
Skandinaver i Amerika. 

J »so indvandrede tilde got Sta- 

z « « Sornskcr, Id, 454 Notdmænd 

(ii;, ; ailslck. 

Jinnkleieik s. P. Lindblad i Oas- 

zischt-, ei bicvcn tvnngen til at 

de ifdhohn de AkinH KonkurH i 

hn 
zittle Llic11,en Nybygger i Kcithe 
Fiel-H bleo foilcdci foifnlgt af en 

hnngrige Pi«crii«ienlve, men det lyk- 
lnnn at nndslippe ocd at bestige sin 

du« befandt sig i Nanwheden 
mu. John A. Johnson i Marie- 

,Kanses, var nylig ude at kjsre, 
estcne plndfelig vendte sig og verlie- 

ognen Johnson fck Ini ene Arm af- 
t og erholdt ogsaa andre Bestadigel- 

Skreedder Oluf Dahl i Gladsione, 
n., begik Selvmord forr. Munde-g i 

nfald af Vanvid. Han havde kun 

dcr nogle faa llger og havde Hu- 
og Born levende i Marinette, Wis- 
in. 

Lena Christensen kjørte forleden paa 
ct paa Des Moines äNorthwesierm 
en cnellem Cooper og Jefferfon, Ja. 
i at sige det til noch, sprang hun 

da Toget i fuld Furt passen-de heu- 
Hjemz hnn fik en brækket Arm for 
lbeicrnkfonihed. 
Den svensk-lutherskeKonferenife for 

rasta holdt sidste Uge dens Aargmpde 
akland. Past. Brodine blev gieri- 
t sont Find. for Sainfnndet ogPast. 
nbcrg Sekretmx De to nysorganis 

de Menigheder i Duell County blev 

ennnede i Samfundet. 
Den danskeSangforening »Harmo- 

« i Chicago hat valgt folgende Em- 
'inænd for dette Halvaar: 

N. Bnnl, Præfident. 
H. Petersen, Viceprwsident. 
A. Steiness, Schrien 
J. Matson, Kasserer. 
M. Jenseit, FinanH-Sekretcer. 
En nng Daan i Chicago ved Navn 

yet skjød forleden sin nittenaarige 
strn og dekefter sig selo. Han var 27 

ög giftede sig med hende, da hun var 

Hendes Pigenavn var Kamilla Ma- 
de Pedersen. Meyer varSnedker og 
de i N. Center Ave. No. 219. Aar- 
en var rinieligvis Skinfyge, da han 
d var jalonx. 

Et dobbelt Sorgespil fandt Tots- 
H Aftes Sted i Sionx City, Iowa. 

H Leander, der tjente paa sank-ne 
d foin Pigen Anna Carlson, havde 
tsdslet sin paatrængende Kjærlighed 
hende uden at hun vilde vide noget 
am at sige. J sin Forbitrelfe her 

r stde han hende en Kngle i Hovedet 
ræbte dernæst sig selv. Begge vare 

enske. 
Nordmanden Arel Ponlsen, süin i 

idsie otte Aar hat baaret det flotte 
n sann Verdens støtste Skøjteløber, 
nu fundet sin Ooermand i Kanadiwj 
Hugh McCormick. Ved den tredje 
dstePrsve iMinneapolis i Sendagsi 

ermiddags kam McCormick nd sprst i 
tiMil lange Løb. Han tilbagelag- 
de første fern Mil paa 27 Minu-l 
oq den sidste Halt-part paa IN Mi- 

Dei standinaviske Asfuranseselstab 
la i Madison, Wis» er opløst sotn 
ge af en Meningsforskjel inellem dets 

edbestyrere. PrcesidentHalleSteevs- 
d vilde, at Selstabei flulde indskreem 
ets Virksomhed til Wisconsin, me- 

s Vice-Præsident, Fabrikant J. A- 
nson var inde for at udvide Virkefel- 

Da Enighed ikke kunde iilvejebrin- 
over dettePunkt, lykkedes det at enes 
at slutte Forteiningen, der ellers hat 
lt sig godt· Den indtegnede Assu- 

se bliver overdraget til andre Selska- 

C. A. Peteksens Melmølleforret- 
g i Grund Island, Nebr., er gaaet 
r i Handerne paaKreditoreknr. Pas- 

stal vcere temknelig stor, muligt 
,000. Det er saa meget mere bekla- 

igt sein Mr. Peterer er en driftig, 
tdig Mand; men han hat hiin enor- 

Vanskeligheder at kjcempe nied, ikke 
Idst den Sorg at iniste sin Sein sidste 
r, hvis Dygtighed og Trofasthed var 

vcesentlig Stotte for Forretningen. 
tersens Aktion, der bestaar i vcetdiful- 
feiste Ejendomme, stal med flere Tu- 
de overstige Bei-bei af jSelden, og 
editorerne vil ilke komme til at tabe 
et. Det var den ufasdvanlig store 

ngeknaphcd, der forcerede For-keinm- 
Is Jndstilling. 

J. K J. Foged strivcr fra Wom- 
·, Massachusetts, til »Stjernen«: 
sen saakaldte La Grippe eller Struc- 
er, holder for Tiden ogsaa sitJndtog 

rnede i Massachusetts. Her i Byen 
orcester, er der manqe Mennesker an- 

cbet nf denne stadcuge Syst-any og 
ange er dpd deraf. Vi hat hernede i 
Csfvchufettå hidtil haft en ital-winde- 
Inild Vinter iaar. Vejret er i Vin- 
sf den Bestassenhed, at mange gamle 

— 

Fell sigee, at de aldrig iben Tib, de hat 
levet, kan husle Mnge til Winter-ver 
sont vi hat iaor. Vi hat i Vintek tun 

haft en ubetydelig Del af Sne, vg tun 
lidt Frost. Luften hat undektiden væket 

helt um« ja entzog ligefkem tkylkenbe, 
san man mesten kunde stiftes til at tro 

)at det var Sommer istedetfor Mutes-. 

vaad Arbejdsforholdene angaar hernede, 
:saa erdet lidt bedrefokArbejdsfoll iVim 
jter end det var fertige Vintek, det vil 

! sige, der betaleg ikle mere for Arbejde, 
; men der gaar ikke faumange arbejdslese 
i Folk i Vinter som Tilfceldet var i Fior. 
iDen sisrste Del af den Slags Felt, som 
paster Arbejde, kan ogfan godt fein bet. 
Men der gaar nntutligvis en hel Del 

» Driverter og daster omkking, spitger 
man dem hvorfor de ikke arbejder, ja, 
da lyder Svaket for det nieste sauledes: 
— der er ikte noget. Den almindelige 
Dagløn hernede i Staten Massachusetts 

Iet, fra 81.10 Cents og op til 82. Vel 

; at marke, er det tun Minoriteten af 
HArbejdsklassem som faar saameget sont 
J 2 Dollats om Degen. Hermed en ven- 

z lig Hiler til ,,Stjernen«s frisindede 
Redaktpr, samt ,,Stjernen«s Personale 
ejg alle dette Blads Laserr. —Glcedeligt 

HNytaar. 

; Kansas. 
i —- 

i Guv.Humphrey har udnævntWilliam 
!Simmg til Statskasferer. Den solle- 
valgte Kasserer J. W. Hamicton hat 
nemlig taget Afsled for at overtage en 

Post i Bestytelfen for Santa Fe-Banen. 
Det for-neues at denne Udnavnelse vil 
gjøke Guvernpren populær blandt Far- 
incrne, da Sinuns er Farmctalliansens 

mesidm 
Nebraska. 

En stor fin Bankbygning skal opføres 
i Grand Jsland paa det Gadehjorne, 
hvor Tucker ek- Browns Apothek nu er. 

Der dlev betalt 815.000 fordet 26 X 66 

store Grundstykke. 
— Farmerne i Omegnen af Jameö- 

tonm, Dodge Co» hat affendt et Car- 
los Majs til de Nadlidende i Dakota 
over Fremont, Elkhorn E Missouri 
Ballen-Bauen, der ndinrer Trnngptm 
ten gratis. 

—- J Torsdags i eodraendte otte Drit- 
keknejpcr og tre en Gras Brander-inglei- 
gre i Covington. Jlden var paafaL 
Der har lange blandt den bedre Dei af 
Befolkningen vaeret Stemning for at 

gjøre det ,,hedt« for Drikkehelvedernr. 
— En Jldsvaade hjeknfogte Byen 

Osceola i Oiisdags. Jlden, der for- 
meneö at viere paasat, udbrsd iDnrham 
ds- Stalnakers Lejestaldz denne nedbrcend- 
te tilligemed Theodore Beebes Hotel og 
en Mrs. Bnrkharts Vaaningshns. 

—- Farmerne i Phelps Co. har lange 
vceret misfornøjet med Elevator-Mænde- 
ne i Holdrege, og har dcrfor un stiftet 
et Aktieselskab for Opfarelfen af eget 
Kornhusz men Burlington- Kompagniet 
kommer Elavatorfolket til Undscetning 
ved at nagte Fartnerne Byggeplads. » 

—Jnflnenzaen har optråadt ganske i 
voldsomt i Cozad. En Sensation vaktesi 
i Sendags ved Meddelsen oni at S. Mc 
Keloey, en Farmer en halv Snes Mil 
ude paa Landet var bleven sindssvag som; 
Folge af et Angreb af denne Sygdom. i 

Manden vil blioe bragt paaAsylet i Lin- 
coln 

—- Disiriktsretten iFremont har fun-« 
det Charles Shepard skyldig i Mord af 
fsrste Grad. Han myrdede en Charlos 
Pulsiser i Crowell for en Tid siden. — 

Henry Thornhill i Aurora er ligeledes 
fundet styldig i Mord af første Grad for 
sidstleden August at have drceht Wm. 
Barrett. 

— Nereiver Steintnetz ved For. Sta- 
ters LandkontöriMcCook, hesindes at 
vcere i saknme »Fir« som hans Kollega 
Hudson i Lineoln; ogsaa hans Kasse er 

for let, der ntangler nemlig 82,195. De 
to Herrers Misforhold vil ikke blive an- 

set sonst forbryderist, hedder det, derfom 
de punger nd med de manglende Dollars. 

—- Blandt Nebraskas Sjeldenheder er 

et Nederlag for Jernbane-Bonds. En 
saadan Begivenhed indtraf dog sidste 
Onsdags iBerdigrees Township,O’Niell 
County. Farmerne var blevne ophidse- 
de over den af Kompagniet anvendte 
mindre hæderlige Fremgangsmaade ved 

Erhvervelsen af Bei-Nu for den projek- 
terede Bane (·l’he shott Lins), og paa 
Valgdagen modte de som en Mand og 
flog Bonds’ene med overvaldende Majo- 
ritet. 

— Ei Tilfalds af Omoendclse paa 
Dødslejet meddeles fra Nebraska City. 
Ed Platner, en veldekjendt gammel Set- 
ler, døde for et Par Tage siden. Han 

dar i fit Liv en konsirmerethdsfornæai 
ter og Ttlhasnger af JngcrsoiL og det 

jvar hans stsrste Lykke at fpotte og be- 

1 ftride Bibelens Leere. Da han mcerkede, 
at han skulde do, sendte han Bad efter 
en kristentroende Nahe, hvein han bad 

at brcnde sin betydelige Bogsamling. 
Da dem vär gjort, sammenkaldte han be 

tydelig leitet sinFamilje og about-ehe dem 
imod at fortsætte paa den Bei, ind paa 
hvilken han havde fskt dem, idet han nu 

lendelig indsaa det store Fejlgreb, han 
havde gjokt her Wir-et 

— 

RussiftanndflygtigciSibcricn. 
Di-. Verbietet-, der nylig hat« gjort en 

Missionsrejse gjcnnent nordlige Gibt-ri- 
en, beretter inange sorgelige Elseinpler 
paa de Landsforvistes skmkkelige Be- 
handling, som han tilfældigvis dlcv Vids 
ne til. Paa sine Reifer traf han dfte 
Landsfarviste paa Vej giennem Oberwe- 
ken, ledfagede eller rettcke drevneafSob 
data-. De fleste af dem var ,,politiste 
Forbrydere«, af hvilke inange var dlevne 

landsforviste paa den blotte Mistanle 
om at være Medlemnier af hemmelige 
Koniplotter mdd Regieringen. »Paa min 

Vej fra Tobolst«, striver han, ,,tkaf jeg 
mange markværdige Personen Der 
var en ung Mund og Hastru, der saa 
meget forunderlige og undseelige ud i sin 
Fangedragt3 ved at tale med dein erfa- 
rede jeg, at de var godt uddannede. Jeg 
spurgte dem o«m, hvorfra de var komne, 
ag erfnrede, at de var politier Lands- 
forviste, men havde forøvri9t sin fulde 
Frihed. Manden var bleven fængslet 
paa den Tib, da den forrige Czar blev 

myrdet. Han havdc ikke havt nagen Del 
i Forbrydelsen, men havde kjendt nogle 
af Forbrydernr. Derfor blev han stnkket 
ind i et af Petersburgs Fængsler, hvor 
han sorbleo seksten Maaneder i ensomt 

HFaengseL nden at viere tilladt at tale 
eller bevcege sig eller endog at rense sin 
Celle. Hatt erklcerede, at mange af Fan- 

»gerne dlcv vanvittige af denne Behand- 
’ling. Da han blev saa fyg, at Legerne 
.erklcetede, at han ilke kuude leve, blev 
lhan flyttet fra Fangslet. Saasnart han 
jkom sig igjen, dlev han langt i Lcenler 
iog transporteret til Siderien. 

! ,,Politiske Forbrydere hnr Halvdelen 
zaf sit Haar afraget og transporteres i 
JLcenker til Siberiens Grænfe. Under en 

stcerk Bevogtning af Soldater sendes de 
derpaa dels titfodi3, dels i Slceder, dels 
med Dampbuuvc til Tomsk; siden maa 

de gaa udelukkende tilfods.« 
,,Ooennasons.e Mund havde en Broder, 

der var bleven landgforvist paa Mistw- 
ke, uden at bang Hnstru vidste noget» 
derom. Senere blev ogsaa Huftruen 
landsforvist, og ved et rent Tilfceldr. 
mndtes de i det fjetne Siberien. EfterJ 
seks Aars Landsforvisning blev de fri-i 
givne.« 

»Ombord paa et Dampskid paa Volgai 
var der et ungt Ægtepar, sont jeg blev. 
dekjendt med. De var politiske Fort-rig- 
dere paa Vej til Siberien. Monden var 

bleoen tilstaaet den store Gunst at gjøre 
Reisen paa egen Belostning. Dä han 
blev dømt til Landsforvisning, var han 
ikke gift, nien hang Forlovede vilde ilke 
forlade hom, men företrak at fslge hnm 
i Landflygtighed. De var paa Bej til 
Jrkutsk, hvor Manden var bleven dsmt 
til at indsinde sig inden en vis Tib. iDe 
var allerede blottede for Midler, men 

afslog mit Tilbud am lidt Hjalp og syn- 
tes nok faa tilfredfe. Kun var de bange 
for, at de ved Ankomsten til Jrlutst pil- 
de blioe affendt til Yakutst, hvor det er 

frygtelig koldt; men mange politiste 
Farbrydere dømmes til at tage Bopcel 
her for hele Livet.« 

Trods den frygtelige Skjcebne, svm 
venter alle, der paa ndgen Maade til- 

kjendegiser sit Misnsje med den russiste 
Enevoldsregjerings Tyranni, vedbliver 

dog Tusinder at forkynde Læren otn Men- i 

nelkets Nettigheder og fordjmme Ene- 
voldsherredsmmet, vg er helt villige til 
at opofre sit Liv eller sin Frihed i Haab 
om, at deres Bestrebelser vil bringe de- 
res Lands Frelse ncerrnere. 

Dampstibsbilletter 
.-. hps —- 

B. M. Bager, 
Akten, — — Colo., 

medThingvalla, Cunatd. January White 
Star, Guion, Hamburg, Bremen, An- 

chor, Allen, French, Dominion,,State, 
jAmerican, Ned Star, og Rederland- 
TLinjeknz Tit Tidens billigste 
;P ris list e. Oplysning om Skibenes 
iAfgang og Ankomst medbeles prompt. 

B. M. Bager, Akten, Colo. 

M. Mickelson, 
HUHHHHHUHHHHHHUH 

st. Psal, seht-. 
HH -. -I-»W DÄOAJOAlwløæÅO 

Erde-n rette Mand at henveude sig 
til for Formen-, der ønske 

stale stora sum smaa Ejemlomslaan 
Ingen kan gis-re starre Laan til la- 

vere Renn- end notop han- 

Hans Oftjce er i P. G. shanstroms 
Batjk. 

E mjgkaii B Wien R 
flaa taglslqendelyetraatnlnae 

« « ak man altid kun- Blulgst! get tiede sine Bil- 
letter paa note velkjendte Konto- 

rei«; vi lader os aldrig undeksakls 
ge, inen sparer Falk gjeme nogle 
Teller-C Vi lader altid Falk 
vide, hvad de faar for Pengene, 
og hvad de forskjellige Slagö 
Billetter gjælder og gaar. Vi 
raaderingen til at spare nogle 
Centa ved at tage sine Falk over 

Jndsserne eller lange Krogveje, 
inen overlader altid stberen selv 
at vaelge mellein de iokstjellige 
Linjer ag Ritter-. 

« kam-net natur- Huktlgst! ligvis dine Falk 
frem, naar du kjtber Billetten 
tned en af de hurtiggaaende en- 

gelste eller tyske Linjer. Dedu- 
den flippec de da at vente paa 
Plads, hvilket hat meget at sige, 
ifckr for Farnieren, sont vil have 
sine Falk frein i rette Tid am 

Vaaren, da han hat Arbejde far 
dein. Det er ogiaa meget am 

at glatt-, iscek for Kvinder og 
Bern, enten de er 55 Dage paa 
Atlantethavet eller de maa lis- 
ge spsyge og rnlle i en liden 

Dampdaad fra 14 Dage til 8 U- 

ger. 
« er selvfal eli Nei- slkkest! sen i de gnyegste og 

bedst lonsiruerede Skibe. Vil 
man tage for sig en Liste over de 
sidste Fortis, sont hat fundet 
Sted, saa vil man sinde, at det 
er de gamle Silbe, satn det er 

gaaet ud over. De nye 10,000 
Tons Skibe er bygget efter de 

nejagtigste Beregninger for Bre- 
reevne og Madstandskkaft, og 
der er gjort alle de Fordedringer, 
sain Jngeniskvidenskaben hat 
kunnetudtcenke eller som Erfa- 
ring bar antydet, for at naa den 
starst mulige Sikkerhed. De 
er bygget afStaal helt igjen- 
nein og afdelt i vandteette Rum, 
samt öplyst med Elektricitet, 
saa der er aldtig nagen Fare for 
Brand. 

Bekvemmestl PTPZI 
falgelig at rejse med et af de star- 
ste og nyeste Poststibe. De gaat 
ikte alene hurtigst, men er ogsaa 
bekvemmest indrettede for Passa- 
gerbefordring, og det er en klar 

Sag, at de lebende Linjer hat 
den sterste Erfaring i at sorge for 
Passagerernes Bekvemmelighed 
under Strejsein Küsten erintet 
at skryde af med nagen afLinjer- 
ne, men med Henfyn til god Or- 
den og Stel i det hele taget vil 
vist de fleste viere enige i, at de 
velkjendte engelske ag tyer Post- 
linjek er at faretmkke. 

M Hvis du mt vil staffe din Fa- 
milie, Slcegt eller Venner en grej sg 
god Billet med direkte Jernbane til Be- 

stemtnelsesstedet, saa henvend dig til det 

mermeste af nedenstaaende Kontorer el- 

ler til den ncekmestdoende af vare 2,000 
Agenter i Landdistriktetne. Priserne et 

nn billigere end de hat været pas lange, 
ag der er ingen Udsigt til, at de bliver 

lavere, tvertimod, de kan stige igjen 
hvad Dag som helft. Pas derfor paa 
nu, medens Billetten kan faas billigt. 
Alle Breve besvares uden Ophold, og 

Sejlingslister med alle Linjer sendes 
frit. 

A. E. JOHNSON 85 CO. 
Genera-z Ewige-thu- Agapet-, 

coe. skd « sit-lex Its» s·1’. PAUL UlNN. 
Mit Wut-lastend Ave. s., Kanne-poln, Minu- 
öbtosclwty. Nev- Yokk. N. Y. 
M Post stkcek spoksae Fall-. Wust-. 
US Jecetsoa stkoetl Same, Wash. 
IVI Psclsc Ave» Thron-. Wah- 
U Washington st.. Poktlsaex Oreg. 

l Skal du kivbe 

L. C. Petersens Kontor i 
New York, No. 28 state 
stkeet, eraabcnt hver Tot-s- 

dag Akten til Kl. 9, samt-i 

Chioago hver Lin-das Ak- 
ten til Kl. 9, men ikke omsims 
dagene. 

Dr. A. J. sanders, 
Mist-M Muth 
Kontor i Former Block, 8. Gede. 

Vehandlek krdniste og indviklede Sygdom- 
me. Specialisi i Stkube- og Lungesygdomme 
samt i Katatrh. 
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s l 2 l 9.00 III l 500 Ab()nnenter! 
Et cneftaacndc liberalt Tilbud. 

Jeg dgtcr faa tnegct sont tnnligt at bringe tnin Fortetning ind paa« Kon- 
mitiekucc Grundlag, og i den chsigt at opmnntre vore ckrede Abt-unen- 
ter til fnaresi mutigt at indscnde, hvad de umling siyldcr, og tillige for det 
kommende Aar, ndlover jeg til Gruticisllddeling nedenstaaende 

righoldige PræmioSamliM 
beftaaende of nyttige, kostbare og sinnkke Artikler. 

Hvorlcdes kan jeg giørc dem? 
De angivne Priser paa nedenstaaende Liste er Baume-s re-elle Verdi; men 

jeg hat forttent en Del af sammt ved Avertissement, og Bogerne forlcegger ieg 
felv. Dis-se Fortrin agter jeg at gjsre Lasserne delagtige i. Men den store Ho- 
vedgrund, hvorfor jeg kan gjøre die-se glitnrende Tilbud, ek, at de er betinget af 

Kontant-Betaling. 
Kontantsystemet er dct eneste sunde og retfikrdige Fortsetningcprinsip, og ieg 

vil bringe O fre for at gjsre det gjceldende i min Forretning. Kommst-Be- 
taling scal fra min Side of for Eftertiden erholde den stprste Optnuntring, og de 
protnpte Betaleke ital ikke lustiger lide for de langsonnnes Pligtforsptnmelse. Jeg 
fordrer kun, at enhvcr Abonnent gjor sin sintple Pligt, og jcg skjctnker Pmmier: 
ne sont er fri Gove. 

dir me nein Plau- 
Jeg har ordnet Prcrtnie-Fordelingcn sanledes, at alle faar lige Chance. 

Otn Abonnentsantallet er overordentlig stort gjpr intet til at forringe Chancerne. 
De Q1219.00 i Pmmicr nedenfor dlioer nddelte pr. Lodtraskning blandt d e f« - 

ste1500 Fotskudsbetalere. Scta snart de 1500 Nnmre er gaaet ud, 
begynder vi en ny Serie og fordobler Ptæmicrnr. 

--j1--- 

3 overorventlige Urmater- 
1. En New Home S maskine med Fløjbord, to Skussek og alle 

moderne Nekvisiter. Eint udstyret og ekstra fororbejbet, vcerb ....... 050.00 
Z. En ,,Carbon LeadetJ Parlor Stooe. Den eleganteste, situ- 

nefte sg kostbareste Varmekokkelovn, der sinbeg i Haut-elen. Holder 
Jld i 24 Timer. Et Mensterocerk afKunsi og Progt. Den er bei-eg- 
net paa blsdt Kul, og flaor Vormeu nes i Banden uden at foraorfoge 
Røg eller Saat-S, værd ...................................... 40.00 

3. En Kornrensemafktne stanaing mill) of bet bekjendte Jahrt- 
» san st- Field Fabrikat, Nocine, Wis. Den bedste Mäsktne, der lau-H. 

Alt Tilbehsr medfslger. Vækd .............................. 30.00 

1 2 dovevprermten 
l. N y D o n fk B i ll e d b ib e l, indeholdende hundredevis of ypperligt 

graverede Jllustrationer tegnet of Europas og Amerikas forste Kunst- 
stere. J ekstra sint tyfk Moroktobind, aphsiede Sider, helt og holde-It 
forgyldte Siber, Ryg og Kanm, et fandt Progtoærk, vækd ......... sl4.0(i 

2. En H a r m o n i I a med to N .ttcr Toner, to »Stops«, indpakket i 
Trækasfe, vcerd .............. 10.00 

Z. — 
« 

.............. 10.00 
st. Et o: gte O lj e m aleri foresiillende amerikanske Luni-stob, elegant 

indrammet i Germanio itz Tom. forgyldt Ramme, værd .......... 10.00 
Z. —- 

« 
.......... 10.00 

6· —- 
« 

.......... l(-.00 

7. —- 
« 

.......... 10.00 
8 —- 

« 
.......... 10.()0 

O. — 
« 

.......... 10.00 

10. —- 
« 

.......... 10.00 

Il. En 82 -K alib er -R ev olver , indeholder 5 Stud, Kolben ind- 
lagt med Perlemor, værd .......... 7.50 

12. —- 
« 

.......... 7.50 

1 485 verdttulve Procent-r- 
36 3-b la bebe L omme tu tve, messingbeflaaet og udftytet met- Bettslaft 

værd Ql.00 Styktet, .................................................. OBEOO 
12 V e jtglas (Thermometet og Barometek i et Stytke), vcrd Q2.00 Styk. ...· Nod 
104 O l e o M a t er i e r uden Ramme. Dtsfe Billeder ek gonfke nydelige Kunst- 

stykker, fokestillenbe Landstabepoktiey Morinefeenet oft-. Stprrelterue gaor 
ika IN : IV til 245 : 34. Ætligt vætd OUSO pr. Stykke ................ 156.00 

12 S o tu kv e , tspnt forarbeidet of hvibe og tatvede Bidiet, vard OUSO SM. 18.00 
1 2 M et s tu m spi b et iJmitotton, etstta Ststrelfe og fin Koalitet, vcetb O2.50, Dom 
12 D a m e rg Ha a n d to f k et i Eftettigusng at Augen«-Sünd værd 01.00 12.00 
12 ægte Stlkelo mutet-rile er tvekdlende Forum vcerd 81.00 Stykket, 12.00 
1285 Bo gptoemier beftaaende of twttge og undekboldende Skottcellingey 

trykt paa godt Papik og heftet i fmukte Lsmslag, vækd 50 Cents Styttet, 602.50 
— J o lt —- 

1500 Yræmier 
« 

til 1500 Abonnentert 

representerende en famlet Vatdi of 

31,219.00 
Jngen Stedmoderbprn, en Præmie vardfra 50 Cents til 50 Dollars sticens 

les enhver Abonnent. 

Betingelfen 
for at faa Deli denne stotartede Uddeling, er tu n e n e n est e , og den er san 
let, faa simpel og faa tydelig, at enhvek kan magte den. Alt jeg fee-langer er, at 

Enhver Abonnenh sey eller sammel, sendet miq Deutung for 
«Gtiernen« instit site December, 1890. 

Sttsks ved Modtagelfen af Pengene sendet ieg Abvnnenten et Befiel-Kett 
med Kvittering paa. Stimme Kort derer Lvdnumret, der er market med tIdL 
For ethvertLodnmner, der udsendes, deholder je et tilsparendez disse samtnen- 
blandes o trtekkes paa den for Lodtmkningen bep emte Dag, eftek den Mande, 
fom de til edevætende Abonnenter mqatte bestemme. 
Ttækningen feregaar i CentralParkHall, iDannedrog, 

den sde Februar-, 1690, Este-m. Kl. 2, 
og de eerede Abonnenter indbydes til at overvære samtne og besiemtne Fremgängg- 
mandem Tkækningen vil blive ledet af et Udvalg paa tre upartisie ög fuldkom- 
men paalidelige Merid, en velbekjendt ledende Kiøbsnand, en Bankpmsident og 
en Bankbestyrer. Jeg agter at lave det Hele, fta der ikke kan væke den mindst 
Mulighed for Forurettelfe af nagen. IT Enhvek, der destiller Bladet se n dt 
til D a n m a r l faar en Lodseddel paa de famkne Betingelfer. De, som hol- 
der flere Eke. af Bladet, faar en Lodseddel for ethvert Abonnement. 

Glcm Ucc, at enhver, der indfender sit Kontingent, faar n o g e t Pen- 
gesendes bedst i Posi- eller Erpress-Money-Orde1«. Garnle Abonnenter vil af 
det Dato, der staat ved Siden af deres Nat-n pack Aoisen, kunne se hvor lang Tid 
de har betalt for eller hvar meget de skylder. Jeg hat sat Tiden for Træknmgen 
saa langt ud, at enhoer san faa Tid til at famle Pengene. No Abokmemer, sont 
tiltkcede nu, faar Bladet lige indtil Nytaar, Isol. Der er altfaa For-del ocd at 

være de fjrsie. Peter Ebbespm Udgivetn 

Dallllcokcg, LWUIAJUL -.«.ll chUtOuUlllJcl·, !’««’99· 

Vi undertegnede hat lovet Mr. Peter Ebbefon, lldgioer af »Stjernen«, 
at fokestaa den af ham foransialtede meniessfordeling den Sde Februar, 1890. 

O. D. Näswucfeih Kisdmnnd, 
c. O. Cehlyteuh Pmsidem tBank of Tannebnw 
c. c. poustm BestyrekiJnternatioual Bank. 


