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En gammel Jan-treu 
Fortalling as 

Kristoser Janson. 

(Fortsat.) 
En Vinterasten stod hun da som sied- 

vanlig med bankende Hierte paa Vogt 
vcd et as disse mistcenkelige Steder. 

Hun tasnkte paa, hvad hun vel skulde si- 
ge til ham, hvis han kam og —- der kam 

han. Han stilede lige hen til Huset, 
han sneg sig op ad Trappen — men da 

glemte hun alleTalemaadets Hun stratte 
Armene ud intod ham og kaldte: 

»Kanrad«. Han vendte sig am og blev 
blodrod i Ansigtet. ,,Kanrad, Konrad, 
min kjcere Dreng, gaa itte derind«, bad 

hun, og de store, Iuildc Ler var sulde 
qf Grund. 

»Er det paa den Maade dupasscrmig 
vp og sorsolger mig?« sagde han trad- 

sigt, ,,saa vil jeg dog sige dig, at jeg et- 

et vorent Menneske, der gaac den Ves, 
sont jeg vil, og jeg taaler ingeandblam 
ding i mine ?lsscerer.« 

,,.Hust paa din Moder, Konrad.« 
»Jeg vil ikke hore et Ord ineke as dit 

gudelige Prak, Master, det koniuicrhoer- 
ken dig eller Moder oed, hvad jeg sama- 
ger mig, og bliver du sanledesvedatsor- 
folge mig og passe mig op, saa blioer det 
ti Gange varre.« 

Master Johanne satte sig ned paa en 

Sten og gjetnte Ansigtet i Handernr. 
Taarerne piblede srem inellem Fingrene. 
Det sidste Haab var bristet. Hun harte 
Konrad gna ind. ,,Kanrad, Konrad-« 
—- nej, han horte ikke incre. Hun hav- 
de nu ikke andet at gjore end atgaa hjein. 
Men kunde hun lade ham helt gaa til 

Grunde? »Aa Herre Gild, hvad skal 
jeg arme Menneste dog gjore?« Hun 
kam hjem saa tæng om Hiertet, saadan 
havde hun aldrig solt det. At miste 
cheresten var ingen Ting itnod dette, 
sor han var ten og god, otn end alle an- 

dre troede, at han var en Fotbryder — 

— men denneit — —- Og hans Moder 

havde lagt Omsargen sor ham paa hende 
som en Samoittighedssag; hun skulde 
vaage over ham, saa at han engang kunde 

modeö med hende hist oppe. Hvorledes 
kunde hun sorsoare det. 

Moster Johanne greb mekanisk ester 
en Bag, som laa paa Botdetz hun vilde 

lase sor at saa Frei-. Det var ,,400 
Fortcellinger« as Mau, den Bog havde 
hun holdt saa meget as som Barn. Hun 
slog op i Bogen og sandt Fortcellingen 
am ,,Augustin og Monika«. Denhand- 
lede ogsaa am en«Koinde, en Moder, der 

havde en Son, sont var kommen paa As- 
vrje og som spottede over alle hendes Ad- 
varslek ogBonner og vedbleo nted at ture 

srem vierte end nogensinde. 
Men hun holdt ham sast has Vorherre 

i Bennen, og Drengen kom en Dag til 
hende as sig sela og lagde sig op-til hendes 
Bryst og bad amTilgivelse. Og han var 

ester den Tid en as de ivrigste Mond i 
Kirkens Tjeneste. 

Master Johannes Ansigtlhste. ,,Det 
er Gud, der hat seudt mig denne For- 
ttelling. Jeg hat villet suste ham i 
Haandoærket,nu oil han laere mig, at det 
er ham alene, der san skelse. Nu ser 
jegHensigten med alt. Jeg skal bede for 
ham ag ikke blioe træt, saa kommer han 
not en Dag til mig som Augustin til 
Mønika.« 

,,At jeg ikte har tankt paa det sor.« 
Og det sredelige Udtryk indtog igsen sin 
Plads paa Moster Johannes Ansigt. 
Den Aften dnd hun saa indeklig sor 
ham, saa inderlig som kun den kan 

bede, der ve’d, at et tjcert Liv staat paa 
Spit. 

Konrad gis ikke ind den Aften, han 
havde tun gjemt sig bog Deren, indtil 
Master var gaaet. Dagen ester komder 
et Bud med et Breo til hende, hoari der 
stad: 

»- Ester det, der passerede i Gaar, 
er det bedst, at vi stilles. Jeg er vel nn 
kommen saa vidt, at jeg kan sorge for 
mig selv. Hvis du en Gang sordker de 

Penge tilbage, som du har givet mig, 
stal du not sa·a dem; men for Nesten er 

det vel min Modeenearm Og saa skal 
du have Tal sar din velmente Omsorg 
sor mig. 

Konrad.« 

En Taare saldt paa Vrevet. »Stat- 
kels Konrad, mig stal han nat blioe sri 
sor, men han aner itke, at jeg sendet en 

starkere Magt over ham, som han aldrig 
kan komme sta. « 

Saaledes gis et Aar; Moster Johanne 
saa’ ikke etGlimt as ham i hele detAar, 
endskjont hnn aste haldt sig i Nærheden 
as Universitetet, naar det lunde lade sig 
gjsre. Hun indhentede Oplysninger 
am ham der, hvor han boede, men det 
var ikke altid godt, det hun sit at oide. 
Men saa lagde han ham tun i Guda 
Varetægt, og hun var ais paa, at ha n 

m Gang vilde here hende. Saa var det 
en Das, at der sont en saadan Uro over 

— 

Ihendy det ver, sont neiget scgde dense: 
»nu neu du gsq og isge heun op, for nn 

tkcngee hon til hig.« Dnn tænkte fier, 
at det knn vor Fautasier, en Rest nf heu- 

jdes gomle Utaalmodighed, menTankerne 

; kom otter manende over henbe og 
hnn sit ikke No for dem. Dnn Messe 

sig paa og gis nd. Hnn kravlede op ad 

Trapperne til hons Varelsr. Dir-en 
fsiod nahen, ligesom sidste Gang, men 

»hvokledes fu« der ikke ad. Stolene laq 

"oæltede, en hrækket iStykker, Vnndfabet 
Jknuif og Vandct hkn ooer Guloet. Det 

Jlod ikke til, at der var nogen i Varelset 
J-— jo, der hme hnn en Lyb. 

! »An Gnd hjælpe mig,« blev versagt. 
Hun skynbte sig hen til den aaben Dsr 
! og san Koner ligge i Sengen. Han 
i laa poa den nsgneSengebund, alleSeng- 
! klceder var tagne verk, og Haltnen ryitet 
nd over hele Gnlvet. Kladeskabet var 

brubt op og hvertStykke ij horte. Han 
laa felv halot bernset of Drik med et 

sannnenkrøllct Brev knnget mellethtem 
deme. Ansigtet var vendt mod Selige- 
banden. Hans Klæder var lupflidte og 
tilsplede. Moster Johanne gik stille hen 
og lagbe Hemden-ne paa hans Sknlder. 
,,Lad Inig have Frev, her er ikke mere at 

tage.« 
,,Konrad.« 
Han faa’ op. Øjnene var røde og op- 

hovnede af Dtic og Rattevaqgen. »Er 
det dig, Moster, gaa væk fra sing-sont 
tnig ikke ncer 

« 

»Jeg kom bnke for at spsrge, om du 
ikke vilde fiytte hjem til mig igjen. Jeg 
langes saa efter dig,f og Vatelfet staat 
og oenter pua big.« 

Konqu lagde sit Hooed ned pna Bun- 
den af Sengen og gao sig til at hnlkr. 
,,Aa, Moster, der er ingen i Verden, der 
holder of mig. Nu hnr de været her og 
ndpantet mig for Gjtelb, de har taget 
hvert Stykke, der fandteö, ogsaa dine 

Sengeklædek, og ingen of dem, der kal- 
der sig mine Venner, vil hjcelpe mig. 
Den eneste, der virkelig holdt af mig, 

zvil ikke vide mere af mig at sige.« Kon- 

jer stonnede, og holdt Brevet og imob 
;hende. Hun Log det, glattede det nd og 
laste: 

,,Kja-re Konrad! 
Mine Forældre hat set dig fuld paa 

Gaben ved hojlys Dag. De sige, at nu 

tnaa det have enEnde og hat tounget mig 
til at bryde mit Forhold til dig. Gud 
alene ve’d, at det itke er med etletHjerte 
jeg gjor det, jeg havde haabet paa, atjeg 
kunde have reddet dsg. 

Din Magda.« 
Moster Johanne saa’ paa hom. »Du 

hat oceret foklooet?« 
»Ja, men nu er jeg det ikke tangere, 

som du nok kan se, og det var det ene- 

ste —- —« 

»Tys! tag ilke saadan paa Vej, Kon- 
rad! der er ingen Fare paa Færdr. 
Ungdommen tafer faa lange, til Baaden 
konnex-, inen den kan komme paa tet 

Kjol igjen. Det stal jeg nok hjalpe dig 
til. Staa nu op og oast dit Ansigt og 
barst dit Tol, saa stal vi« to gaa hjem 
samtnen.« Dun talte saa religt og be- 

stemt,«saa Konrad syntes at blive letteke 
til Mode. 

»Jeg stammer mig for at oife mig paa 
Gaden.« 

»An det er nu fnaet merkt; desuden 
flal man ille gjore sig bedre end man 

er.« 

»Nej, det er sandt, jeg er et Svin og 
blioer et Svin alle inine Dage.« 

Moster lo. 
»Se nu til, at du kommer op af Sen- 

gen; her er Haandklcedet.« 
»Ja, du oil ikke tro det, men da jeg fik 

detBreo, da gis jeg nd og drak mig fuld, 
jeg haode ikle Mod og Krafter not til at 

hære den Sorg.« 
,,Se der er nn Band i Vandkanden, 

dyp faa Haandklaedet ned i den.« 
Konrad koin nn frem paa Guloet. 
»Hoem tror du lan holde af mig, fas- 

dan sont jeg et?« 
Moster Johanne faa’ paa hatn med 

et Par finilende, kjarlige Øjne og pege- 
de med Fingeren opad —- »ham der 

oppe.« 
,,Aa —- lad as viere fri for detVrjol,« 

og han vendte sig bott, Lidt eftersagde 
han. 

»Jeg ttor ikke, at du stal tage mig 
med hjem, Muster, jeg faar vist Tyqu. 
Der er mange syge omkking i Byen og 
jeg er fotmodentlig bleoen fmittet paa 
Hospilalet. Jeg hat i hele denne Uge 
ftlt mig saa ntilpas.« 

,,Vil du da hellere ligge her paa den 
bare Sengebund?« 

Konrad foatede ikkez han begyndte at 

gjote sig istand. 
« 

»Se saa, nu er du mesten min gamle 
Dreng igjen,« og hun tog hatn i begge 
Hander og saa’ ham ind i Øjnene. »Na 

»maa du tage mig under Armen og hjclpe 
Hinig hjein.« 

»Na, jeg fortjener det ikke, Moster.« 
De kotn saa ned ad Ttappen og nd paa 
Gaden. 

(Slattes.) 
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s 1 2 1 9.00 IFOO About-lenken 
Et enestaaeude liberalt Tilbud. 

Jeg ägter saa tneget fom tnnligt at bringe ntin Forketning ind paa Kon- 
duiteka CUUIUCO og i den Hensigt at optnnntre vore astede Abonneni 
ter til inareft tnuligt at indfende, hvad de milling stylder, og tillige for det 
kommende Aal-, udlovek jeg til Gratissllddeling nedenstaaende 

List-ewige Præmlessamllnjz 
bestaaende of nyttige, kostbare og fcnukke Artikler. 

Hvorledcs kan jeg giørc dctte? 
De angivne Priser paa nedenstaaende Liste er Bat-eines reselle Verdi; men 

ieg har fortjent en Del af samme ved Avertissetnent, og Vogt-me forlagger jeg 
felv. Diese For-tritt ngter jeg at giore Læleme delagtige i. Mcn den store Ho- 
vedgrund, hvorfor jeg kan gjoke dissc glinn·ende Tilbnd, er, nt de er betinget as 

Kontant-Betaling. 
Kontantsystemet er det enefte snnde og retfcerdige Fortsetningsprinsip, og jeg 

vil drin g e O fre for at giere det giældende i min Forretning. Kommtan 
taling stal fra min Side af for Eftertiden erholde den ftørste Opmnntring, og de 
protnpte Bett-ten sial ikke langer lide for de langsotnmes Pligtforsetntnclfe. Jeg 
fordrer kun, at enhver Abonnent gjør fin simple Pligt, og jeg skjænter Pmmicts 
ne sotn er fri Gove. 

pur un mlu Plan- 
Jeg hat ordnet Præmie-Fordelingen fanledes, at alle faar lige Chance. 

Om Abonnentsantallet er overordentlig stort gjer inte! til at forringe Chancerne. 
De 81219.00 i Prcentier nedenfor bliver uddelte pr. Lodtmkning blqndt d e for - 
ste1500 Forfkudsbetaleke. Sau fnart de 1500 Numre er gaaet ud, 
begynder vi en ny Serie og fokdobler Preetnierne. 

voR PRÆHIEHJISTED 
s overoedentckqe Preemterx 

l. En New Dame Symafkiue med Flsjbord, to Skusser og alle 
dunderne Nekvisiter. Fint udstyret og ekstra forqrbejdet, verd. «.850.00 

2. En »Carl-on Lender« Parlor Steue. Den elegantesie, titu- 
nesie og kostbareste Vormekakkelovn, der findes i Handelem Holder 
Jld i 24 Tisner. Et Msnsterværk af Kunst og Pkagt. Den er bei-eg- 
net pqa blsdt Kul, og staat Bannen ned i Banden uden at foraaksage 
Nøg eller Saavs, værd ...................................... 40.00 

3. En Ko rnr e n f e m a f ki n e statt-sing mill) nf bet bekjendte Joha- 
son ö- Field Fabrikat, Nacine, Wis. Den bedfte Mastine, der laves. 
Alt Tilbehsr medfslger. Beerd ............................... 30.00 

1 2 d ovevpræmieu 
I. N y D a nsk B i ll e d b i b e l, indeholdende hundredevis qf ypperltgt 

graverede Jlluftrationer tegnet af Europas og Amerikas sprsie Kunst- 
netr. J ekstra sint tysk Mokokkobind, ophsiede Sider, helt og holdent 
forgylbte Sider, Ryg og Konter, et sanbt Pragtvcerk, værd ......... til-Lot- 

2. E n H a r m o n i k a med to Rækker Toner, to »Stops«, indpakket i 
kaasfe, vækd .............. 10.00 

—- 
« 

.............. 10.00 
Et te g te O li e m a ceri forestilleude qsneriknnste Landstab, elegant 
indrcmmet i Germania 4j Tom. forgyldt Ramme, vcekd .......... 10.00 

z» .- « ..........,10.00 
S. —- 

« 
.......... 10.00 

7 — « 
.......... 10.00 

s — 
« 

.......... 10.00 
9 .- 

« 
.......... 10.00 

10. — 
« 

.......... 10.00 
U. En 32-Ka liber -N ev olver , indeholder 5 Stud, Kolben ind- 

lagt med Perlemor, von-d .......... 7.50 
IS« « 

.......... 7.50 

t 485 vcervisulve Præmiere 
36 s - h la d e d e L o m m e tu iv e messiagbeslaget og udstyeet nted Benstaft 

værd 81.00 Styktet, ............. -. .................................... M.00 
12 B e itg l as (Thermonteter og Bakpmeter i et Stykte), vætd 82.00 Styt ... 24.00 
104 O l e o M a l er i e r uden Ramme. Disfe Billet-er er sauste nydelige Kunst- 

siykkek, fokestillende Landstabspartiey Marineicenek oft-. Stockeliekue gaar 
im 102 : m tue-u : 34. Ærtigt werd Quio pr. Swne ................ 156.00 

12 S y tu kv e kjønt forskbeidet of bvide og farvede Visier- værd Ol.50 Styk. 18·00 
12 M er f tu m sp i b et i Jmitation, ekstka Stirrelse og sin Kvalitet, vcekd 82.50, 80.00 
12 D am e ks Haa n d ta i kek iEfterlignsug af Alligator-Skind, vætd 81.00 12.00 
12 regte Silkelo mntetsrklked er i vekslende Ferner-, veerd 81·00 Stykket, 12.00 
1285 B o gp tæmi e r bestaaende af lwlige og untderboldende Fortcellinget, 

trykt paa gebt Papik og heftet i fmukke Otnslag, werd 50 Cents Stykcet, 692.50 
— J a l t —- 

1500 Yræmier til 1500 Abennenteu 
repmsentekende en snmlet Vætdi as 

S1,219.00 
Jngen Stedmodetbøtn, en Ptamie vardfra 50 Cents til 50 Dollats Man- 

kes enhvet Abonnent. 

Betingelfen 
fot at faa Deli denne stotattede Uddeling, et tu n e n e n e ft e , og den et saa 
Iet, saa fimpeLog faa tydelig, at enhvet can Inagte den« Alt jeg fotlanget et, at 

Enhver Alsommm uy eller sammel, sendet mia Betaling tot 
»Stieenen« invtll site Deeemhee, Umo. 

Sttakö ved Modtagelsen af Pengene sendet jeg Abonnenten et Postul-Kott 
med Kvitteting paa. Summe Kott better Lodnumtet, der et market med todt. 
For ethpert Lodnumet, det udfendes, beholdet je et tilsvatendez disie stimmen- 
blandes o tteekkes paa den for Lodttckkningen besemte Dag, eftet den Maade, 
som de til tedevcetende Abonnentet maatte bestemme. 
Ttækningen fotegaat i CcnttalPattHall, iDannebtog, 

den sde Februar, 1390, Eftttm Kl. 2, 
Ig de atede Abonnentet indbydes til at ovetvcete sammt og besteknnte Fremgangs- 
maaden. thekningen vil blive ledet af et Udvalg paa tte upartiste og fuldkow 
aten paalidelige Mand, en velbekjendt lebende ijbmand, en Bankpmsident og 
en Bankbestyrer. Jeg agtet at lave det Hele, sendet ikke kan væte den mindft 
Mulighed for Forutettelse af nogen. M Enhvet, det bestiller Vladet se n dt 
til D a n m a t k , faat en Lodfeddel paa de samme Betingelfet. De, sont hol- 
Ier flete Ets. af Bladet, fast en Lodsevdel for ethvett Abonnement. 

Glcm inc, at enhver, det indsendet sit Kontingent, faat n o g et Pen- 
ze feudes bedst i Post- ellet Etptess-Money-Otdet. Gamle Abonnenter vil af 
set Dato, det staat ved Siden af detes Navn pack Avisen, kunne se hvor lang Tid 
be hat betalt for ellet hvat meget de skyldet. Jeg hat sat Tiden for Trakmngen 
faa langt nd, at enhvet kan faa Tid til at samle Pengene. Ny Abonnentet, fom 
tilttaede nu, faar Bladet lige indtil Nytaat, 1891. Der et altfaa Fordel ved at 
trete de fetstr. Peter Ebcespty Udsivet. 

I 

Darumwa Nebraska, den llte November, 1889. 

Hi undette nede hat lovet Mk. Peter Ebbefon, Udgivet af «Stjernen«, 
It fotestaa den a? ham fotansialtede Ptkemie-Foedellng den sde Fedtuat, 1890. 

Do Oe .I...'fc.s Kisbmcnv, 
c. VI Ceplyterw Ptæsident iBank »Dannwa 
c. so Ostsew sestytettsuternatioual Bank. 

gt Xeml Dass-walltan 
—- Efietfther M —- 

Howaxsd County Bank, 
Fi. Pisa-Ä JVMMFÆC 

Autoriseret Kapital ; 8200.000. — Uclbctalt Kapital : 850.000. 
Udsprer atmindelig Bankforketiting. Vekslec udsiedes paa alle Europas lebende Von-, 

DampikibsgBillcmk tilsalgs, til og fra alle enkopekifke Vitalian nge udluaucs paa gan- 
stige Nimmt Vi gjpk lldlaaninger igode For-me cn Succialium 

1 

Geo. E. Lean. A. E.ca(1y. c. c. Hansom 
Fressen-nd Vtoemr. August-. lcnsso rot-. 

HZTERlZÄTlONÄL BÄNK. 
DIREKIROCH IRS-K. 

Atwindeuq Bann-»etwas udforcc 
Penge tillaans paa gunstigc Vetingelser paa fast Eicndom ellcr prrfonlig Sis- 

« 

kerhcd. Vcksler udstcdes pan alle lebende Stirbt-r i Vordem Dantpikibgbilletter 
til og fta Europa sælges. 

Notary Public tilstcde i Vatikan 

WO. Ekemtmz ) 
JMODEHÄNDEJJ 

OG DAMKLEKVIPERlNGSUUT11(. 
Dame-Hatte 1 sidsto Damm-, ot. kulckaumuligt Udi 
valg ak strømpesr og alan Odem-ich Bømolcaas 
bet- og ll()vodmj, lcjololpeaaztning, Kanns-sinnen 

St. Paul, Nebr. 

Xb- 

North Platte Lumber Co. 

Howard City, Nebr. 
— bamllor mod —- 

sillo slsgs Tun-nei- ug Byggom Its-Halt- 

Godealitet og lavc Brich 
Vi sælgsk til st Psul Prisok 

J sk. cost-k- 
Mai-assi- 

PARWELL, HOWARD cOUNTY, NEIZRASKA, 
onst-not et komplet os cost Its-IF ! 

JBRNVARBR i alle Brauchst-; BLllcTØJ nk god Fabrik-m BARB WXRE 

El kommljat llåvalqj Koaes vix Varmesstovex Melan-z 
Alle mine Vater ek af bedste Kvaluek, og Priseknc spukt-trete Ined ethvert audkt Hut paa 

anen. Landsmann gin mig en Wespe. J. Lan-. 

DR. N. REISENDER-, 
41 S. Claek Stteetp Chieago, Jll» 
er added-et seh Ins-was fasse Ueuvekinetee us dumme-h hu 
kattifeket iovek M sak, og et dein euese Inn Marier Lege 
Urteils-, fpsa bat anm· Be ndtuiq oqkur as kromfte og 
Linie Syavonune m weiten sag, oq ek Mund m it rate oq 
kevvexle med notste oq sanfte Bauen-et pas Ieted eqet Spros- 

- . Its-» Wes-M- Wsess s«««».:.s.s.-D·s"«s—«« . III-e Riemen e e i to s e e e net, us m em Ins er pas s se sauer-Fee m sieh-er Tit uns sit-erhel- tau more sesuinq paa. 
· 

saasom shemmmsme o. Si l, se samme- Kroni e S domme, Levee Ists-me, DICHME eIee III is Ine- 
ym e, c se, ne sc et e, dir-II m, cövnloouer. Tab a Datommelfw ev- 
nst keede Taste-, neu-Im shsismunln neeul Und, Otto-see euer K entsteige, so- 
en, in sein« Ins-h ten alle ten-Mk syst-Inne. benannte-s med ftm Heid. 

nl etdvekt Sla O, fqafom III-indess Ida-fiel e, Reise Ko nde vomme 
spashed, Uu lisöuokdenetn ak?qe1meesfiqerufim: 

silish euer-even- II Ieetee es bvilteniomvem andom eicndsmmeuy fee Kunde-. 
bebaut-les nnd den odektiqste miorq, oq tucekes uns-me Zinsen-c book andre make hat feilen 

rivate S domme iotnsrlagede of Unqdome chsindiqbcdcr oa Udkaevelset, 
Isoiukuse sauer Inkd all-s den-g form-wem cis-law use-a »Den-, as as aus-ist da Lin-stum- UIIII lud Rand og Kompe, asz. et m 

seien-um Inst-all e Uhu-stellen R ei os viere-symman fva sein« merken-II 
eint-Intui, hebe-pl lusth oq I Indem suchet sed sitek on ufmbanw i wies, utiendte as 

andre treu-e Ecke-. ndgaa evenekende sontfalveee men veres Wams-mem- oq Stamm sont 
kun er edeaqett vq Spindel, nnlngt pag at Wette Benqe ej odtroende Folt o heut-endet Eber med 
Mr tillld til mig, spat via tokt Tiv o med qldvq Mater-de S t ethed ml bei-ne vtmbe og Liwmä 

MUS. Medicina sendet net-on me not cmlokq Ia I Ist-teile demmeliqheL 
en as miq avainet Boq vaa 52 Sidet, .n fuld Ve- æ ehe for En ver, Rkivelie of Mengefkelrgemet oq den iorssxellk eck- 

uek, de n mindequl okc omkaende com ke pgdp-Inte, deteö Forevvagrlle os Kac. Seapee tic til 
Quer ved ditnqe sen ai et 2 cents Ich-mete- 

en nnden sog vnn M Sibse vmhandler alle un dommcns Rand iver, private Gualdo-um« Un dunwsllvkvæveliet o 

Zetesc t l et eile-, es urve cesa eunqe ca Sense-Hm i iokicqlet cm ng ved Modtaqelie 
en met er. 
Iontnrttdt Geringste-O pell· daqe 10-I. Beet-e Laune »eines med still Alb II soe- 

MUIZ, bei elv l es Lotsen an nee, lclek oq bei-mer sent alle. Ille stehe shdkesfetes 

r- . R dient-ers, 41 South stark Stteet spie-m- Jll. 


