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MARKEDs-T1DENDE. 
—- 

Iu se vaslkdelisste II halte Kllder. 

Chicago d. 20. Jan. 
J lldlandet varHoeden en Kjende stacketr. 

og detle var en.Spote for thicagwMiindene 
til at holde lidt haardt paa ven, nagtet de 

opmuntkende Meddelelfer ingenlnnde hjalp 
Pkifekne noget til Bejrs her. Abstammu- 
ne fta Sphavnene visek, at der et kommet 
libt mere Liv i Udsprslem De tontante Salg 
idag var eftek Mk Bushelen og Spekulationg 
Salg paa Maj-.dvede 8()Z. 

Det livlsse Majsmarled stod i sit-n Har- 
moni med hvad det var sidste Uge. Prier 
synes ilke ai kunne hæve sig over det bestem- 
te Belplh iom der maa til for at kunne vtide 
Boten nd of Fort-terms Hemden Lustig- 
nol var Max-lebet i Liverpool en Smule let- 

tete, men formentlig var det nctmeft den 
lidt raste Niscetning ved amerikanste Havne, 
der bevikkede det. Prisen paa den viklelige 
Vare vor M Centg, paa Leneringi Majslk 

Pan felve Makkedet haode Havren besaket 

dens vante Spvnighed, men de statistisle Ef- 
tetketninger viste en Tendents til Opgang. 
110,000 Boshel er taget ud at Oplagshufene, 
fotmodentlig i den Henfigt at udstibe san 
snart Vandoejene blive klare. Fta New York 
melbes en god Export-Cftetspptgfel. Han- 
ken betaltes med Sei paa rede Hund og 22 

poa Leveting i Maj. 
Handelen med Stube var stot. De liebste 

gis for 84.60(c25.75, og Leide-Stock for-manc- 
de ilke at nao over 82.25(exl1.10. 

Dei toll-e Ver hat sat Spinene pag Bene- 
ne, Priietne er endnni Opgaoendr. Fede, 
spukte Svin til Slcgtning blev betalt med 
ISJZCDQST 

Pan Smsttokoet nolens CreamertpSmIt 
til 17026z Taiky MELT Friste Æg er 

die-Mk 
—- 

Omaha, d. W. Jan. 
Der blev modtaget 1100 Sttt »arm« tnen 

ijbetne er enige om, at det var bedte one 

Tilfskslen helt standsede nogledage faa over- 

syldtsom man et. Man tnn not dlipe of 
med rigtig gode Stude, men det almindelige 
Stof et der ingen som synes videre em. Den 
dedfte Pris o at 3.80(e94.40, medens de mid- 
deltnoadlse maatte gaa for CLOOOQW 

Soineprtieme er nu godt tt Cents bsjere 
end de var for otte Dage siden, og alt gaar 
sttygende for Svlne-Mændene. Stirstepav 
ten gis for 88.70 med nogle san hsjt sont s.75. 

Dannebkog, d. 21. Jan. 
Hvede 45 Centsz stellet Matt No. 2(·gul) 

12 Centsz Haue 12i Cents. 
Svin er OZJOGBJC 
Smst 18 E its Cts.; Æg 15 Ets. 

handelösTtdeude. 
J det hele taget hat det kolde Bejr virket 

iom en god og haardt tilttcengt Opstramtner 
i Fotretningglioer. Bank-m fortlakm at 

Pengematkedet er tret med en stiv Cftetspjtg- 
sel. Renten holder sig ved 8 og 10 Procent. 
Jndkassetinget er ret tilfkedstillende trodi de 
lade Produktpriiekz Grosseretne detaler de- 
tes Regninger ret promot, og Detailhand- 
lerne holder ogfaa godt Stand. 

Priietne ere taste. Sulter er lidt htjeke 
end tot en Uge siden. Nun Nin-Kasse note- 
res XC. hsjetr. Nis et attw og de sydlige 
Marteder stivnek til. Fist er fast men viier 
Tendents til Stigning. Flesks og Nod-Pto- 
dukt et laute. 

Cn forded tet Eftetspstgsel pta Æg yttet 
sisl New York Tity. Friste notetei til ICO 
Uc. Stute ertilstede tovetdteven Meengde 
es Notetingen er tun nominel. Alt for me- 

get as det daaklige Statt stldes til New York 
og unstet det- til enhoet Tid et et godt Lokal- 
Mtkted for godt Statt, san viktec det dank- 
lise Stufe der komm Wende tm Priietn 

J n d l a n d e t . 

Defem storePottemagerteri 
Trenton, Ren-Jersey og elleveditto iEaft 
Liverpool, Ohio, er opkjøbt af et engelsk 
»Ttus «. 

Sen Mord-re affonede deres Bra- 
de paa Galgen i FortSmith, Arkansas, 
i Titsdags. De seks var alle Jndinne- 
re, ag havde udsprt deres Forbrydelfer i 

Jndianer-Terkitariet. 
General W. G. Valeio, en 

Mand, der er npje knyttet til Californi- 
as ældre Historie og fom i sin Tid var 

MilitcewGuvcrnsr i California, medens 
denne var en inexikansk Provind5, er af- 
gaaet ved Døden i sit 81de Aar. 

Attee Thtngvallm Tit Chias- 
go indlsb Underretning den 7de Januar 
em, at Thingvallnselskabets Damper 
,,Norge« havde ftsdt paa Grund i Kri- 
siiqnia-Fjorden og var blevet detydeligt 
siedet. Skibet havde taget en Del 
Vand og Ladningen var til Dels ade- 
tagt. 

Micqsmmrantænh Governo- 
ten iNew Mexico her udsiedt en Kna- 
tantænsPtoklamntion imod det Krieg, 
der udfsres fra Staten New Jersey, 
Kingg Caunty, N. Y» Storbritannien, 
Tystland, Frankrig og Belgien. Dette 
faranledigeg af den Lungefyge, der her- 
fker blandt cheget paa nannte Ste- 
der. 

Ippdyc »EvmtseciseJuftis 
Lut« i Chicago blev fokleden asbneds 
Dethar kostet 8125,000, sein er sam- 
menskudt af Chicago-Kapitalistet. Sire- 
len i Foretngendet er den bekjmte amer- 

ikanske Præst D. L. Moody, ogFormncU 
let er at uddanne Jndre-Missionæker til 
at opspge det stare Antal af Evangeliet 
udersrte Mennefker i Spillehelvederne, 
Drikkebulerne og Prostitutionshnsene og 
arbejde for deres Frelie. 

Stprt Inicsudbyttb Det 
stirste Udbytte af Majg produseret i A- 
merika er det, sont Bladet «Amsricsu 

·Agrioultm·1st«" prtemiekede med 8500. 
Bladet havde ndbudt 0500 for det stirste 
Konntum stellet Majs pag en Akte Land 
i 1889. Det indhtstede Udbytte del-b 
sig til akkurat 255 Buihei. Z. J. Drake 
i Marlboro Co., S. C» er den heldige 
Produsent. Ligeledes gnar en 0500 
Pkeetnie til Henry F. Butten i Salt 
Lake City, Utah, for det stjrste Konn- 
tntn hoede pna en Akte, nemlig 80 Bu- 

J 
sheL 

Jernbaneulytter. PaaCollege 
Bill-Bauen ved Cincinnsti, Ohio, stete 
i Fredags et Sammenstsd mellem to 

Passe-gering, hvoroed sire Mennesker 
drabtes og nogle siere bestedes Ihn-far- 
ligt. Et Hannibal ä St.Joe- og et 
Rock Jsland-Personstog ltb imod hin- 
anden ved St. Joseph, Mo» etPar 
Mænd käm flemt tilskade. — Dei vest- 
gnaende Periongtog pås Union Pneifm 
Banen rendte forledeni Grssten ved 
Dampton, en lilleStation ZöMil est for 
Evansion, Wyo. 13 Pnzfngerer kom 
mere eller mindre til Stude. —Bed 
JshnHtown, Pa» blev tre unge Mennes 

ster, der fpadserede langs Pennsylvania- 
Banens Skinnegang, ovekkjsrt as et Jl- 
tog, der kom bag paa bem. 

Vom-w ira Burgen of Pa- 
tentenedieim J et Anfald af Ban- 
vid løb Denry Schoen i New York fort-. 
Sensag Nat nsgen nd i Snestormen og 
umkom. Der blev paa Rettens Fort-n- 
staltning foretaget en Unberssgelse af 
Lager, der käm til den Stutning, at 
Monden havde mistet Forstanden iotn 
Felge af at have brugt en Betrat-Medi- 
cin, der fabrikeres nf etvis Firma iNew 
York. Han hat-de lidt nf en Strude- 
sygbom, vg sendte perfor efter nogeth 
tentmediein, jene han san averteret. 
Dem brugte hnn ester Unvisningem og 
begyndte straks derefter It viie Tegn pen 
Gacskab. Man vil anmde Stamm-- 
riteterne un It unsers-ge New York- 
Keakfslvernes Jungens-moder- 

Jtd e h r a nd e. Stomjssimaet 
Ciaflin, Codnrn Evon 4-EtagesSten- 
bygning i Boston, Mass» nedbrcendte i 

Fredags. Tab 50—875,000, men dast- 
ket af Assuranstz — Forketningspatten 
af Byen Frugality, i Pennsylvania, gik 
op i Lner i Sandagsz Ejendom til en 

Var-di af 860,000 bleo tdelagt. —- Jn- 
dnstrial- Jernmrket i Kansas City, 
Mo., nedbmndte Sondagg Aftecz Tab 
iso,ooo. 

TCUG how Sauphcdk Pastok 
Becher i Elinira, N. Y» fremkom med 

folgende Udtalelfe i en Priedikem »En 
Mengde Arbejdere tjener knn 7 Dollars 
om Ugen, og deknied ital de erncere stg 
selo og en stor Familjei Jeg faar 35 

Dollars for intet at bestille i Forhoid til 
hineMennesterz men desnagtet gioeg der 
velnaerede Priester, der fra Prcedikesto- 
len udtaler dekes Forundting over 

den store Beocegelfe blandt Art-ej- 
derne.« 

Baron von Schimm, hvisFadek 
et Medtem af den tyfke Rigsdag, er en 

ryggeslss ung Eventyrer, der for et Par 
Aar siden kom til Amerika fokdi han ikke 
knnde begaa sig hjemme, Familien 
hjemnie set-gebe doß for den vanartede 

Ungetivendg Undethold ved regelmæssigt 
at iende ham Penge. For et Aars Tid 
siden cegtede han en Jst-inde, der deme- 
gede sig i Chicagos flotte Sassol-stud- 
ie; men snort bcev Pakt-et uenige, og 
Baronen gav stg da til at spille Snylte- 
gjcst ved divekse Hoteller, indtil han for- 
leden blev lukket inde i Politistationen 
bestyldt for at have fnydt en Hotelejer 
nd af en Regning paa 8200. 

Partikampen i Mantos-as 
Legkslaiur vedoarer til almindelig 
Undetholdning for Landets bladltefende 
Publikum men tilkinge Satisfaktion for 
Vor-gerne af den nnge Stat. Forholdet 
tnelletn de to Vattier er saa fpcendt, at 

Udsigterne for noget Udbytte af name- 

kende Samling, hvad gode og tidsfom 
rendeLove for den ny opblomstrende Stat 

angaae, er fokfvindende tende. Med De- 
mokrater og Republikaneke fordelt i lige 
Antal i Senatet og republikanstFlektal i 

Hufet og en demokratist Guvetnor til at 

belagge ined sit Veto saadanne few-bli- 
kanste Lovfokilag, fom handelfesvis 
maatte smntte gjennetn begge Karme, og 
ydetligere det farblindede Partisinds fa- 
ste erb paa alle Medietntnerne af beg- 
ge Partier er der ikke andet at vente end 
den golde Visnepolitiks ulykkesvangre 
Resultat. 

Sisisiuittsstcr Plastik er bleven 
kamt nf en tung Sorg, hans celdste Ssn 
Waller er dId if Grippefederen. Wal- 
Ier var Fadeten en stor Stitte ihans 
stote Birkfomhed. Blaine er en danrlig 
Mund til at passe Smaating, og just i 

’dette var Sinnen udsnærket, han knnde 

fnldfsee den gamle Blnines halt-farbige 
Fortetninger. Stntgministeren hat to 

niedre Ssnnerz men ingen af dem vil 
kunne tqge Wolkers Plads. Emneonö, 

Iden neeftkeldste, er Jernbanebestyrer og 
Zbryder sig intet om Faderens Politik, 
medens den afdsde Sjn hnvde Sinng og 

ITendentg for Literatur og Politik til 

! Falles med Fodeten. Den yngste Son, 
Jameg G. inn» er en ustyrligVildbas- 

? fe, somFadeten for en Sikkerheds Skyld 
hnr maattet nnbkinge sont Lækling i 
et Mastinsterksted. Blaine taget sig 
selvfslgelig Sinnenö Djd meget mer. 

Raiesspsrsimanlei. Ab alle 

mulige Veje fsger det hoide Ejement i 

Syden at renseSnmfundet for sorthod. 
Lynch-Lov, Psbelvold og Brva hat em- 

sider vist sig utilstmkkelige over-for Ne- 

gerens steerke natuklige For-gelie, og 
neun ftger derfor nu sin Tilflugt i andre 

Fing. Fokstjellige Planet gaäende nd 

pas at beuge den sorte Mund til at dra- 

jge ud paa de endnn sparsomt befolkede 
Feuer iSydvesten praktiieres i denne Tid 
med meke eller mindre Held. Nnvnlig 

ists Netd-cnrolinn udvnndre Regeenei 
denne tid i tusindvis, noqle fein Arbei- 

idete til Planes-erste iMsissifpi oq 

Louisiana nien endnu fleke sont Nybygge- 
ire til de ubedoede Trakter i Oklahoma. 
Eiter Bestyreren for OklahomaJndoam 
dringsfelstab, Mr. Englefons Udsagn 
befindet 22,000 Farvede sig nu i Okla- 
homa, og efter hons Formening vil det- 
te Anteil inden Foraaret stige til 50,- 
000. 

Men denne Fokflyttelse bringet endda 
ikke den sorte Mond udenfor det Lands 
Grcnsekz hoor hanc Ninos-reife ikkc In- 
fkeg, og derfor hat ikke alene Senqtor 
Morgen feo Alabama men ogfaa andre 
qf Sydeus Stotsmcend akdejdet paa 
gjennem national Loogioning at opmuni 
tke Negeten til at udoandre tilAfrika, 
hoorfm hans Forfadre i sin Tid bleo 
bragte sont Trællr. Med dette for Øje 
fooeligger der i denne Tid Kongreofen et 

Fotslog oni at yde de Neste, sont frivii- 
ligt vil drage til Afrika, en Pengeum 
derststtelfe of Landetd overfyldte Stat- 
kommen 

Retterdiqyevenö Sammet 
Cronin-MordernesKammernterindiandt 
sig sidsteUgeiRetten for otforlangeDom- 
men kuldkostet og en ny Proceo devilget. 
Dotnmer McConnell gav strols at for- 
stna, at der ikke var noget Hand for de 
tre Jrlcendere, men at han oilde tilstaa 
den lille Tyster Kunze en ny Proces. 
Sonn Grund nngao hon, ot Vidnesbyw 
det imod hnm var meget upaalideligt, og 
desuden var det meget usandfynligt, at 

Jklcenderne stulde have tillodt en Tyikek 
at viere med til deres politiike Myrdetier. 
StatssAdooknt Longenecker protesterede 
itnod Doniniereno Dandling og foklongs 
te at Kunze idettnindste blen fremdeleg 
holdt under Arrest. Dommeren tog imid- 
lettid intet Henfyn hertil, men csslod 
Tyikeren paa 85,000 »Bail«, dertiloeie- 
bragtes af Ejeken of et ,,Ti-Centö Mu- 
senm", der formodenlig vil brugeTyske- 
ten til at satte paa Udstilling. Men 
Longenecker var bleoen urolig, og allere- 
de den folgende Dag okdredc honSheriss 
Matson til at spre de tre Jrlcendere til 
Joliet, hvor de nu gaar med Tugthus- 
dingten paa. 

! »Den afettauitesameeitaufe 
As««, hvis Medtemmer bestaar af 
Negre, holdt sidste Uge et Forhandtings- 
mpde i Chicagö angaaeude Spsrgsmaal, 
der vedrtrer Negereas Stilling i det a- 

"merikansteSamfund. Det blev havdet, 
at det er Autoriteternes Pligt at bestytte 
de farvede Borgere mod de Voldshand- 
linger og Tilstdeicettelser, de navnlig i 

Sydstaterne er Ofre for. Man udtalte 
enstemmigt sin Tilscutning til Senator 
Blairs Bill am at yde Sydeus Skalek 
Tiliknd fra det nationale Statkammer. 
Ved Msdet viste der sig ogiaa Stemning 
for en mere ligelig Fordeling af Reser- 
befalkningen over Unianen ; menSpIrgs- 
maaket am Udpandringen til Afrita blev 
ikke bertrt med et Ord. Medeas Kan- 
fereutsen endnu siad paa forefaldt der 
en lille betegnende Episode, sein voldte 

Delegaterne betydelig Ærgrelse. Eu af 
de mere velstaaende blandt Delegaterne 
— en flot farvet Heere ——indfandt sig 
paa den fornemme Barbersiue iPalmer- 
Hatellet for at fca sin tarvelig Stieg- 
vckft dresseret; men de derparende typi- 
de Barberfvende farsikrede nied hellig 
Rædfel at de hellere vilde opgive deres 

)Profession end rare oed enNeger. Samt- 
slige Sorte blev naturligois meget indis- 
neret over deune dyde Forhaanelfe og har 
isinde at drage Etablissementets Eier tit 
Anfvar iKraft af Laden Im borgerlige 
Nettigheder. 

Irr-stetig suehlotade i pe- 
fieu. En af de verste Snedlokader i 
Jernbanevæfenets Historie har i de sidste 
Dage ophcevet alTrasiki veftlige Wyo- 
ming, Naht-, Utah og det Istlige Cali- 
fornia. Der hakiatetTog gaaet over» 
Central Paeisic siden sidfie TarsdagsJ 
strives der fra Ogden, hvak 500 Passa- » 

gerer mt ligge indkvarteret spat-Kompag- 
niets Bekostninq ventende paa at komme 
frem. Paa Oregon Esset-Bauen hat 
istet teq pasferet siden spre. Sande-. 

AlmindeligeSneplooe er aldeleø haften- 
lafe, og selv en af de nyinodenö Struc- 
plove, sont der blev tclegrafet«et eftcr til 

Otnaha, ligger indefnet ved Shmnan, 
og detfra blev der sendt Bad at den ikke 
blivek til at faa ud for en Gang i Juni 
Maaned. 27 Lokomotivek, fom sendtee 
nd fra forstjellige Punkter i Utah og J- 
daho, sidder fast iDrivekne, og man maa 

sage sinTtlflugt iSnekastning medhaands 
kraft. Stockmcend stger at Dalvparten 
af Kot-g ag Faar vil entkomme. Sparks 
G Titmis i fydlige Jdaha hat ,tnistet 
3,000 Stkr. Kateg. Sneen liggee fka 
30 til 60 Fod dyb i Klsfterne i Nevada. 
Som en Prsve paa, hvad Jeknbanefals 
kene maa dsie mcd Sneen auf-res, at 
ved Ttuckce, California, er flete hundre- 
de Mænd bestjaeftigede nted Snekastning 
Dag og Nat. Z Lokomotioek fertigte 
at bryde sig igjenncm til Reno, men de 
kom tun en Mit frem, faa maatte de 
stdde ti Tinter i en Snebanke. 5 andre 
Lokomotivek, der kam dein tilhjclp, nsd 
den sammeSkjæbnr. Sitekastetne maatte 

da graue dem ud. 
M 

Kansas. 
—- 

Hvig man kan tro, hvad der formelles 
fra Topeka, kammer det til at »rive ud« 
for visfe Medlemsner af den lang. For- 
iatnling, satn i sidste Samling lod sig 
siebe, og ligeledeg for de Lobbyister, der 

tjjbtedenn Dommer Guthrie er ble- 
ven tilstillet en med mange Understtiitet 
fokfynet Anmodatng am at iammenkalde 
GraudsJuryen til at staffe Lys i de u- 

hyggelig readne For-hold Oper ethnni 
drede LegislatnrsMedlemmer og nogle 
as Statens htje Einbedsmeend flal have 
ladet sig besucere af Judas’ Silv- 
peage. 

Syd-Dakota. 
Agerdyrkningsraqdet holdt en to Da- 

ges Satnling i Ptekrez Aberdeen dlev 
udfet sont Stedet for Afhcldelsen for den 
fsrste Guts-Falk 

— Kulden et steck i denne Tid. Fra 
huren stehe-, at Thertnotnetret stod 
paa 28 Gr. under Nat Toerag- Mor- 
gen og 19 under ocn Middagen, Lande- 
vejene et bloketet nf Sneen. 

— Legislaturen behandlede i Fuqu 
et For-flog otn at nfskasse Instit-o ok the 
PucssEmbedet og ldetsSted sctteEoum 
ty-Konnnisfakerne og DistriktI-Advoka- 
ten fom den Docnstol, der stal gis-Mem- 
fager dekes sorelsdig Afgjtrelsr. 
W 

Iowa. 
Medlecmnerne qf Farinerallianfen 

holdt en toDageISatnltng iDes Motneg 
og vedtog Refolutioner l Favst If eng- 
attede Sksledsger, Skoletvang, Valg as 
Fokbundsfenstoket direkte ved Folket, 
det qustralfke Valgiyftem og andre Re- 
forme. Alltanfens Foklangende otn at 

faa forhv. Gut-. Larradee vqlgt til For- 
bundssenatsr tog Leglslatnren intethem 
syn til. 

—- Legiölatuken er kjsrt iStmi. Den- 
ne Tilstsnd hat nn vaket i en helUge, 
og der er ingen god Udsigt for, at den 
san hurtigt vil ende. Demokraterne 
med Hieelp nf det eneste Medlem qf Ar- 
bejderpaktiet hat akkurat det stimme An- 
talStennnersom Nepublikanerne hur, 
ogRefultateter, at tngen Afstecnning 
kan ftke til noget Resultat, saalænge 
Arbejderpattiets Mund holder sig til 
Demokraternr. Den-te Mund sont Til- 
fceldighederne sauledes hat kostet enEne- 
voldsmsgt i Skjsdet, synes at nyde den- 
ne Lykke i fulde Dtag, og viser intet 
Tegn til nt ville forhaste sig med at 

stifte Standpunkt Gut-ernsten kanik- 
ke blive indfat fnnlange denne Tilstand 
vater. 

Dr. Wat. Roma-, Peoria,.Jll., unser 
Dr. Aug. Ksnigs Hamburger-Bkystthej 
for at viere det bediteMiddel mod enhvek ; 

iFokkjslelfr. Pan hat det dlttd vedhaam 
lden. 
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tm- psmk ds- amclnesd usw«-.- tho nennt-ma- Ses- 
eilunvlan llmmss us Nehmt-km Wyoming sacl Gold 
num Ins-km- lt u aus-seine Musen-ins medium for 
Umsi- wlm want tu III-Inst those tun-lust- bekoko thc 
Gesandten-Nun public-. 
linke-Ins pulwrtishuz much- knovm on appllvslfos. 

Asche-sen ’l’ ll Ic Mk A lt 
IIANNILBMUL NUM- 

lculcknl » iusntl fis-« » Jlns Ist lin- Demut-check 
Nein-» sinkt Nur-, Apis-l -,Il-,’ »Hu-L 

Rocksoood, Po 7. Februar-, Nimm- 

Jeg led i to Uger af en fort-reden Ansel, 
og maatte beuge en Klap. Den kureres 
des of St. Jakobs Olje. 

Jobn J. Farling. 

Di. Rufens-ers i Chinng er be- 
kjendt over hele Amerika for den samt-it- 
tighedsfuldeMaade hvorpaa han behand- 
ler siue Patienten Der er san-Leser, 
som giir sig faadan Umage som haa, vg 
deefot lykkes det ogfua ofte for ham 
at heldeede Syge, som vake spgivne of 
andre Lager. Den stsrste Del of hans 
Patienter behqndles gjennem Brei-stric- 
ning. Se Avertlgfementet i en enden 
Spalte. - 

hanc deckt-d Ist-d Ueb. 

Sidste Sommer todte jeg Appetiten 
og min Helbred blev daaklig. Nogle 
Flasler of S. S. S. kurerede mig. 

J. M. Mabry, Abbeville, S. C. 
Afhandling over Bluts- ogOusiygdomme MI. 

Swift Specisie 6o., Atlantm Ga. 
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Billetköbere. 
Som bekiendtek, elsisterede der ifjor 

en stor Konserentfe mellem alle Damp- 
stibglinier, der befatter sig tned Trans- 
pott as staut-inspier Padfagerey og 
fslgelig var Prifetne hsie, nemllg ON. 

Denne Konfekentse ophjrte l Oktober 
Mauned, og strals begyndte Pklferne It 
modern-es, faa at vl me set os istqnd 
til It tilbyde Billetter til og fra Stan- 
ditmvten til Pen uhsrte lave Pris af« 
018.75. Billetljtbere maa bog fortlau, 
at pl ille tun folge for denne Ptii med 
alle Linier. En Del 

- 818.75 holder Prier i 
andtei · s - - 20.00 
attet andre i s 22.50 
samt s s · 25.00 
og endog - - · - 27.00 

Disie Prifer giælde for Streifen fka 
standinaviste Hat-ne til Landgangsstes 
detislmekila, og dektll maa beregnes 
Prier for Jeknbanereifen til Besteue- 
Ineliesftedet, i Tilfcelde Passageren stal 
reife til Besten, for Ets. fka 

stantljnavjon th Ohioago 83025 
« st. Paul, TM 
« Umsta, Mo 
« Kansas W, Mo 
« sij W. MS 
« La Ums-se Wis» 38.10 
«lshoemiuix, chlt MS 

og horholdsvig famme laoe Prifer til al- 
le Steder l Besten. 

Billetkjøb 
bit uforttvet gjekes hos vor natmeste 
autoriierebe Agent, som sindes i Ebers 
By. Billet bit inakest muligt liebes 
inden Priferne stige, hviltet de ufejlbar- 
ligt vil gjsre; thi man kan ikke sente, 
at Kompagnieme stal fortsætte med en 

Pkis af clsJö fra Standinavien til 
Amerika. 

Denne Underretning er paalidelig og 
publisetes i Billetkisbcres Jutetesfr. 

A. E. JOHNSON ö- CO. 
Genera-l Espxögraölsoye Esset-M 

cos. sktl «- sldlcy sts.. sT. PATL MlNBL 
Pl Wohin-tun Am. s» Mittagessen-. Klan. 

Zusamtqu New York. N. Y. 
M Post- stwey spoksmo Inn-. Wah. 
its Esset-von steck-« Lunte-. Wuls- 
th Pia-Mc Aw» Tau-um« Wah- 
U Weshlvgton st» Paul-unt Oreg. 

A. Mottensen 85 Co. 
140 Ic. KlNZlE sT., Ohio-go, Ile 

cis« Adressek Breve sagst-Lende 
Billettet til der ammosto of even-» 
nævnto Konten-. 


