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Ogden, Ja. 

Den 31de f. M. holdt Past. S- 

Johnsdn sin Afskedsprædiken her. Vei- 
tet var godt; men Vejene daarlige, da 

des havde regnet stærtt om Ratten; 
desqutet shavde alle Danfkerne her 
Heu Egnen gisvet Mode jilligemed ung- 
le Syste. Svenste og Amerikanere 
Msdet holdtes ude i det frie hos Jens 
Jensens, hvor der var opftillet Sid- 

zdeptadsek 
EPastor Johnson begnndte sin 

cVirksonrhed her for 3 Aar siden med 

set des-ge os een Gang om Man-jedem 
Den tyste lutherste Menighed var faa 
venlig at overlade os dens Kirke for 
Den billige Pris 81 om Maaneden. J 
Vegyndelsen var der enkelte, der for- 
fjgte paa at gøke Modsiand og bilde- 

ingen Prcest eller Møde have, men 

Herren dannede det saadant, at end- 

-ogfaa de sterkeste Modstnndeke stak 
Sdærdet i Skeden vg gik med til Mes- 
derne, og det er at haabe at Ordets 

thdiken shar gjort en Gerning for 
disse. En Ting viste sig: at de til-» 
sidsi var glade for at Pastor John- 
son kom til dem, ja mærkelig not-, at 

en as dem, som Var Kristendommen 
Z bitreste Fjende i Vegyndelsen, bad 

Past. Johnson, da han sagde ham Far- 
del, orn endelig at des-ge ham og til-- 

bringe nogle Dage i hans Hiern, om 

ban nagen Tid kom tilbage til Osten- 
Saadan san Herren gøre det for et 

stakkels Menneske. 
.».n. 

Bot-mer Townfhip, Pom- 
watamie Co, Ja. 

Den Z. September havde vi Brut- 
lup k,erude, idet et Par af vore unqe 

Folk btev viede den Tag. Bruden var 

Mifs Mary Jensen, Dotter af Jakob 
Jenfen, en velbavende Farmer beruhe,T 
og Brudgommen Nielg Juul Nielse11,; 
en nng Former ber, bque tilbørende 
vor lutherfke LIMIqu Kirken Varl 
smukt pnntet med Grønt og Blornftcr 
og vel fyldt med Folk, Venner og Be44 
kendte. Kl. 10 Præcis fester at Brud-; 
gommen, Vennes Forlover samt Bru- 

pige og »Bedstemand« Var ankomne 

og beenkede«) kom Brut-en ledsaget of 
sin Faden Hun san riqu nydelig» 
ud, klædt i lyfeblaa Kjole, hvid Stil 
kebeswining og langi hoidj Skorq 
Paftor Grill talte fmukt og hjertZJ 
Iigt usv as Davids 28. Sat. J. V.:! 
»Herren er min Hyrde, mig sial intetl 
ffattesf Paftor Grill formanede dem 
at holde fast ved Herren og vælge Je- 
sus til deres Hyrde for hele Livet 
baade i gode og onde Dage og frem-; 
lagde Herrens ftore og herlige For-; 
jættelser for dem, som forbliver han-l 
tro Iher nede paa Jorden. Salmerne 

»Herren er mig en Hyrde gvd«, »Ker-; 
lighed fra Gast-« samt »Det er saai 
yndigt at splges ad« blev sungne.t 
Der var ca. 20 Vogne i Folge fra 
Kieer til Brudens hiern, hvor alt 

l 

( 
! 

var smukt og hyggeligt indrettet for 
Gosternr. Efter en «bedre« Mid- 

dsag tilbragteg Eftermiddagen med 

« Leg og Samtale og for Herrernes 
Bei-kommende den unndværlige Ci- 

gat. Der var rig Lejlighed til at 

tage de mange og srnukke Præsenter i 

Øjesym Efter at habe spist til Af- 
·ten, stiltes Fvlk i Bevidsthetven om at 

have tilbragt en Wgelig Dag, In- 

«stende de nygifte Guds Velsigtelse 
sover deres Liv. 

Venligst 
B ..... 

County Fair i Unmut-. j 
Een og ccn chdicdel Billejpris for- 

Tut og Retur til Tekamah. Sælgesck 
fra Sept. 16 til 19, inklusivc. Billet- 
ckerne gælder til Sept. 20. 

Til Ak-sak-Ben. 

Specielle Billewrifek Prwsiventsvagew 
Enkeii Billetpris for Tut og Retur 

til Omaha, Sept. 2'7. Okt. 1, 2 og Z. 

Billettet for sprste Tut gælder til 

Sept. 29, for Oktober Salgene til 

Oktober 6. 

Eu flink og ruft Dreng can iaa en 

Ich Plåds i Mai-h Luth. Publ. Heu-e· 

Svin og Korn er Penge. 
hist-s MS M kmä vil for-hindre 

pm bei Ghin-ne pare 75 Bu. 
M Me, kostet æt Entst. Sælges 

g D DIE-MAXng år 8i7.50 pr. 
U ccc I In Ins cs 

del er flere M ellers tagen Motiv m MS sTocIc Isooo coE 
Its-met Unkos· com-en Zins-« l-. I 

'—j)sm»VIERT-l 
En Tunnel under Lrefund 

Fra Kobenhavn strives: Meddelelfen 
for kort Tid siden om Projeltet til en 

Tunnel under Okesund har vokt nagen 
Opsigt og hat blandt andet givet An: 

ledning til Forespørgsler i Mini 
fterierne, hvor man antog, at Planerne 

.var opbevarede. Der hat man imid- 
lertid fvaret, at man tkte var i Besch- 
delse af dissr Planet, men at man godt 
kunde erindre, at der fra Private in- 
den- og udenlandste Kapitalijer i sin 
Tid var flet en Henvendelfe om Sa- 
gen. Der lan nu oplyses folgende: 

Det var den danste Kaptan Rothe, 
der nu lever som Jngenipr i Syda- 
metika, sont oprindelig undfangede J- 
deen til Tunnelen, og han foretog paa 
egen Haand i Sommeren 1886 sam- 
men med en franst Jngeniøc, A. Les- 
cannc, de Underspgelser og Beregning- 
er, der var nødvendige for at faa rette 
vedlotnmende til at interesfere sig for 
Sagen. Oprindelig tcenlte han sig 
Tnnnelen anlagt mellem Helsingsr 
og Helsingborg, men den store Had- 
dybde der traadte hindrende i Vejern 
Forflaget til Tunnel’en angiver Om- 
kostningerne til 30 Millioner Francsl 
l25,920,000 Kroner) og Anlægsti- 
den til sire Aar. Tunnelen var tænlt 
andlagt mellern Limhamn paa svenst 
og Dragør paa danst Side under Øen 
Saltiholmen og med Luftbrsnde der. 
i Sack snart Planerne var fcerdige, in- 
tereserede de to nævnte Herrer fransi 
Kapital for Sagen, og især den be- 
kendte ,,Baron« Reinach, der er lendt 
fra den fraske Panamaasscerr. Det var 

»Baronens« Henfigt at fcette For-sta- 
gendet paa Altier, og det vilde ille 

have været vanfteligt at faa disfe an- 

tagei. Da alt forelaa forbetedt, lovede 
den danste Regering at stille sig 
imødekomrnende; men uvist af hvillen. 
Grund vægrede Sverige sig ved at lade 

Projcltet nyde Fremrnc, oa noget fes 
nere trak man sig ogsaa tilbzae i Tan- 
mark. Jngeniør Lescanne bellagede 
meget dett: Resultat; han var vidt 
berejft og havde blandt andet vceret 

Konstruttør for betydelige Jngeniør- 
arbejder for Englands Regning i Bir- 
ma og for Ruslands i Kavkasus, og 
her forelaa en Opgave, som interesse- 
rede bam lebende, og sotn vilde gøre 
ikke alene dam, men dgsaa Danmarl 
og Sverige kendt i den ftore Verden. 

Det lunde være ganfke interessant» 
at vide·. hvad der bevægede Sverige tilj 
at modscette sig dette Anlag. Det kan. 

nceppe have været samme Grund, dert 
forhindrede en Tunnel under Kanalenl 
mellem Frankrig og England, —- et 

Anlag, hvorved Englands Usaarbar- 
hed sont Øland let lunde risikeres7 det 
hat snarere været under Paavirkning 
ude fra. 

Man fagde den Gang, at Geheime- 
konferensraad Tietgen var stemt for 
Planen og ssgte at arbejde for dens 
Gennemferelse bog den svenste Rege- 
ring, men denne blev ved sit Asslag. 
En saadan Tunnels mtlitcere Hensyn 
lan heller ikle overfeö. 

Druknet i en Vandpyt. 
Fra Saxkjøbing telegraferes: Time- 
stekarl Fredetil Rasmussen i Kals ved 

Saxkøbing fandtes imokges drulnet 
i sin Husbunds Anstalt-. Han led af 
Ligfald og er sandsynligvis under et 

scradant ftyrtet tiied Ansigtet ned i en 

i Stalden vcerende lille Vandpyi. 

Et Ben revet af. Om en styg 
Ulykke meddeles der fra Kartebæks- 
minde. Ttemastet Slonnert ,,Haabet« 
fra Marstal, Kaptajn Christensen, an- 

kom forleden fra England med Kav- 
lin. Under Arbejdet med at faa Sten- 
nerten lagt til Bolvcert fik en af Ma- 
troserne, Emil Larsen, Benet indvitlet 
i en Troöse, og da denne i det sama-e 
blev truklet til med voldsomKrafh blev 
Benet bogstavlig talt tevzt af lidt ne- 

denfor Knæei. Lege Jst-hausen fra 
Menstrup var tilfceldigvis i Byen og 
forbandt hurtig den fotulyklede, der 
derpaa blev ksrt til Sygehuset i Nest- 
ved. 

Han er fra Nakstov. 
Efter Ankomsten til Sygehuset blev 

Benet amputeret i Knæleddet Til- 
standen var meget betænkelig. 

Fund af en Kette-IMM- 
di n«g. Hasens, den 28. August. —- 

stlge »Da-Ums Apis« hat man ved 
Udgravningen til bestens — Obda- 
bcnen Syd for Sslyst fundet en Kit- 
keumjdding, der ligger 75 Alen fra 
Stunden og et hattet as et Pat Alen 
Forb. Museumsaisiftent Kjeet hat 
anders-St den. 

Sönderjylland 
Kaptajn Fischers Udvis- 

n i n g. Ziel, den 26. August. Kap-» 
tajn Fischer af Aabcnraa, der ved Ed- 
fvorneretten sammelteds Vg senete ved 
Landretten i Flensborg var idømt 14 

Daser Fængsel for Uden Tilladelfe at 
være vendt tilbage til preussisk Sims- 
omraade, stod i Dag for Overlandreii 
ten her. Ved Overlandrettens Dom 
undckkendtes Underinstanfernes Kard- 
else, og Kaptajn Fischer frifandies. 
medens Sagens Omlollninger paalag- 
des det Ossentlige, der ligeledes vil 
bade at godtgøre den Anklagedes lon- 
tanle Udlckg 

J Dommens Prcemisfer udtales, at 
den Anklagede efter Mienen Frei-stral- 
tatens Artikel 19 Paragtaf 7 ilke lau 
betragtes som dansi Undersaat. Hv- 
vedvcegten bliver ikke at lægge paa 
Spsrgsmaalet, om der bar fundet en 

vitlelig Optionserllæring Sled eller 
flie, men paa den Omsiændighed, om 

den Anklagede hat forlath slesvigchols 
stensi Stalsterritorium og et flyitei 
til danfk Statstetritorium At den 

Anklagede hat taget Tjenesie paa et 

Skib, der er bygget i Aabenraa, men 

horer hjemmei Svendborg i Damms-L 
kan ikke ansees som en Flytning til 
dnnsk Statstertitotium Da der som 
Folge heraf ikle foreligger Overflyt- 
ning til danst Statsterritorium, maa 

den Anklagede ansees som Værende i 
Besiddelse af flesvig-l)olstenst Stats- 
bdrgetret, og vil sokn Folge deraf nee- 

re at frisinde. 

Afdød Veteran. Forleden for- 
dedes under stor Deltagelse paa Ulle- 
del Kitlegaatd en af Beteranerne fra 
Krigen 1848 —- 50, Aftægtsmand Kri- 
ftian Lorentzen fra Kær Vesiermark ved 

Sonderborg. Han var født i Mjang 
den 29. Juni 1828. 19 Aar gammel 
blev ban, i Sieben for en ckldre Bro- 
der, i Ist-makes 847 indlaldt til Tje- 
nefte Ved Artilleriet i Rensbora, men» 
blev efter et Halse-l Llsars Tjeneste at- 
ter hjemsendi i Eftercmret samme Aar. 
Som hjemmehørende ved et Regiment, 
der loiqtede Fanen i 1848 modlvg 
han ingen Jndkaldelsesordre ved Kri-" 
gens lldbrud, men han var lro nol til 
ille at fvigte fm Pligt og meldte sig ved 

Heeren 
J Aaret 1863 todte han en Gaard i 

Nærheden of Sonderborg. El Aar se- 
nere lom Krisen Hans Hjem blev 
sindt i Brand, og site Køer of hans 
Besækning blev studt. 

Eftet Krigen tog han atter fat paa 
sin Gerning. Han byggede Gaatden op 
og dtev den med Dygtighed i mange 
Aar. »Don arbejdede sig frem til Bel- 
sland, men Getrigheden sit aldrig Jud- 
pas hos hum, og mange SmaalaarB-i 
folk er blevne stritede af ham og hans 
Hustru. 

Ulnkkestilfcelde. En ton-. 

simetet Dreng, i Tjeneste hos Guard-. 
cier Martin Simonsen i Flovt, fald 
i sidste Uge om i en Le der laa paa en! 
Haftvogm Han maatte indlægges paa 
Sygebuset i Hadersletx Der er hel-4 
digvis ille Fare for, at han mistet sm 
Forlighed paa Benet. 

Diamantbtylup. i Sen 
d e r b o r g· Fornylig fejrede her i 
Byen tidliger Atbejdsmand Otto Ot- 

zen og Huftru deres Diamanibtyllup, 
omgivne af alle deres Born, fem Sin- 
ner og en Dame-. 

Naboerne og Venner havde gjort alt 

for at berede de hæderlige gamle en 

glad Dag. J Lebet af Fotmiddagen 
indlsb der mange Lykønskninger vgl 
Gavet til dem. Om Eftertniddagen 
Klokken 3 ovetrakte Pasior Mathi- 
sen dem den scevanlige Gave (30 Mark) 
fra den prsjsiste Regering og holdt en 

Tale til dem. 
VedAftenslwrdet herstede der en glad 

Stemning, der holdtes flete Taler, ag 
et Musikkotps spillede uden for Bru- 

behufet. Om Aftenen var der Jl- 
luminaiion i Guarden og i den tust-·- 
dende Gabe, hvillet hidlollede mange 
stuelystne. 

Otzen der er 85 Aar gammel, er 

endnu temmelig rast, hvorimod haus- 

Husmidvellakjinindec 
des 

hilf-Ende fett, 

Weg: 
ed atdscudi sei-I 

ist«-H »Ob«-OR Pfume Tod 
Genia- ca··k kamen-tust 

« « » k««'««E 
als at set-m Laute-Jst Lite- at Oes- 

ers-m M sonst-käm es seht-m Meikersiteasvkei e. 

todt used-en It Im I one det- 
Met set can ol- cem o- Usen studtitu MI- 

vi hell-reden user Eäskum Abends-. set-.- — Ostsee-that a« Lese- 
Leg-: cku iws .- OI OMMMU 

Hustru, som hat uaaet 90, er meget 
svagelig og ofte maa holde Sengm 
J Gaar var hun oppe fka Fotmid- 
vagen, men før Aftensbordet blev dast-l 
ket, maatte hun lægqe sig til Hvilej 
Dagen havde vckret ultfor bevckget for 
hende· 

Dp d L fa l d. Eieren af Godsei 
let i Tøftrup Soga, Henning V. 
K. Rumoht er død i Lyksborg efter 
længete Tids Svaglighed. Godset, der 

fka Dis-U- bar tilhørt Runtoft, gaar, 
Ida den afdøbe ingen Børn har, an- 

ltagelig over til hans Broders Born. 

Jernbaneliste. s 
Was-—- 

) edle-IN st. faul. 
minnt-vom s- mach-. 

S y 41 I) ;- a. 

Nr. 7. Hmahs Passenger 7.·34 Fun- 
» 1. do. do. 1u,32 — 

5. do. do. S.10 Eit. 
N u r d p u a. 

Twin City Psssemgok Ut- Fun. 
Siuux city Post-enger Dis Eil. 
Umaha Passe-user 6.30 — 

Nr. ? »k- XI. H doglig undtuccn son(1u-(. 

pos So . mo us es so es . pseo 
« 

Vest paa. 
Nk.19. Lincom lässt-engen 8.12 Pkm 

Z. Muck lljlls Pass. 3.25 Eit. 

Ø st I) a a. 

II. Mo. Vaner Pass. 9520171111 
·’,. Hismgo Limjted 4.54 Eit. 

Xk lks us XI. 20 dagllq main-gen sondug 
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Trinitatis 
Zollege Sg 

Seminarium 
Blair. Nebr» 

Inng mit-r sit skmäcsmr l. Ulstlin 1(l)2. 
Sk()1«-n hin- ntlts lisdhs l.;t-r(-k«e. I)(«n 

tjilszshsr l«n(l«.«rx«iksnin;x i folgende 
Aftlchnxzctc 

Sollege Depamnenb 
normal Depart-may J 

Buiinezt Depart-vent, ; 
Academie heraussieht« 

music nepaktmenth 
Fordere-sendet teologisk Rieseln-g 

ceologisk Zirkels-ig. s 
For Undchning Lqu uq sugi 815 ums 

Maonmcm slln for lyksle Etulmarcst Its-H 
llge1. s 

En Ttl as dficsjicsokhtusmjugcrne buntes 
fm deni,dckkonwe1 lanqvcjz sm. 

Nod- Lcjlighed fm :Ik’1)konunnc t. l at las- 
re at tote-, lckjr og jtrkvc enge-lik. 

« 

— Tkriv Eiter Untat-Ja -— 

Nwrtncrc Ethik-Hing fang Lied us den-T 
vcnde sig til en as undc1«tegncde. 

« 

s 

P. S· VIc, KR. ANKER,j 
ist«-Mk Mit-sc s 

s 

Luther s 

HojfkolektsColI eges 
Racine, Wis» 

aabnes den lä. Oktober mcd 

Norm-li, colleJe-. Accclemic-. Stumm-. ! 
Wstokysch samt dansk himolr.s 

Bett-fing for Mænd sm, Lvinder lö om E 

Maunedm s 
Striv til en af undertcgncde. 

Prof. C. C. Relfoth C. H. Jenseit- 
Kinzie Part, 1130 Mound Ave. 

Racine. Wis. 

Skal De rejse —- 

— til Siedet øst ; 

eller syd for Chicago, saa bed Deres lokale 
Agent give Dem Billet im Omaha til 

Chicago med 

chicago, Milwaukee F 
St. Paul Banco, 
den koclest mellem diöfe to Byer. Tog pag 
denae populasre Baue forlader Union 
Dem-L Omaha, hver Tag og bar For- 
bindelse meb Tos- Tom komme ind paa 
Union Pacific Bauen, Burlington, F. E 
s- M. V. o.f.v. 

Prægtigt udftyret Tog med Pult-di- 
Sovevogne, »Busset« og Biblioteksvogne, 
og Prisen ex ilke hsjere end andre Bauers. 

Angaaende ncennere Oplysninger med 
Henfyn til Bauer, Priser, o.s.v. itriv til 

f. A. NASH, 
General Weste-In Ase-tu- 

1504 Pisa-m sit-, Omshsp Not-. 

WITH- WESTEM 
Bauen 

F» E. 8z M. V. R. R. er den bedste 
til og fra 

Block Hills, 
Denn-on oq Hat Sprian- 

Syd Dakota. 

Allsllllll Soll-Eck- 
Yksx Hutchinsom Minn. E- 

cnnc (l««u1sl(-:um-rik;t uskcs slmL 
le sm- luthtsrsk Pngdnsn be- 

gysnltsrsil fisk—t0.-1kii(l(sntiske 
Aiu den l. Ulitslmr 1902. ji«-H 

Hrnncliks viclcii-ki1lieli,: l7(l- 
O - tlannplsel drevct 1 en knstes 

lig Aumi. tilljydcs uns-se 
Masml ug l(vin(l(sr. i folgende Depart- 
Incnlckt 

Gotte-sieh im- Am. 

Academie. iikk Mk. 

commercial. » m »k— A« 

now-h H til tl re Aur- 

musicp to til its-n Aut. 

Mann-l cis-lustig um«-um« us Aus. 

aff. et til Ue Aal-. 

von-eitle Scotto-w must-»m- 
ninqh tte Aar. 

clvil set-via, » m 2 zuk. 

c0LLlSGE IIALL csr en like-Klagen 
sten- og Mutstens-lzygning. 216x69 
Fod stor. med Vikrelser til 214 Ele- 
nds-. Alting er tidssviirende — Elek- 
trisk Belysning, steamheat, god 
Ventilntinn, Vandvzksrlc Rades-krel- 
isoss, o. -. v. 

JYMNASTIK tilbydes alle. CVOrt 
Store Gymnnstjklolmle bliver ist-k- 
Cligt ltenvecl den 1. Neu-) 

dlcnlesn er inkorporerct under sta- 
len Minnesotas Love og hat Ret til 
at give Umdnentcrne Gmthr li. Jl» 
li. s» li. Aus ozz B. i« .—l«-b«ese-««s6. 

Fakultestet hegt-»n- uf femm- dystlse 
Ltkcke 03 Leu-indess- 

SCUULAKSIUPS Uri l’n(l(-n·istning) 
tjlbzccls v:1-r(1izxe. men uliesmidlede 
stock-mer- Slcriv eftesr Oplysningen 

sK()l«l·:XS-z RATALOC pag mer end 
et halv llumlrotle sklek m- nu fu«-r- 
dizx nks Acntles frit til alle. 

fis-is De msnslek Pulse til ist ful(lfm«c« 
Den-s Studien-. Vil slmlcn give Hen- 
smnd til lic- lmr tax-set Alagngs 
Glutin-en ozx kaut-l en lmmemle 
I’lissls. 

Vi bot-les- en« l)c«l us Den-H Rpjsiomtp 
knsitnmgetx 

deml us en Nsn«t1«.-li.-(t(«us Un- ollck 
ilcn Von-um inltsnspskieretlc i Philian 
Ug« fu« .· NSUAK (’«l.1,ls;(’-IAN (-ll(-r 
sl«(«(’1-:-ss- von- kn )l;ti»n-tl.s.-kriiter 
— frit tllsfentll for seli- Flaume-ler- 

thjf nat-rniter ()1-l;csningsssr hon- 
nsmlvr man Aig til lithTtsrx n. 

H. W. Foght, A.M» 
Hulcbinsom Minn. 

J 

Den mest mulige 
·Bekvemmelighed 

Ost-holder alle sum itsj ON not-J 

MEDIUM UNPS 
1).-nisn-retilesllisx in 

NEV YORK Ug PHlLADELPHlA. 
Islkkkf OL hurtig Ptprlijllptslåe DIE-T 

i l·;.x(- molk-In 

»Amekika Og sveki e, Nokgc, Danmakk 
I Samt its-land. 
; Abnskslthx l·I.N’k."s ldinnsusns H- Ins- 

ikencjt sur Ue nalmimlelig Umlts Ist-«- 

kwmmolfghetlmz sum t11h)«(l«-.- Pisis- 
sagt-renne 

Reis SCIV Gut-f send eftek eilt-r- Knorr 
nor mul Hi as Amt-Lieschde l«lXI-:"S 
privgfikxe Dinn )(—r«-, w-« c-- l ijre 
pim at ljlive til rede-. 

Money Orden sei-Jes- til Saaxlssxw 
WZN prompt og billig-L 

For (,)(·ean- Og Jeknl)am-1sri.iwr til- 
skriv os Gut-f ausman Amme im- 

Amstethc UND 

latet-national Nav. co., 
com- Durham ö- Wsshinston su» 

cklch00. lu« 

catalogus 
contury stssl Range-, No. Los-Ists 

Zu slx Fluch Mel-. ovsv 17221112 
splcmiid rotes-solt cvck war-wiss olosst 
Uns-C throughout with Adagio-. hur- 
svythwsu best haltet-s dort tatst-sk- on 
Sanh- Ouarootssd 10 Year-. Welqht 
4751bs. Only 822 SO. Terms SSDO enth, 
bat-see pay able- S3.00 a month, no tatst-« 
ost. Shivpocl lmmodtscoly on kaoelpt of 
Is.00 Cash payment. We trust. bot-est 
people located tu un mai-. of the World. 
Cssh discount II .50 en Range-. Prof-di 
informie- 81.25 tw- -.-si 51600 muss-. send 
kot fro- mctcioikuV Dur this ls the Irre-t- 
est du«-un ovswk Ufer-»O Wo refu- is 
set-them Unvol- Nutlonal Bank. 

cEMMk « WWWTURW s co. 
Um- s) w- Sast st. 1.0uls. Ill 

»Udchad og Drikkc 
Ducr chltcn ikkc.« 

Zank-deg- lvdrr et qammelt Rim fra du: 
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