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Jndlandet. 
En duldsam Orten rufe-de i 

Midtcn af Ugen langs Ny-England-Ky- 
sittl« Megen Stabe tilføjedes Skibe i 
Harnene og Bygninger i Byerne. 

Advokaterne i Croninfaqm 
her cndelig efter uhyre Anstrengelfer 
»Man at opdtive tolv Mand, som er 

glstmkkeligt idiotiske til at fungere sont 
»ury. . 

General-LandkontoretiWafh- 
Won, som i hele den lange Tid siden 
General Sparks Afgang hat maattet 
nUbvære et Hoved, flal nu endelig finde 
nfcmdant i en Nebraska-Mand. Dom- 
M deff i Omaha er nemlig af Passi- 
tmk Hur-ihn bleven udnaevnt til Land- 
kommissasn 

Karl-preisen sit Reif-dass 
lmurren i Hamlet bemærkede: »En 
awcr vil vare dig i ni Aar.« EMM 

Mc danske Garoere gjort af cangt be- 
eMateriale end de amerikanske ditto 

Werver hcdder tannor paa engelm kl- 
U sgfaa var Tanner langt under den 
Imindelige Grad, for han vakcde kun i 

IVS M a an ed e r ! Præsident Hak- 
W vg Jndenrigsminister Noble hat« 
Wlig nu tvungen den gavmilde men 

Pædkjjsstnede Pensionslommissckr til At 

Use sin ?lfsked. Hvem hans Eftermand 
IWT er endnu ikke afgjort. 
.Gk0011back-Partiet. Det tradi- 
WWE GreonbsclkParti, hvis Kjæphest 
lmth SwntPapir, er endnu ikke 

We Ubbød. Ca. 25 Delegerebe af 
enZUTWAMekjetiijelse famledes for-leben 
WrinnakL Ohio, til noget som de 

t· M Merkmal-Konvention. Der. 

yblev veb denne Lejlighed vedtaget en 

Platfotm sont erklcerer, at den værste 
Pengekrise, som nogensinde hat hjemspgt 
Kristenheden, er nær forestnaende og A- 
merikas enesie Redning fra total staun- 
siel Rain, er at trykke en Masse Papir- 
penge, fasledes at der kommet i Omlpb 
mindsi 850 for hver Mand, Kvinbe og 
Born 1 Landet. 

Stil-wisse paa va Nimmt-. 
Jllinios hat altib været berygtet for 
dens Skilsmisser, og det synes verfor 
at være i sin Orden, at denne Stat vg- 
saa skulde nyde den tvivlfomme Ære at 

have reduceret Ægteskabsopløsningsfan 
een til en Stegs Ojebliksoperatiom J 
Fredags, da Uhret i Krebsrettens Lokale 
i Chicago viste 11.55, trachte en Proku- 
ratok frem for Skriveren og forlangte 
en Anssgning om Skilsmisse preis-Wolle- 

lret. Pan mindre end to Minuter var 

Edette udført, og Prokuratoren ilede op 
lhos Dommer Tuthill, hvis Netslokale 
’besinder sig en Sal højere oppe. 
Her ventede hans Klienter — en hellv- 
gammechrre og en ditto Dame — samt 

,en ældre Dame hom, og Forestillingen 
»begyndte paa Ojeblikket. De tre Per- 
I soner blev stiftevis ført pag Vidnestolen, 
fog da Klokken viste 2 Minuter over tolv 
var Dekretet, der ertlærer Edwntd Trick- 
ets og Joiesine Tuckers ægtestnbelige 
Forbindelfe for havet,nedtegnet iPwtw 
tollen. 

s Kongresmanv Cox fra New 

iYork dade i sit Hjem i Byen New York 
i san-. Tirödag ester en kortvarigSygdokti. 
Samuel Sullivan Cur bleo sadt i 

«Ganesville, Ohia, 1824, blev i en ung 
Alder Jurist, senete demokratisk Ante-re- 
daktar. J 1855 sit han Ansattelse ved 
det amerikanske Gesandtslab i Peru, 
inen opgav det folgende Aar denne Plads 
sor at modtage Valg til Kongressenz 
med et Par Asbrydelse blev Cor valgt 
talv Gange til Kongressen. J 1885 

blev han as Prcesident Cleveland ud- 

nævnt som amerikanskGesandt iTyrkiet, 
»hvilken Stilling han opgav ved Endenz 
as det sarste Aar og blev stkaks ved Tit-; 
bagekamsten gjenvalgt til Kangressem 

« 

Cor hat opnaaet en vis Beranunelse 
s am Literat. Hans «BuckoysAb-oad", 
ssEigbt You-S in Costa-ach «ere 

Land and Free Trade-« samt Orient 

stoben-Its« er Vierter as anertjendt 
Vcerdi. 

Paa Lovgivningens Omraade hat 
Cox esterladt sig en Ratte Windes-nickt- 
ker. Han var Fader til den nugjældem 
de Census-Lov, soksattede den Lov, sont 
oprettede vort sorttinlige Redningsvæsen 
ved Kysterne og sit sat igjennem en Lav, 
som tillader Postbudene en aatlig Ferie 
uden Tab as Lan. Ligeledcs hat han 
vist sig aktiv i mange Sager, der angik 
Byen New York. Hans sidste betydeli- 
ge Arbejde var den Rolle, han spillede 
blandtdem, der ivrede sor Optagclsen 
af de sire ny Stater i Nokdvesten; han 
optraadte sdm disse Territoriers særlige 
Skytghelgen, hvorved han kam tilat staa 
i en modstridende Stilling til det demo- 

kratiske Flertal. Han aflagde et Beng 
has disse sine Myndlinge, den Tid, 
Grundlovssorsainlingerne stad paa, og 
blev as Besolkningen modtaget med me- 

xgkn Glæde. Han var just oendt hjem 
! sra denne vestlige Tur, da Sygdommen i 
; og Dpden overrumplede ham. 

Nebraska 

Frank Wilkins, Manden sont stjal en 

Hest ved Hoskins, Wayne Co., er nn 

fanget as Sherissen og sidder sangslet i 

Wayne. 
— Delbert Henry blev i Sandägs 

dræbt ved Vandestud en halv Snes Mit 

syd sor Aurora. » 

—- Leander Gerard har skjænket ByekJ 
Columbus 10 Akres Land, paa den Be- 

tingelse, at Kammunen aarligt i ti Aar 

anvendet 8250 paa at omdanne det til et 

Parkanlag. 1 
— J Tørsdags flog Lynet ned i en 

Stald ved Harrifon og dræbte Cha6. 
Cline og NoranHester, der stod iDpren. 
Bygningen nedbrcendte totalt. Store 
Hagl faldt i Otnegnen, men Majsen er 

for vidt fretnskredcn til at nagen videre 
Stabe tan have stet. —- Sannne Aften 
blev John Fry i Campbell og cnafhans 
Heste duebt af Lynet. 

— De Farmere i den sydlige Del af 
Staten, sont for et Aarstid siben gav 
deres Note for 8120 til Vettern-Feltre- 
Manden i den gode Tro, at de sknlde faa 
denne tilbageleveret ved Aarets Udlpb 
dersom de itte folgte noget af hansHuw 
bug (hvilket der er vel ikte mange, som 
hat gjort) ovekraftes i disse Dage ved 
en Notice fra en Bank med den Besteh, 
at deres Note for 8120 vil okn kokt Tid 
være forfalden. «Look out-« for tbo 
knsosls." 

—- Fairen i Lincoln var en rigtigSuk- 
cess.. Bei-get iTotsdags bedøtnmes til 
50,000. 23 Conntier var representeret 
i Landprodukt-Udstillingen. Custer Co. 
tog 1ste Præmie, Saunders Iden, Thacy 
et 3dje, Cnming 4de og Douglas 5te. 

Weld County, Colo., blev hcedret nted 

Tiplom for en overordentlig glisnrende 
Udstilling af Straasæd, daade tærstet og 
i Neg. Yuma og Arapahoe Countier i 

Colorado tog ogsaa Preemie paa Korn- 
arter og Rodfkngter. Ved Bestyrelfes- 
msdet den sidste Dag blev der vedtaget 
en Resolution gaaende nd paa at anbe- 

fale Chicago som Pladsen for nieste Ver- 
densndstilling. 

Ocncsfyucko 

Natteluften sendte sit soage pust hen 
over land og by, stilhed og fred hvilede 
over egnen, mens maanens splvglindfem 
de straaler blinkede paa grcesstraaerne, 
smuttede gennetn vinduerne og gemte sig 
i krogene fortrydelig over, at ingen lag- 
de merke til dercö pragt. Ensotn sad 
jeg og stirrede op mod stjernernes blin- 
kende bro, meng tonken dvælede paa de 
med stor angstelse ventende gribde. 
Pludfelig følte jeg et tryk peta nein sittl- 
der, jeg vendte mit hooed og saa et un- 

derligt, sondeagtigt neeer staa ved min 
side. «Menneske,« sagde stikkelfen, »du 
tænker, vil du med nd i rummet, se for- 
tid, nutid og fremtid.« En underlig 
felelfe bemeegtigede sig mig, hsvt uvil- 

knarligt stammede jeg: ja, og fao fo’r 

foi gennein mannens straolehao,derglim- 
tede som perler paagrceösets dugdrqober, 
og blinkede sont paa tmernes blade. 
,,.Hvad ser du?« spurgte min gaadefulde 
fpker og standfede. Jeg standfede ogsaa. 
Mit blik faldt paa det mest fantostiske 
landskob. Rundt mig strakte palmer 
deres krone højt op med stjernehavet, me- 

dens bregner og mosfek lod deres Mem-; 
hsje stænglek vugge med dets gkønladnej 
con. Rundt blinkede det muldfortevand; 
med en uhyggelig dragende forvetone,J 

» ftilhed herstede i denne lot-hal, ingen! 
I fuglekoidder, ingen luftning brtd denne. 

graostilhed. Jeg faa de mægtige plan-; 
ter segne oni, sceegt efter sleegt. Son! 
stiftede billedet. Vondet væltede frem 
og drød med en kivende kraft alt von-en- 

de dort spandt jorden under oore fsdder, 
men maanens straaler dannede sikker bro 
over afgrunden. Jorden sukkede og ber- 

oede, vandet tastedes op i oejret og sank 
med tordnende brsg i dybet føtende med 
sig de sonderbrudte plantedele og begra- 
öede dem under fand og dynd. Billedet 
skiftede atter, frem af et taagehav stred 
en smilende pmrie, hvig gms vuggede 
lig et bølgende hav. Som en torden 

paa en solklar dag, kom en hjotd bester 
forfulgt of indianere, et glimrende skue 
viste sig for mine Ijne. Mere vild og 
farlig end Bareelonag tyrefcegtninget, 
var denne jagen af pmriens sinnen Lig 
kong Volmers oilde jagt for de hen over 

sletten, stult for mit blik i en uigennetm 
trængelig støvsiy. J det fjeerne dukkede 
en prceriestonnerts hoide sejl op. En 

forlpber for eioilifationen, en arbede- 
heerdet pioneer. Sau rullede nutiden 

frctn for mig, jcg kcndte den egn, hvis 
udvikling gennem millioner af anr, jeg 
havde iagttaget i en time sont gennem enl 
lauten-a mosin Maqncns straalerI 
blinkede paa Nysted kirke vg ikævede for- 
tmdent -til gastvnden i ereeken ved 

Tannebrog. Men billedet stiftedeatter, 
en flig af fremtidens taageilar dkoges 
tilside. Jeg saa til venstre, hsje tin-- 
gede dampskvrstene hcevede sig op vmgivet 
af inagtige kallugre; dybt ned i jvrden 
forte de stumle statthuller, gennem holl- 
ke forvetdenens stove drages op. Bart 
over fletten tullede tunge knllæssede ccuss 

ud i verden med statten fka jvrdens dvb. 
Jeg kastede blikkettilhsjte,latter og sang 
lvd fra Nysted, hvis villaer strakte sig 
hilsende Dannebrvg i mvde. Det elek- 

triske lys stinnede svm folen selv. Men 

paa en stolpe fad en usselig trage og streg. 
Jeg kendte den. Engang kvm den til 

gribbene, vg den streg højere end dem, 
vg faa stulde den leere de smaa gribbe- 
bvrn sit kragemaal, for det stulde viere 

saa sink; og den vilde ligne gribbene, og 
san plukkede den fjcerene af sin hals. 
Mcn gribbene gennesnsknede den og jvg 
den paa verken. Min ledseiger tog mig 
ved haanden vg dort fo’r vi pas en mau- 

nestraqle, hen over porten med sioven i 

sit skjød. En natravn udstvdte et skrig 
vg flygtede stmmt ved vor natlige 
fætd. 

L. P. N. Eämaür. 

Waupnvmek Campis-um 

Den 4de September, 188l). 

Or. Redaktpr P. Ebbefoni 
Var faa venlig at modtage en lille 

Gave til vor unge Ven og Landsmand, 
Ludvig Peter-few Jeg var samlet med 
tnine to Venner, E. H. Sprener og 
Gustav Jensen, i det Ø eblik vi modtog 
»Stjernen« og faa Meddelelsen fraPafL 
Skovgaard, Nysted, hvori yan fortcellek 
at Ludvig Peter-sen er haardt fangflettil 
Sygelejet. Derfor blev vi enige om, at 
meddele ham en lille Stimm; tillige sen- 
det vi ham vor Hiler og unstet af gan- 
ske Vierte, at han fnatt maa gjenvinde 
sin tabte Sundhed. 

Vi medsender Pengebidrag soin tilgen 
Peter Nielfen, 81.00; E. H. Spren- 
fen, 81.00; Gustav Jenseit, 81.00, —- 

ialt 83.00, for hvilket Belieb Anvisning 
medfjlger. 

NB. Her ved Watsonville og langs- 
Stillehavskysten er Hostarbejdet og 
Tætstningen tilendebragt, selosplgelig er 

det smaat med Arbejde her omlring. 
Byen hat en Sukkerfabrik, som yder en 

Del Arbejdere Bestjæftigelse; tnen der 
blev sagt, at der madte 150 Mand for- 
uden de gamle sotn arbrjdede der ifior 
den Dag, Fabriken startede, men tun ti 

af disse ny blev antaget, de avrige maat 

te gaa igjen. 
Vor Ven E. H. Sarenscn forldd og 

og Watfonville, Mandagg Morges den 
2den September-, ag tog med thcstcn 
til San Francisco og derfra over til 
Oakland for at des-ge Peter Jepsotis. 

Hans Reises Maul var endnu ikte be- 

stemt, da han forlvd os iWatsonville. 
En venlig Hiler til Redaktionen, og 

Venner og Bekjendte. 
Ærbsdigst, 

Peter Nielsen. 

Den sanfte tottale Klub-I 
Pia-nie s Graus Island 

Lcenge hat der gieret nogle crentrisle 
Tanker blandt ovennavnte Klubs Med- 
lemmer öm at starte en Udflugt, og paa 
et Møde udsatte ntan en Komitc til at 

artangete Udflugten. Sidste Sondag git 
den for sig. Trods truende Udsigter 
baade fra Veiret og andre magter destil- 
te man et Ekstatrajn, og Zin Morgenen 
kom man anstigende med det mest nimmt- 
lede Hain-r, havet adskillige Grader 
ved det dejlige Beit. Pr. Direltsr Pe- 
tetfens vel indsvede baut msdte med nd- 
merket Musik, sein siensynlig livede be- 

tydcligt op. Ta man kqu til Grund 

Island gik man til St. Hatts’ Part, 
hoor Klubben blev modtagct paa det ven- 

ligste af dervckreude Dunste. En til 

Lejligheden digtet Sang oft-Du Epmaay 
hvilkcn part en morsomMaade alludetcdc 
til enkelte af Medlctntnerncts Navne blev 

affjuugen. Efter indtaget dinsoi be- 

gyndte Dansen i den rummelige Hall. 
Eu Dec Dunste fra Byen madte og mi- 

fkede St. Paulerne velkocmnen, og snakt 
gik Dansen med bet Liv og Lune der er 

det hauste Folk egent. Alt for hurtigt 
foundtTiden heu, alt for sttart maatte 
man bkyde op for at komme hjem. Men 
den Gemytligheb sont gav sit Udslag 
gietment Säng, Latter og munter Sam- 
tale vidnebe om, at enhoer hnvde moret 

sig udmarketz der var tun en Ting i 

Vejen, at det Gode varer aldrtg ret lan- 

ge. Men denTtlfredsstillelfe havdeDel- 
tagerne, at de Skeptikere, der hjemme i 
St. Paul ncerede Hat-b onn, at Turm 
vilde blive kjedclig, bleo fulbstændig 
skuffebr. De mistede en behagelig Dag. 
Skandinavetne viste ved deune Lejlighed 
at de forstaar at more sig, og man fav- 
nede slet ikke de mange Taler, svm ofte 
plejer at være Hovedinholdet veb staubi- 
naviske Festen 

Ab a m H d m o 

Neues-»ide- 
fra 

den hauste soetate Mut-. 

(Mollodaal«: Was-on- nssl alblsdelt — -.) 
Kammer hid, hvem der hat Tih at hsre, 
viien handlet om var dansle link-, 
oni hvoklunde vi kam nd at spre, 
leo blot ei, al des gik nied destilli. 
Skub tun, fkub kun, stuh til klubbens lasse. 
J kan tro, at den hat svindsot idag, 
pengene im ruller ud i inasle, 
ineu de gaar til munteet gildeslag. 
J lau ira, at selten-ten læsie 
alle leisten op as lassens bog, 
da man Mie, vindeu laadan blessie, 
lan J tro, man gysie i hoer Krag(h) «.) 
Nend, rup,i)iend, rup, rend, belal ier testanle, 
Aal-den« den stal ad paa en Picsnic, 
tat-, o tab bog ej jer contenanee, 
laavan lom J plejer at ha’e stil· 
Selo oin oi var alle Vernimm immer, 
gaae het ej nnd Cne vold og inagi, 
del io not de alletflesie sinnen 
del-for har vi jo vor takii etlagt. 
Men til alle dein, lom uu furikiulu 
splg tun Mad- og Mittel, Pck og Paul 
eller jet ndi en Tyb dal ikjule, 
naak J ei tan reife ika St. Paul. 
Lad as alle danske met-nd og kvinder 
more os nieb festlig glade flos, 
hissk, aitvangen ej i dag as hinder, 
agt tun ej paa sin-. e-x.-.-».s ellek Brock. 
Lob og spring og leg tun med hverandre, 
ingen maa i dag sama-den gaa, 
hilft, at vi skalej til hjcmmet vandke, 
iaa taa ltæiterne ocl not iotilaa. 

Til Publikum. 
Herved lillader jeg mig at gjake Pub- 

likum hekjendt med, at jeg i disse Dage 
hat folgt inin ,,Genci«al- Storc« -Forret- — 

;ning i Dannebrog til D’ hit. Held Col 
Mojonier. Jeg bringet herved min Tat 
til alle, sont har forundi mig deres Han- 
del og vil jeg herved paa det bedsie an- 

Tbefale uiine Eftetfslgetr. Og da Mr ! 

!N Halb er daan og hat vatet ved For-I 
retning i mange Aar, vil Betjening af 

IKmider blive den famine som sædssanliq » 

; Forelpbig opholder Ieg migi Zion n, 

for at gjare mine Efterfslgcrc bekjendt 

Eined mine Kander, og flal drt vme mig 
en Gliede at betjeneD Lein som liidtil. 

! Deres med Agielch 
Oh Hansen. 

Dr. August Koenigs Hainborg- Dran- 
ber er ganske fortrinlige mod Hovedsmer 
ter og Mavebesvcer. Naar jeg besvarcs 

’af Ufordsjelighed bruger jeg dem med 

stedse gebe Felgein — Matthias Weber, 
Natick, Mass. 

0) Fotfatieten siger ingen perfonlighedet,- 
betet et eent tilfeelde, naar enkelle okd et«l 
kommt iil at ligne napne. l L. P. N. Esmaar. 

W. 

St1exsnen 
Hm» Anm) 

Lilie-wi- l’«««»«! cHszsklzx -lk)sc-Pnas 

Intblisltwl at Da N mitnmm, . Unkova 
FVIOJDNESDAY 

m- 

»« PJC 7’ « « Eli « Es »W« 

Tun snuc i-( Uns Iomling Scotnlinswi 
an paper wogt of Uns-Um nnd 0119 
oftln lasse-M public-Minn- in Um 

Daninls lungtmgo tu Amt-now 

The ntmmtm mai sum rul clkcssløtlon which 
this pas-( t Ims nunlm ck among Um nun-uma- Sest- 
cllnsvfsn llnmws us Nishi-usw« Wyoming ssul Pola 
Ists-o mal-us lt s snpekiot Ahorn-lag nuscllata tot 
Ums-u wlm must to bring tluslk tin-h »s- luikuku tds 
Icaoclmuvlsn kais-Ile- 
lcstms of schont-Ins michs stumm un sppllrttwm 

Atltiktmk Tlllc STAR. 
IMNNKDUOUL Nishik- 

Icutesssl u- nsmmbrlasse sit-Urst- Iitstbc Dann-Ism- 
Nsln.« psmtsumcs. Apnl in,llINZs. 

Tit Ladle Peterer 
er indkouunet folgende Gauen 
P.C.Nelfon, Central C’y, Dak» OTLOU 
P. Niclsen, Watfonoille, Gal» l.00 
E. H. Sorrnsvu, « 1.00 

Gustav Jenseit, « l.00 

Tidligere Jndkomnc: 1.50 

Jalt QM 
Hvokfor her solltet-es og tatst-, 

Peter Ebbefom 

Brooklyn, IT. Y» 31 Januar-, 1889 

Jeg havde Gigtsmcrter i min me Side, 
og sprst efter at have anvenbt St. Ja- 
kobs Olje filte jeg Lindring og tilsidst 
fulbstændig Helbredclfe. —- Michael Mc 
Ginn, 196 Sackef-Stmde. 

Cn klemmt Familie-Billedbibel 
udkommerien mer Famil-. Prier 
bliver sterbeles lap. Agenter miskes. 
Se Amt. 

—-. -.. .».—-..·..«·..—.·--- 

Dct Bcdste entmu. 
J Tillasg til den ufokligueligc Spisevogui 

chitestc nccllcm Council Mqu vg Dem-eh 
hat lluiou Pacinc Bauen »Ihr koman 
Roms-« im den lsde August m tscgne satt 
Fort daglige Spisevogne i Forbindelfe meb 
»Ehe Lsoekland Zwer« mellcm Conncil 
Miso og Portland, Ore» hvilket Log asgaar 
sra Ununcil WussHkL CMI Akten og im O 

maha 20 Min. jenen-. 
Disie Vogne er Msnstre for Elcgance og 

Bekvenuuelighed, og de bedsieMaalcideykps 
geknnslcu iokmaak at ptæstere, lcvcres for 7·5 
Gent-. 9-21. 

Trinitatis Seminarium. 

Unberoigninsen ved Seminarien 
fo r b e r e d e n d e Afbeling begynder, 
om Gud vil, Ongdagen den Zdje Oktös 
ber. 

Skoleaaret omfattet to Terminen-: 
l) Maunedekne Oktober, November og 
December; 2) Januar-, Februar, Mart- 

og April. Deutunger fom erlægges i 

FAMI, er 015 pr. Termin for Unber- 

visning og Logi. For Bootd (Kost) be- 
tales 02 pr. Uge. 

(Eleverne logeee i Seminarief, to bo 

tilfammen i hvekcherelfe, fom er mahle- 
ret tned Bord, Stole, etSengested og en 

Stove (.Kaktelovn). 
Nimmt-e Undekkeming feines veb 

at henucude sig til Direktionens For- 
manb 

Nev. G. B. Christianstm 
Bot 475, Albert Lea, Minn. 

Direktionem 

MS c U Skolm aabues med Fest den 
Ukscn L"ktobek, yoortil san mange- af Sam- 
fnndetg Kenner-, snm kunne komme ven- 

1igstinbbydes. G. B. C. 

Tet Som trak. 

At- lkillktkjøbonns passe ;..-m, usat 

des billigt- Frist-l- gjtlsltlts, it« je) Oll 

naturlig Tingz og Selvi"s-5!z.s;«-Hg til· 

tmk vor Atnucklclse as billigt- Bkss 

kursinnok til skandinavion i lløst 

Sig almindelig OpmusrksomhcstL 
Viønskek Not at tilsssju, zu Bil- 

letkjøbew bør jkkc kurlmsus sig used 

at usgnce sig ellck indkiesmlcs lndskrivs 

ningsqmngc til Us isllur nagt-u ancle 1:: 

thj then-cui fu«-stot- In:m sig unt-schen- 

Jigviss psm Nisus-ist« 

slzriv eh "Is-I« til sles sur-. ; Hist- 
Gons»p«:1!-·Xs.z(sntssm sur l):nnpsk«tl)s- 
st-!sknlns1«ncs ug fnnsschsg Um dort-S 

billig-w Print-r pas-. ulmindcsligts Em- 

j«-.fr7u:tliillc«msr frn eilt-r til Sknnilinas 

Hm. nismjz sich-n wir s-:I rinisstts A- 

grllt (-H-«1« dkkiv Unsths III us ANDRE 

Lu-«-i««..—z-1-hgr:nu,k1esr Use-r .U·k.::utgs- 
«7«I(-nlsll1gotu(s(1 all malt-L Inst-IDEAL- 
-1.--"---«-- J inne-sie Ekckmsksimusn us 

fisjiharlikzt sann-st« sltst sig at lsopveutlo 

dZTI Hl VIII HUIRUILHIWW sur Falkn- 
iMig l’nil(s1-rc-t»ing LisLx Reise-m 
Tjsv JOHN-r ikke most ut jmlstnclc E- 
tleks AJIILSSU til 

A. MORTENSFN I- 00., 
140 Is. Kiuzjc sd., (,’hic-ago Ill. 


