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Cudstjeneste een Gang metanedltg.l 
Der var kun faa Deltagere her fraj 
Byen Prædllenen holdtes paa Tyft. 
isapeaan Heammm vipsik ink, om vers 
her i Bnen eller Omegnen fandtess 
danfltalentse Katoliller. Som be-; 
kendt lsar Katolicismen ftor Udbre- 
delfe i Konaeriget; i vor Naboby Kol-« 
dtng er dir en temmelig stor katolst 
Hirte. 

—- For 25 Aats Tjene- 
ste. Stationsforstander Haüschildt, 
Godsetststsedient Wulss, Jernbaneas- 
sistentetne Muhm, Damm og Bibl, 
Lolomotiofmetne Bodin og Reimerg 

samt Sperflifter J. Petersen hat 
faaet tilrelt Erindringsmedaillen for 
25 Aars Tjenestr. Haandtegningen til 
dette Heeresstegn er kfølge »Schl. G.« 
et eget Urkraft af steifer Bilhelm og" 
tfremvifer Tallet 25 med det bedinge-» 
de Hjul oa Krone oven over samt Den-J 
givet af en aaben Laorbærlrans. 

—- M ajfnr. Den med Laengsell 
ventede Regn er kommen Ratten til 

22. Mai, men paa en mindre pcenH 
Maade sned Storm og Kulde i Fol-« 
ge. Ved Snvtiden om Morgenen stod 
Termometret paa 2 Graders Vatrne, 
og der faldt en temmelig heftig Sue- 

dyge. Eneen tøede dog bott, saa 
snart den naaede Jorden. Stormen 

hat ille dastet staansom over for de 

unge Stud, det nye st og Fragt- 
tteeernes Blomster. 

Aabenraa. —- Aabenraa Be- 

gravelseglasse, der er kommen 

i Konflikt med den preussiske Rege- 
ring, aszoldt atter Lordags Asten 
den LU. Mai en elsteaordincer Gene- 

ralforfamlina, for cnten at drøfte 

Foreninaeng Opløsning, eller at ta- 

ge Beslntnina angaaende Jndforelfe 
af de ntxe Looe og Tariffer, som alle 

Privatfoksslringer efter Looen af 12. 

Mai lfOtsl et sorpligtede til at ind- 

fsre. .i«ss:·:-e!«tcr er Raser anderm- 

ftet Reakrinaens Tilfyn. Beatavel: 
feste-Essen cr, oprettet den l. August 
1842 ea kmr nu 340 betalende Men-v 
lemmer. Bidmgene var KO, 40, 50 

sog M- «tta. for lwett Lia indensor 
Foreninssem Bidraaenes Størrelse 
retteoc Tip- efter de enlelte Medlem- 
metå Akt-en Der udbetales en Be- 

gravelseislszrlk af 108 Mk. Forenini 
gen bar en Fortune af 11,709 Mk. 
80 Pe. Professor Dunter af Habers- 
lev, der bar udført de ntatematisle 
Benannt-sen boorefter Kassen under 
den nn Loo tunde veoblive at bestaa, 
var til Ztede i Forfamlingen. De af 
Beftnrellen nn udarbejdede og as Re- 

gerinasomssidenten godlendte Statut- 
ter fortaftedes efter en lerngere Dis- 
kussion T? Gjeneralforlamlinaew Det 

werdens-eis- Professor Dnnler at op- 

ftille en km Beregning over. boor me- 

get etboert af de numrende MedlemL 
mer ftal betale i Fierdinaaaret, til 

han blinkt 70 Aar, for at opnaa en« 
Begravelseghjcelv as 108 Mk» men» 
under den Forttdfætning. at der ikle 
optaaes flere Medlennner. « 

Haksrziieu —- 5 « A a r J J u k- i- 

Xcrnrkc som Tjeneftevige i 

Ia m Irr c ff a m i l ie. J »Nation.«.l 
übende-« bereite-Z: Et sjckldent Fabi- 
Iceum lssnr den danstfødte Ekkiftiane 
Schul.!, fejret. Hun bavde nemlig 
fokleden Ofent Fru Burmeister i Kri- 

stianjn i J« Aar, efter at hun allere- 
de i et Aars Tid bavde vckret hos 
hende i fin FodebyHaderslev· Da Fa- 
milien Burmeister i 1855 flyttede til 
Kriftinnia, tog den unge, den Gang 
19 islcr gamle Christiane Schutz med 

og bar siden vætet i denne samme 
Familie. I 

Selvsplgelig blev Festdagen hsjti-’ 
deligboldt paa forsiellia Monde; 
dlandt andet bar Christiane sin Frues 
yngste Sonnedatter over Dauben paa: 
denne Dag. At Familien elster den’ 
gamle Pige vg betragter hende, der 
bar delt godt og sondt med den i san 
mange Aar, gansie som et Medlem’ 
ask Familien, er kun timeligt. Chri-; 
siiane Schutz hat flere Gange fra» 
ossentlige Jnstitutionet modtaget An-« 
erkendelse i Anledning af den lange 
Tjenestetid, blandt andet hat »Selsiq-I 
Vet for Norges Bel« tildelt hende sin! 
Medaiae i Sva med Diprm · 

Veskeregnen. — En »kærlig« 
Son. (Jndsendt). En Faktigfors 
flander i et Ssogn besten for Hoden-- 

ok. Aas-Z Anwpsiu pas-) 
I Mi, Ist-I is sum-use um« Ia us es« 

MWIMM Ists-mer« Ist-Mut set-Ists 
IMM, stahl-fluch Gmel-Ihrs- stm, Gelassen- 
sasehlm net-ten optis- sser Ums-c II oft-ladet 
Im Ist-m III-mittinn- s Its- Is Jenes. In 
Imm- ellsr fest-« If 

di. Mic- Mnl co» UM Inclu- 

lev modtog forleden folgende: ,,Ht. 
—- de Looede at Komme at gøre det 
af med den gamle, men vls de ikte 
enfendet dem enden otn 8 Dage saa 
lnre vi hende paa Faitiggaarden.« 

Affenderen af dette Brev er en 

Mand, der ssdder i smaa Kaut, og 
hvitz Moder lider as en kraeftlignende 
Sngdo:n, lwokfor ban gerne vil af 
med hende. 

—— Ztedtendte Plagae. 
Gaardejer Zamsoe paa Raonsbjerg 
ved Kriftiansfelt havde i Fjor Som- 
mer 2 Plagge paa Grces hos sin Fa- 
der i Kolsnav. Forleden Dag kom 

disse to Plagge, sont bavde staaet 
lzienime naa Etalden hele Vinteten, 
tilbaae til stolfnap og opspgte sam- 
me Grassmarh hoor de havde gaaet 
i Fior. Plaggene hande, ftrats efter 
at de var komne vaa Gras vedRavns- 
bjera, begivet sig paa Vej til deres 

tidligere Grcesgange, dvor de synes 
at have bekundet sig sterbe-les vel. 

For Reften maa man undre sig over 

Dmenes Etedfans, at de efter et 

halvt Aar-Z Forli-b kan sinde en 

slere Mil lang Vef, fom de tun hat 
aaaet et Par Gange. 

Raadaaer. Hedebrand (T. 
Jst Sidsje Fredag Eftetkniddag af- 
bmndte et Stntte Orde, tilhørende 
Snediek Teodor Petersen i Fjerfted. 
Hvorledes Jlden er opkorntnen, vides 
ille. Sandsynligvis har nagen ta- 

stet en Tcendftit ken, eller man hat 
Villet brænde en Plet af tkl Time- 
stæring. 

—— En Plattenslager. 
(V. Tst Bnens Borgere havde sor- 
leden et lwant Zyn, i det en »fin 
Mand« blev fort gennem Gaderne til 
Arreften. LUtanden var klaedt i Diploi 
mat og en stafleh sont Sejlsporlss 
Inn-nd viejer at bruae, var bøj og 
tlant og lianede en Lfneer i Civil. 
Manden bar en Tid lang oasaa spils 
let denne Rolle i Hain-, book dan stif- 
teoiz toa leiold Uaa Vnens Gceftai: 
demaatde oa ledede lnsit paa Kridt 
foni en tust J.lkarineofficer, der Ventes 
k-( tsaa Venzie kriemmefm Oan Paa- 
fkod, at Inn bar-de telearaferet ern 

Penan Ia da en Geoitgider fnrespuras 
te paa Telearaftonttoret, rennede 
Vallonen ,,Lfficeren« havde anei, at 

der dar llalet i Mosen, og forfvanIt 
Ikrgdaa :!.!Lorgen den THE-. Maj fm 
Højetz men lotn ilke videre end der 
til Bnen, swor Gendarmen navpede 
nam. J Politiforhøret vedait han, 
at hans Virteliae Ztillina Var Opvan 
ter oa bans Ida-In Abae fra en By 
ved Halnbora. 

em. --; .)«ss1id;-udsti1 
linz1,. lH:nd.i Løjt anns Her-is- 
flidkforenina afloldt Fredaa den 19. 

Mai en Uldftilling i den »Tyste 
stro« i Loittirtedy. Udftjllingen ani- 

fattede en mandlig og en windelin 
vlfdelina itditillede var lyenved 300 

Nunm. Tek uddeltes 18 Ptæmiet 
Udstillinaen var sterdeles godt be- 

siegt, oa en ftor Tel af Genitandene 
blev boktloddede til Foreningkns 
Medlemnter. 

Foreningens Formand, Degn Tod- 
ten, kalte om Foreningens Virksombed 
og dens FormaaL Formaalet er st 
ideelt og et praktift. Den ideelle Si- 
de er at vækle og pleje Flid, Orden og 
og Spaksommelighed Den praktisie 
Side er at fcette den unge Mand i 
Stand til felo at lave og iftandscette 
Brugsgenstanden i Hus og Gaaed. 
Med Foreningen er fotbunden Sko- 

lesparetasssr. J det førfte Halmar 
er af Banene indfat ialt over 1500 
Mk» nernlig i Biatsmatk 740 Mk» 
i ijt 470 Mk» i Skovby 190 Mk. 
og i Bodum 180 Mk. 

Stark-Eh —- Kulden hat haft 
til Fettge, at der her paa Egnen er 

dsde en Del Fam, efter at de ved 
Klipningen hat mistet der-ed var-ne 

Vinteepels. Baade fra Sognene mod 
Non og Syd meldes der lautet-eh 
at man de sidste Dage, steiveö der 
den 24. Maj, bat fundet ille saa 
faa dnde Faat paa Matten. J Ted- 
ring ved Dssirup stal endogsaa en 

Heft viere dsd af Kuldr. 

Aabeneaa Amt. —- Selvstyte. 
Beboerne t Traasbsl Kommt-ne hat 
t den sidste Tid kunnet apleve, hvad 
det vil sige at have Bestemmelfesret 
over, hvem der siol date Kommune-» 
fotstander ellet ei. Da for loet Tid 
siden detes mangeaaeige Kommunes 
forstander var afgaet ved Dsdem stut- 
de der jo veelges en ny. Med over-dei- 
ende Fleisal - valgtei saa Gaaedejer 
P. TWQ wen-,- Balget blev kaise- 

— 

ret, og man maatte Vcelge igen. Nu 
oalgte man en Mand, der gælder for 
at viere tystsindet og sorn tidligere 
hat beklædt Posten i 6 Aar, Bager 
Mollen Men dette Balg blev ogsaa 
lasset-et, og Giaardejer Hans Somi- 
zen bleo udnceont til forelobig Kom- 
muneforitander. Men dermed var 

Sagen endnu ilke til Ende-. For nu 

ftnlde der jo ocelges en Stedfortrce- 
der. Førft oalgtes Gæsigiver Ists-. 
Christenfem men dette Valg blev las- 

seret. Nü valgte Inan den unge 
Gaardejer P. Hoh, men denne havde 
Jbesøgt en daan Højstole, vg kunde 
;som Folge detaf ikke bellæde denne 
Post. Hans Valg blev ogsaa lasseeeL 
Nu konstitnetedes en tilflyttet Guard- 
ejer Hans P. Haufen som fi«edfottrce- 
dende Ksommuncforftander. 

» 
Holbol Sogm — Jldebrand. 

lFL Av.) Manng Formiddag den 
22. Mai oed Titiden nedbrændte 
Ganrdejer Jvet Morfg Ejendom paa 
Vilsbcet Mark. Da Gaarden i den 

cherte Storkn brændte i mindre end 
en halv Time, sit man ilke andet biet- 
net end Papiretne og det Tof, man 

»kleine-e paa. Alle Møblet samt en 

lkiel Del Landbruasmasliner, deri- 
»blandt en Tcerilemasiine og to Swa- 
mastiner, brændte. Ogsaa for Af- 

itcegtsfolkenr. som boede i samtne Hus, 
Ilircendte alt. 

Jlden menes at være opftaaet fer 

Wen i Gaarden staaende KedeL bvorfra 
Vinden hat fort Gnifterne gennem 
den aabentstaaende Port ind i Loen, 

lbook der var fuldt op af Nærinipi 

lfor Jlden Eferen lider et starre Tab. 

ida lian bavde lnvt forsilret. Pyg- 
!ningerne var foriikrede for omtrent 
ist-Im Mark. 

Zimdvco —— Den nne Jeru- 
lbaneolan. lFL Av.) Jerndaneb:- 

,in)relien i Altona bar faaet Tilladel- 
iie til at foretage Foravbeiderne til 
en Sidebane fra Veiter Sottrup til 

Bronnen Grundejerne i Kommu- 

inerne Bester Soitrnv, Stendernp, 
;kiinbol, Empl, SlodsboL Broager, 
Titliølinarh Tinit on Stelle forpligtexs 
til at tillnde Jernbanedireltionens 
lldiendte It feretane disie Form- 

.bejde: pcm de paanasldende J«order. 

iVnnen Liliver en lirediporet Stats 
bane i Liqlied med Banen fka Fluts- 

Horn til Sondetborg. 

—- En rnllende Brand. 
Ul. Llnii Eondaq den 21. Mai red 
cn nun Mond paa thul langs nd 

Eonoercliausiee. J Narbeden af 
Poiekær tom der, uden at knin nickt- 

lede det, Jld i bang Werden sand- 
linnligois fra en Eiaar ban bavde i 
Mund-en Folh der saa det, raubte 

iefter darn, nien han fortfatte nbelvm - 

itet iin Vei, sindtil han pludfelig 
ismang of og gav fig til at fan Klas- 

iderne af Kroppen Han trainpede 

itsaa dem, indtil Jlden slutledes. Men 

iSøndagsfotnojelien var edelagt 

iFsrakth Vest og Undertoj var spi- 
lerede og et og andet Sted paa Krop- 
Trien hat ban ogsaa not haft en Sinn- 

Llc Ioie 

-———0—— 

I Misundclfr. 
’ (En japanst Fabel.) 

Der Var en Gang en fattig liden 

japnnft Etenbryder. Han maatte gaa 
til sit Arbejde nteget tidlig om Mor- 

genem og hele den lange Dag txt-elle- 
de og sled han med at bryde Sten. En 

Dag, niedens ban arbejdede, ldørte 
han en stcerk Larm, og da han saa’ 
op, sit han Øje Paa en rig Købmand, 
som kom tøtende i en prcegtig Vogn, 
trukket as site hvide Hefte. Den sat- 
tige Stenbryder syntes, at denne 

yMand Inaatte vcere det mest misun- 
Idelsesværdige af alle Mennesier, cg 
han Instede, at han var den rige Kob- 
Inand og kunde leve i Ovekftod alle 

sine Dage. 
En Engel, ssom i det samme gik 

Hforbi. hørte hans Ønste, og i næste D- 
ieblit fad den fattige Stenbryder i 

»den prægttge Vogn. 
! Lidt efter standsede Vognen uden-; 
for et stort Palads. Hans Tjenere 
fette ham ud paa den brede Veranda,s 
bragte ham til Scede mellem bløde 
Puder og serverede ham leckre Retter z 
og den lille Stenbryder var meget 
lnktelig 

Medens han nu sad saaledes oms 

givet af alt, fom kunde tøbes for 
Penge, hørte han Lyden anusit, som 
nærmede sig. En lang Rcekke Ryttere 
tom til Syne langt nede i den brede 

Gabe, derpaa en Afdeling tejferlige 
Trompetere, efter disse en hel Kaval- 
lade af prægtig udpnntede Hofmæmd, 
og til sidit —— Kejferenl Monarlen 
sad i en forgnldt Bcereftol, som hvi- 
lede pna otte silleklædte Adelsmænds 
stillt-re seejseren lande itke en Gang 
Elslasrle til den rige Købmand, som sah 
lw Paladlets Veranda. on Købmcins 
den blev meqet iiikstindelig. Han sof- 
jtdd, at trods nl lmns Rigdom var 

)der da en Pean, sum ilke en Gang 
itscerdinede Hain et Blit. 

Tit ønflede han, at Lan mantte 
llioe Kessel-. Engelen horte hans 
Finste, og i ncefte Lieblik var han 
Keiferen og bled baaret bøjt«paa 
Adelsmcendenes Staler Det var en 

flolt Følelfe for en, som saa nylig 
lmvde været en fattig Stenbryder. 

HDert nndet Minut red Ministeren 
lien til bam og fande: »Mægtige Kei- 
fer, større end Solen, vceldigere end 
Planeterne hvad er dit Ønfte?« 

Ved Mivdagstidek hieb det groben- 
de varmt inde i Bcerestolem thi Sol- 
ftraalerne ftegte paa den, og Heden 
planede Keiferen meget. 

En Stand sandt ban fig tnalmodig 
deri, men til sidst kaldte han forbis 
tret vaa Ministeren. 

,,Jeg befaler dig at ftandfe Sol- 
itraalekne«, raubte Kejferen heftig. Den 
sintlelk Minister faldt paa Knæ og 
forsitrede, at intet Mennefle tunde 
lindre Zolftraalerne fra at flinne. 

Herover blev Kejseren meget vred, 
tbi lmn forftod, at felv en Kejser itle 
siltid tnn faa alting, fom ban felv 
uil have det. Han indsaa’, at Eo- 
len var storre end dam, og kmn einste- 

»re, at ban selv maatte blive Stolen 

Engelen bønhørte ham alter. og et 
TEeDlit efter fandt ban sin selv rul- 
lende nennem Himmelrnmmei. Han 
srnl op Floderne, affved Sceden pna 
Fort-en on dræbte llliennefter ined fine 
nlødende Ztrnaler. Oa i nogen Täd 
lrerslede lian nindfkrcrnket over alt, 
rei· lna indenfdr lmnthranlers Onk- 

lrat-die. Hnn Var meget lnltelixL 
,,lsndeliq er jezI den allernjægtijg 

i57e'«, trentte bat-« 

Lilien en Tag toni der en stor Sln 
nkellem bnin en Jorden, og hvor nie- 

get ban end anftrengte sin, tunde han 
den itle ftinne gennem den. Han 
blev nderit forbitret on fordoblede sine 
Anstrennelinu Men sorgte-ves. Slnen 
trodfede l;-.-..n. 

Fortviolet indlaa’ ban til Abst, nt 
der var en Tinkt, fom tnnde modstaa 
link-n, og lyan ønflede, at lsnn Inaatte 
ltlisse den frasrte Sty- 

Ennelensopfnldte wann bans Jn- 
ste. en 

T ncrste Øjeblik var hnn Ztyen. 
Han beugte Floderne til at stig: 

ever fine Bredder, rnltede op vældige 
Trom. lværgede Jorden og frydede sin 
en Tid lang over sin ftore Magt. 

Men en Don lagde ban tilfældig: 
vix- Mærle til en ftor Klippeblok, der 

ftod ved Bredden af en Flod Den 
ændfede ilte bans Vandslomme, sog 
Stnen gjorde gigantisle Anftrengelser 
for at vinde Vugt med den uforstain- 
inede KlippebloL Men forgoeves. Den 
stod fast on urottelig on modftod alle 

Angreb. — 

Da blev Sinen cergerlig og mis- 
undelig og ønflede til fidit at være 

denne stærte Klippeblok. 
Engelen harte atter hans Ønste og 

sopfyldte det. 

J ncefte Øjeblil var han Klippe- 
blollen, fom i Aakhundreder halt-de 
staaet urotlelig i Flom og T»ørle, i 
Jotdsicelv og Flodbølger, aldrig val- 
lende, aldrig stiftende — lige ssaa uds 
holdende soin Tiden selb. 

Endelig var han full-kommen lyl- 
selig. 

Men en Dag følte han en fttllende 
Smerte i sin Side, førft ganste svagt,l 
knen siden stærlete og stoerkere. Næstel 
Dag blev det endnn verre, og del-« 
Ugens Slutning blev Smerten nee- 

sten uudholdelig. 
Da saa’ han ned for at underføge, 

hvad det var, som voldte denne Since- 
te, og nede paa Matten ved sin Fod 
opdagede han en ltden Stenbryder, 
sont hnggede los paa hans Side. Don 
blev feest meget forskrækket, detpaa 
fotbitret og til sidst mtsundelig. s 

,,Det er nioget, fom er størke end 
mig«, sagde han. ,,Gid jeg var en 

-Stenbryder!« 
Engelen Myrte. hans Anste, og t nee- 

str Mel-M var hatt atter Stenbryder. 
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Lsfxciel Kreatur-nagt vesd Worldk Jan Chieano 1893 
U« ca ved Tr«1css-S)«ssissirm Nimm-nqu ( Dmaba 

Nun-Ast Undite vg billig-se vwljdmge U.S. Stankmd 
ist«-gr, on er lavkt Menge nuktme Arntxer sei-Farnk- 
:.- til mholeialeiPmä Ilatalrg,Vr11-rku. v. fru. 

THICAOO sCALE Tod«-ANY- 
U2. 294. 296 Jscluon sich chlcsgo. II« 

En Minuts Kreatur-Vask for 
Faar. svm, Køek og Heske 

end-n Ins-ist«- luvek Yi on- 
sikcsrm hoc-im- tlot sur Dem 
Ins-Im Jtukmitningx Uiv Nin-n 
·«.,- «Xslr.. «s,: xsi vjl srit stsnde 
Dem tsn Provp iif UlPuLliNlL 
ssisk til us Unre- c-( Fund-»O »g- 
(-x·t-r1»-vi—«tsl)·skn «)In.;st(1He-k 
Assf lisitlgtksug lysllikxstp I))«p, 
tm hnr ger skriv i Ung- 

MARSHALL 0lL c0. 
Box K. Marshalltowm Is. 

WMWWM 
AMERICAN-, 

DOMlNlONs og 
WHITE STAR LINES 

ssokisMIHHDMMEHIXUUHSIHNEH 
.Xl««;( ÄÄIX Nl HX LR l (-1«« llL ,--»,»»- ,-. 

SVERIGE. 
NORG E. 

DANMARK og 
Fl N LA N D 

Kab Rilke-Her Nu med en If cis-se MIDSOMMEKEXCURSIONER Hg Icmn Nrrlig 
i Hu. sit ch- nnsske Studenten-sagen fm Krjstiimisk sont for TIJCU ophulder 
siks hcsr i Lamm-L nspjsur tilhugc til Nisugc msxil White stsr Liniens Dampskib 
SALTIC -I--« plus-Hu- numjxskih i Vurslcnk smn ask-ant- fm New York 
Unsdiigen den U. Junh Kl( 9 Form. Onsku De fortriksseligt Selskab. saa reis med 
Dumpskibet BALTXC den U. Juni! 

FRANCIS c. BROWN, West. Pass. Agent, 
90-96 Dearbom Street, — chicago, Ill. 
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«Follow the Flag". 
.-. GNEATLY REDUCED RATES 

RouNfoTfthcg 
Nisus-Arzt Psle N. T. Tit-listed suldJmtks17. 18.19. 
Turnutm Unt. Tickcts suldJuno18.1H.21.22. 
lInli:n«11«-158. lud. Tit-lich Huld Juno W ZU 21 BL- 
Äshury l':n«k. X. J. Ticlwts Huld 11111022SI.2·.3() Jul) 1. 
linltimunsf )l(1. Tit k( ts Huld IUIJ If« —»3« 
littl·l·;i1(-.N. Y· Titktls suld Jul) 7. 7, 9. 

Lung limits. stup »vor-s nnd many other scaturcs me 

Ins ushsnsd in c«nn(,-cti«n with nhnve dates-L 
XYrihs me uns-l let me send you knaps. descriptive mat- 

t«r· f»ld»r.si. roh-s frum csithesr Hut-Ihn nr Chicagn nnd All 
»An-r ins-n·muli«n 

HARNY l«J. )I()URl«JS, G. A. P. 1)., U"Hk)asli R. R» 
Und-disk Nein-. 

PROTEOTED BY 
BLOCK slciNALs 

Th« Ists-! t·.«si1wu)" in Ännsrth tu mlulst tlsxs nlisulutts 

lklmsk System in th« cipcsmliun »f« all tmins was Hu- 

cssncAco, MILwAuKEE sc 
st. PAuL Ist-Y- 

lt IMJHX hu« mun- miltss us rund Oper-mal undul- 
Iplisplx signnl ruhs thun unz- ullnsr milwny («(-Inpnny. 
Th« St. Paul Rund wth 1h(- lind milwa t« ljght its 
t1««in:s. hy plcsplritsitspxq Untl it nuw Its-.- nI»r(- than ihre-L- 
imjns sriun l"ni»n Blum-m Uns-Ihm tu l"ni»n Sm- 
tims, (,«hi(-«gss. wnsry (l«·v. «-- l««»t· time kamt-, sl)(-(«i;tl 
nstis writt- 

F. A. NASH, c. w. A» 1524 Famam st» oMAHA. 

.»-... --.... WILL-k- 


