ilcs billig-s Primit- gjnslxl(«, m- jo en 

namrlig "l’in·(.:; ng solvfiilgelig til- 

lmlc Var Anna-Mcle nf billige Mis- 

lcursinntsr til Skiusdinavlcsn i llmst 

sig ulmiutleljg OpnukrlcsumlnsC 
ijxslwr blot at tllMth at Ile- 

Ietlcjølnsns lmr ilclic forltahhs iig med 
at mgne sig ellor ital-Lende lkulslcrjvs 

ningsmsngp til 08 ellck angrin andeu; 
tlii us :«.«(«l sit-Zust- mrm gis-( tun-alwa- 

(li;xvis· lizut Krug-km 
Skriv (l:1 lskellck til äc- forslcjolljge 

Mira-ml-Az.s·snt(-m km- l.).sunp.-slcil)s- 
sclskzslusnus ug furcqmrg um denn 

billig-tu Prisci- paa nimitultslizxo Em- 

igr:unl)illott(sr km isllisr til Manchm- 
viHL lkcsgog Fitltsn nn- nusrmosto A- 

gont ollcir skrjv clinskhs til m fis-LIM- 

liurssionsprlig1·.-nn,(l(-1- vimsr .U"s.x.-mgs3- 
titlen tilligpmwl alt anclkst bemessen- 
dc vom stumktusle Ekslcnksionckz U- 

fejlbarligt lonntsk klotsjg at lmnvchdo 
slg til viirt Ilnvecllcmitor km- pas-Ill- 
dolig fllnslksrnsthlmk -:I l:(-«;—«n. 
Tswilisrfnr ikl.(«1n0«l «l-s«s:sls« ID- 
«lc«r- Äslnskssks lil 
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