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Ell MtlllonteeMuder. 

denser afslore5. 

Her t fidile Uge valle et Mord i 

New Yorl en vætdtg Oenpatton der- 

inde t Osten og for Renen nd over 

yele Landen — J en faihlonadil 
Samtnenlomst i Madison Square 
worden Mandag Aflen oplraadle 
Sangcrjttder og fang Elslovsosange. 
Blanot de lilIledeocerende var den 

unge Uliuionær Harry Lyato fra 
Pltlsourg og hatt-Z Hauern Stuespth 
lertttoe valyn Resvil Thurm iaa 
oel iom Ztanford Wytle as Arlttetli 

Flrtttnel Mclltttn Mead di- While. 
Oentntcd Hlutnlngen af Foreitlllin- 
gen rcjjer Harry Tyaw fig, gaar 
frettt over Unwet, stiller sig oagvcd 
Mr. Gotte, der ingen Farc aner, 
lræller ett Revoloer frent og assyrer 
lre clttd paa hant, saa yan dodc 

jaa at sige ojediltelig. Tyatv blev 

jlralg greden og arref:erel. Hatt gao 

stg førjt ud for al voere en Student 

fra ;o.tfl)inglotl, tnen yans Joenlilet 
lsleo snatl lendl af Paptrey soln hatt 
hat-de tma sig. Han er en Ætling 
af en lendl Milliontrrslcrgl Tyow i 

Pitlsourg. For et Aar ftden den 
4. Blortt var hakt bleoen gifl med 

Slttesttlllerinde Eoelyn Wes-bit, og 

Aarsagzen lil Tragedien var, al 

Stanfcsrd While fretndeles oilde nass- 

tne sig Eluespillerinden sont sin El- 

sterinde For Reflen var baade 
While rg Tor-no lmaasle hver paa 
sin Visit, satt rel oi stonner, fordert- 
vede Subjelten "Det not-es nn all 

nntlixtl f.: at fri lelillioncrren sen 
Todisstrni. Det gereg gakldende, at 

bnn var sindöforvirrel, og der gotes 
Vrutt cis Slnnfords ttsomntelige 

käm-hold ltl Mrs. Tl)aw. Men den 

.«?!lor?e brttder vi oS ille otn at 

sfolge eljer oprede videre. Af stor- 
te Interesse er, ovad den syneg at 

flulle lede til Afflorinrg af. 
Der flrlves senere fra New York: 
,,«.Ut«ordel paa Sanford While hat 

dragt Aulhony Contstock af ,,Fore- 
ning til Lastens LIJlodarbejdelse« i 

Harnist Harry Thalv, sont slød 
While, ttao Contslocl en ltdførlig Be- 

flrioelse of den Trank, While og 
hans lige drev, allerede to Uger for 
Mordel. Mr. Comflocl erllærer, al 

»der slal blive sal i Gang en Un- 

dersogelse, der llle vil ende, for hele 
Raaddensfloben er braal for Dagen«. 
Han vil ille give ov, forend Komoe- 
forforetne er drevel ud af New 
York. Man lan være siller paa, 
siger han, al der ille vil blioe nogen 
Busens-Anstalt Hvor elge vg« 
fremllcmende Kvindeforførerne end 
et, vil de blive lrullel frent i Lysel 
og ltorvel lil Anspar. De« ,,sinesle« 
Ulubber oil blive gjorl lll Gensland 
for Undersøgelsem og mangen en 

Mand. fom for hat hattet hsjl aglel, 
oil komme lil at sidde l del Stand-L 
hoor han dprer hfemme. 

Mr. Consloel stgee videre: »Der- 
lom Halvdelen af, hvad der er forlall 
mlg om Slanfotd While, er Sand- 
bed, saa forljenle halt fuldl 'ud den 
Strebt-te, der ratnle ham. Jeg blev 

.allerede for el Aar siden gjorl op 
mærllom paa, hvad der gll for sig 
l While-s »Sludlo« i Taarnel paa 
Madlfon Sonate Gar-den. Pl solle 
od overbeville om, al unge Piger blev 
lollel detop og rnlnerel for hele Lis- 
vel. To Mænd blev udvalgle lll al 
slttlle holde Øle med Lejllgheden. De 
forspgle at leje el Lolale l Taumel 
men folgeer Den eneste Grund 
lll, al While undng al dllve arte- 

stetel var, al Vldensbytdene lmod 
ham ille var fuldsiændlge. Thalv de- 
ltgle mlg for fleee Uger slden og for- 
lalle mlg om While. halt bersrle 
stne egne Geuvordlgheder og opggv 
Neu-ne pas flete unge Ritzen ellee 

rettere Bern, som White havde btagi 
i Ulykkr. — Jeg trot, at Thaw lot 

fig lede af de bedste Motive-: i den- 
ne Assæke, og jeg er fuldstændig enig 
med ham i, at Fokfsrerne butde 
drives ud af Byen, og at ethver1 
Middel burde anvendes for at be- 

siytte unge Piger mod rige Mænt 
som White og hanö lige.« 

Man plejer jo gerne at ville koste 
Glorie om en Mand, naar han ei 

død, fætlig om han var rig og kom- 
men af Dage som White. Men ic 
længete Myndighederne kommer i de- 
res Underspgelse af Whites private 
Liv, des mindre fotundrer man sig 
over Tragedien. Dei er alletede 

bragt paa det rene, at der eksisteret 
en organifetet Bande af rige Klub- 
mænd og Kunstnere, som udfra See- 
nen, Fabrikkerne og faktigere Hjem· 
Den Bebandling, som disse Pigek« 
af hvilke manae mac- tegnes for 
Born, er Genstand for, er faa af- 
ssyelig, at den ille er til at bestrive. 
—— Stranford White var Formand 
for en Natklub vaa W. 44th. Street« 
fom fes-ges af Mænd af hans Klas- 
se og sætlige Kvindejægete, der 
ftod i nært For-hold til 
Wbite. 

At Mr. Tbaws Millionek bar 

biulvet til at bringe det ovenfoi med- 
delse for Dagem det kan der vel in- 
aen Tvivl være om, men er det sandt« 
faa er det afsineligt, oa saa er bei 

Iaodh at det bliver assløket Inmit- 
lden vil vel bringe mere Lns i Sagen. 

Kongtcdsenö Stutning. 

Ut godt Lovgivningsar- 
beide udført. 

J Lørdags Aste-z sil. 10 afsluttedc 
den sit-. deongrcis fin første Zegsion. 

sJ lang Tid git Det Eneglegang med 

Lovgivningzarbejdet, færlig i Zenk- 
tet. Men siden tog det Fakt, saa 
Segfionen oed Elutningen betragtes 
som en af de bedste Lovgivnings: 

liegsconer i Landets Historie. Noglc 
as de bemdninggfuldeste Love, sum 
er vedtaget i den affluttede Sessiom 
tsg maaste nogle af de betydrtings: 
fuldefte i hele vor Lovsamling, er 

folgende: 
1. Jernbanelcven, der sætter 

Landets Jernbaner under fødekal 
smntkoL scerlig med Hensyn til Be- 
regning af Fragtfatser. 

2. Kødlontrol Loven, der for- 
drer starp Jnspektion og Lontrol 
med alt Kod, Tom indpalkeg i de 
ftoke Stagteforretninger og udsendes 
i mellemftatslig eller udenlandsl 
handel. 

B. »Pute Fovd Loven«, der for- 
ldrer Tilsyn med alle Spife- og 
Drittevarer, der forhandleg, Mede- 
einer iberegnedr. 

Det var lige mod Sessionens 
Stutning, sent erdag Aften, at 

begge Kongregseng Hase tilstencte 
Jernbaneloven i den Form, som de 
i deres skonferencer endelig var 

bleven enige om. 

Af andre Love, der er vedtaget, 
lan ncevnes State hoch Billen, der 
opbøjer Oklahoma og Jndian Ter- 
ritory til Stat og giver New Mexi- 
co og Arizona Anledning til as 
blive optaget som den 47. Stat i 
Unionen ved næste Samling. Lo- 

lven om Panamakanalenö Type og 
Naturalifationslovem 

Ptcesidenten hat om den asslutte- 
de Kongressamling udtalt bl. a. 

fslgentm 
,,J sidste Seösion hat Kongreösen 

udsprt mere solidt og betydnings- 
fuldt Arbejde til Nationens Bedste 
end nogen anden Kongres bar gjoel 
i nagen Seösiom faul-enge ieg hat 
fulgt med i vori ossentllge Liv. 

»Lovglvningövik!somhedm er rog- 
tet langs Linier, som betegner viele- 
ligt Statgmanhtstsn af bestes mesi 

lprciktlfle og effektive Typr. Lov ei- 

Zier Lov er vedtaget, alle af en Brind- 
ning saa gennemgribende, at man 

fhar Rettil at sige, at alene Redist- 

·gelsen af en enlelt af dem vklde have 
silret for Sesfionen varig Jhulow 

«rnelfe; blandt disfe nye Love er 

Nailroad Rate Billen; Kødkonirol 
og Sundbedsinspektions - Loven; 
Pure Food Billen; Loven om fri 
Tilvirkning af denatnreret Spiritus: 
Lonfulatreform Lovem Loven om 

Panarnalanalens Bygning; State- 
hood - Loven og Naturalisations·- 
Loven.« 

Andre er faa nogenlunde cui-U 
om at give Prcksidenten Æren for, 
at der er bleven udrettet saa meaet 
as Betndnina, som der er. Dei er 

hans energisle og vedholdende Dri- 
ven-paa, der har hjulpet KonareLsen 
til at faa saa meaei udrettet. 

Dei ital vcere forste Gang i Na- 

tionens Historie, at en Konaressam- 
ling er slnttei paa Finansaareis 
sidste Dag. 

Frygtclig Togulykte i England. 

28 Mennesler omkoinne. 
i De flefte af dem er 

! Anker-Manne 

i Den frngteigfte Jernbaneulytte i 

Englands Jerndanehistorie for man- 

ae Aar l)o:ndte den J. Juli ved 

Jndlørslen til Zalisbury. Dei var 

»He-andern da Southwestern Sturme-: 

stilgpres mellem Plnmouth og Za- 

slisbnm der lob af Sporet. Togei 
iforfte 43 af chandantperen »New 
P?)c)rt«:· Pagsagerer med sig Dom-— 

· 

Jvercn oar kommen en Smule for 
;sintet til Plymonth oq dei blev Aar- 
Singen til, at flere af Passagerernel 

lslev ombord til Southampton vg 
saa f1: af dem iom med det Ulylke 
ligeT 1.«.)lf de 43 rejsende fra Oft-I »ftaternea og Canada omkom over 

JOalvdelem og mange andre kom 

flemt til Stude. 

Der er underligt forreften, at der 

.undslap saa mange, fom der gjc.1r«de,l 
jda bete Toget saa at sige blev staaet’ 
i Anas. Dei siges, at Ulyllen sink- 
des en uforsvarlig Konkurrancefarr 
mellem to Jernbanelinier, sont for- 
lsinder Plymouth og London. Da 
dei ulyllelige Tog naaede calis 
bun), havde det tilbagelagt 147 Mil- 
i 146 Minutter. Dei var sufcti 
forlsi Stationerne paa Bejen nie-d 
70 Mils Fart i Timm Hvorledeö 
det saa stete, ved man ille, nien 

ved Saliobury, 85 Mil fra London,z 
lob Lokomotivet af Stinnerne s«g 
lirasede forst igennem et YJkaelltrsq, 
siden imod Bropiller, hvor dei lnu--; 
ft(s. Togei forte tun tre Passaaer- 
vogne. Den forfte blev gennemslaa- 
ten paa langs, men nogle af Pas- 
sagerne i den flap endda fra dei medI 
Livet, men i den anden Vogn blevz 
alle drcebt Flere af den iredic 
Vogns Passagerer slap nogenlunde usiadte fra Ulyllen. 

i 
t 

Luther-O Salme afstqffet. j 
Ved Uddeling af Diplomerne til 

Graduender fra Yale Universiiei i 
sidste Uge lagde man Meerke til Ude- 
ladelsen af Luthers Salme, »Vor 
Gud han er faa fast en Borg«. Der 
fortælles, at denne Salme blev sun- 
get ved Yales Etsamensfeft i 1702. 
da Colleget blev stiftet i Saybrool,l og den hat senere været fanget vedl iEksamensfesten hvert enelte Aar ind- 
ttl i Aar, da dei blev kundgjort, at 
»America« var fat i Siedet Man 
troede for-st, det var patriottsie Grun- 
de, der havde ledt iil Forandrlnsxf 
Men det er senere bleven sagt, at ders 
var fremlommei Protestet imodJ 
Brugen af denne histortste Salme af 
Luther, sandsynligvis fra romersis 
katolsie ved Universitetet. 

hill oq sie-r lilaniil kannst-tilgst 

J Nr 45 var der i Korthed med- 
delt lidt fka »Den danste KirleHs 
Ratsinon Vi stal her videre med- 
dele folgende, der sitlert af mange 
rsil læses med Interesse 

Angaaende Samfundets 
Stole i Des Moines paapegede 
Forftanderen B. Notdentoft, at Ar- 

bejdet oed Præsteftolen var altfor 
titimelia ftort for de to Lærere, ham 
oa Past. Højberg. Det tunde i 

Lsenaden itte fore til andet, end at 
det sanilede Stolearbejde maatte lide 
deninder. J Wille Fotbindelie 
bleo der spurat, om Etsamen fkulde 
betraates fom en ren Klinditabs- 
prøoe eller sont en Modenhedspkøve. 
J sidste Tilfælde brude der anfcettes 
en celdre erfaren Mand, ilte nied- 

oendigvis en Theolog, der tunde m- 

tsille lkleverne til aandelia Moden- 
lyed. Her oplasste Formand Past. 
Bodlioldt saa et Brev fra For-stan- 
der Jenien liaa Hindbolm der i Flor 
besoate Amerika. Han ladet for- 
itaa, at lian itte er uvillia til at 
komme berover oa deltaae i Stole- 

nettiinaen i Des Moines. Det bis-so 
iaa enitenimiat vedtaaet, at Sam- 
iundetss Beimrelie stiilde arbeide lien 
til at faa den Sag bragt i Orden. 

Sporasmaalet om Opforelse af 

Isiviiiiiaftitlnw, lwottii de unge havde 
indsamlet omtrent NUOO udioeiieJ 
til nieste Ltlargmodecs Afaørelse Men 

del l-esluttede»:s, at Samfundets Be- 
iknrelse i det kommende Samfnni3- 
aar flulde arbejde hen til Opførelse 
as to Leererboliaer. 

Llngaaeieksc Vernehieinsiaaen med- 

dele5, at tsedkomniende skowite baode 
modtaaet forftellige Tilbud n:cd Hin- 
snn til et Bornehjem paa Landri- 
iist fra Hejn Ragniugfem Tvler, 
Tsltinn aaar nd Van, at han vil stern- 
te 5 Acres Land til Byggegrund, 
feel-Je llis Echtes til 850 pr. Acke, 
oa, oin man onlier mere Land, da 

dderligere 20 Acreg til 860 pr. Acke. 

ElJieniaheden i Tuler tilbnder saa at 
l:de et passende Bidrag, om Hjemrnet 
lonnner til at ligge der. Endvidere 
tillsød C. Larfen, Racine, Wis. at 
betale for de 10 Llcres Land til 

SZZO Acre’en. Disse Tilbud bleo 

modtaget og der ital begyndes Bor- 
nebjem ved Tyler, foreløbig i lejet 
Bolig. 

Der var Forflag fremme om, at 

Samfundets Formand ilte stiilde 
bave fast Prcefteaernina, men det 

syntes at ftrande foreløbig ocesentlig 
paa Lønninas - Spørgsmaalei. 
Samfnndet ftulde i saa Fald hde 
bani fuld Lon. Nu faar bcm tun 

8100 om Aaret som Vederlag for 
sit Samfundsarbejdr. 

Past. H. O. Friniodt-Møl- 
ler i Aarhus hat paataget sig Re- 
daltionen af ,,Kristeligt Folteblad« 
i Danniart fra 1. Juli at regne. 
Dets tidligere Redaktør, Past. Ha- 
rald Jensen rejser jo fom belendt 
til Utah. Det tunde fynes, som 
man foretrcekker Aineritanfte - Dan- 
stere til denne Post. 

—- Past. Dorf er, faa ket 
vi forstaar, paa Rejse til Danmart. 
Han maatte altsaa opgive Forts- 
get paa at gennetnføre den grundt- 
vigste Højstoletante her i Amerika. 
Da han forleden reiste gennem Chi- 
cago, holdt han i ,,Trinitatis 
Kittelotale« et Foredrag om »Na- 
turens Kempevcetter, nemlig The 
Grund Canyon i Arizona". Past. 
erdam tattede Pastot Dorf og 
Frue for det gode Arbejde, de havde 
ovet betonte 

—- Past. L. Jensen, Casal-, 
Nebe. laf »Den danste Kitte«) er 

afgaaet ved Boden. Pastor Jener 
blev ordineret til Præstf den Is. 
Juli 1887 i Nysted Kitte, Nebr. 
Hans speste Kald var Jamestown i 

Kansas. En jævn og askllg Arbei- 

der er her kaldt til Hvile, striver 
»Kl. Sml.« 

— Pastor C. J. Giov- 
gaard har opfagt sin Gerning i 

St. Johannes Menighed ved Lati- 
met, Jowa, for at tage imod et 

Kald fta en Kreds af vott Sam- 
funds Venner i Los Angeles, Cali- 
fornia, striver, »Kl. Sml·« 

— Prcesterne B. Norden- 
toft og J. M. Gregersen (af 
»Den d. K.«) bespger i denne Tid 
de danste Menigheder paa Stille- 
havskystem 

J Forbindelse med denne Reife 
lcefer vi i »Bien«: 

Ansgar danske lutherfle Kitte. 
Sondagen dens. Juli Formiddag 
Kl. 11, prædiker Professor Norden- 
toft fra Des Moines, Iowa, og 
Pastor J· M. Gregetsen fra Kün- 
ballton, Iowa, i den danske Kitte, 
150 Chutch Street, tcet ved Mar- 
let Street. Landsmcend er hier«-- 
lig veltommen —- P. L. C. Han- 
sen. 

— Past. Faber i Clinton, 
Ja. med Familien er paa Feriebc- 
sog i Fcedrelandet. 

H— 

En sorgelkg Ulykkeshændelfe. 
Seks drulnede, feks sac- 

nes, en Snes saarede. 
Bereiningen om en af de sorge- 

ligfte Ulylkeghændelfer den 4. Juli 
kommer fra vort Nabolag —·— sra 
Lake Manawa syd for Council 
Musik-, Jorda. 

Denne Lake euer Jndsø er et 

tmdet Forlyftelsessted for Befolk- 
ningcn i Conncil Blusss og Omaba. 
Store Skarer føger derhen ved Fest- 
lige Lejligbeder og om Helligdagene 
paa den varme Tid af Aaret. Saa- 
ledes ogfaa i Forgaars. 

Ved Seen er der bygget en Bade- 
anstalt, kaldet KurfaaL Baadlan- 
dingen eller Platformen ved Kur- 
sqal blev overlæsfet. Efter »Dum- 
ba World Herald«s Bereining var 

der 150 Mennesier Paa den. Den 
brafede sammen, og Foll styrtede i 
Banden At der opstod baade 
Skræk af Forvirring, det siger sig 
selb. De arme Mennefker spgte jo 
bver for sig at komme op af det 
ufrivillige Bad, og det haode til 
Folge, at de fvagere blev findt til 
Side·. 

J Gaar Morges lød Bereiningen 
paa, at lun een var druknet, en ung 
Pige. Men i Afles gives Navnene 
paa 6 druknede, 5 unge Piger og en 

Yngling. De sites Alder gives kil 
19 Aar. Desuden gives Navnene 
paa 6, der favnes, 8 Piger og J 
Karte. En Snes Personer af de 
teddede er kommen mer eller mindre 
til Stude. 

l 

Ulykkestilfccldc 4. Juli. 

»Chi. Rec Let« fra 5. Juli 
giver foreløbig folgende Lifte over 

Rasnaliteter den 4. Juli: 
Dræbte i Chicago 2 
Drwbte andre Siedet 81 

—äå«- 
Tilskadekomne i Chi. 80 

Tilskadekomne andre Siedet 987 

1067 

Af disfe Ulykkestilfælde styldes 
26 »runawans«, alle de øvrige let- 

findig Omgang med Sprcengftoffer 
oq Skydevaaben· Ulykken paa Ma- 
nawa-Søen er saaledes i hvert 
Fald ikke regnet med. 

nglen til Scmdhed 
ligger i Brugen af Dr. Peter’s Ku- 
riko. Den styrker Organismu, 
tenser Blodet og bygger op Syste- 
met. Dersom De er en Vantro, hvad 
færdiglavede Mediciner angaar, men 

Lilgængelig for Grunde, naak Bedi- 
fcrne er ovetvældende, skriv til Dr. 
Peter Fahrney Fc Sons Co» 112—— 
118 So. Hoyne Not» Ctzicsgm Jll. 

tHøjtid iEbeu-EzekMeuighed, 
Audebom Ja. 

Søndag Morgen den 21. Juni 
stcevnede efter forudstikket Jndby- 
delse unge og gamle sra fjern og 
ncer mod Eben-Eze: Kirken fire 
Mil fra Audubon, Ja» hvor vort 

Samfunds Formand Pastor G. 
B. Christiansen er Præst. Man ven- 

Itede Højtid, og man mødte frem 
nied Højtidgstemtiing. 

25 Aarsdagen for Pastor G. B. 

Christiansens Jndvielse til det hel-- 
lige Prædike- og Hyrdeembede var 

oprunden. Der stulde jubilere5, 
sog der blev jubileret. 

Prcesterne A. M. Nielsen, Oma- 
tm og J. P. Herde, Council Bluffs 
samt Kand. N. C. Aabera, som var 

trejst til Pastor Rielsen fra Aus- 

Jmødet i zienmare N. Dak» korn, 
tregrundet paa uforudset Forsinkel- 
se, ikte frem sørenr Søndag Mor- 

gen men dog tidlia not — tatket 
Unsre det gæstedenlige Hjem vi fandt 
mn Aftenen og den velvillige Vært, 
der med et Pnr smætfede, blank- 
lsrune Heste befordrede os Sondag 
Morgen til det tære Præstehjem i 
Usndubon 

Da vi ankom der, var hele Fami- 
lien paa en nær —— nemlig Sviger- 
sonnen fra Nebraska —- samlede, 
ca alle var glade. 

Kl. 9.30 begnndte Hnjtideligbe- 
den i Guds Hus med Bnrneguds- 
tjeneste, hvor Vastor Heede talte til 
Bernene nm Jesus, da han var 

12 Aar sammel. Bornene var an- 

daqtsfulde o»a lyttende, on det var 

stønt at tale til dem. De blev paa- 
mindet om eftcr Frelserens Eksetm 
pel at sidde stille hos Lærerne i Stun- 
dagsstolen høre spørge oa svare. 

Kl. MBO fnmledes faa de wis- 
ne i Guds Hus saa mange som Hu- 
set tunde rumme, og ornkrinn Alte- 
tet on alle Veane var Folket taet 
lnenkede. Pastor Nielsen Præditede 
cg forrettede bete Højmessegudstje- 
nsesten. Evangeliet vtar: »Jndbt)- 
deler til Konqesnnnens Bryllup«.. 
Mcd Hjertevarrne dvælede han ves, 
at Gud havde beredt alle Ting vel 
til Mennestets Frelse, men Judith- 
delsen agtes ringe, on Undstnldnin- 
ger i Mængde føres frem as Men- 
neskene for ikte at gaa ind i Myl- 
lupshuset Mange er de, sont for- 
sømmer Gnds Riae for at bester-sti- 
qe sig med deres Anre, Okser, Keb- 
mandsstab, ja — endog en Ægte- 
stelle kan stille sig bindrende i Vejcn 
for en anden. Det var itte alene 
Ordet der lød som en behagelig 

tBjældeklankL men vi mcerkede, hont- 
’ledes Helligaanden under Ordets 
Forkyndelse omsusede den store For- 

Hamling med sine sredscele Duevin- 
lner og viftede en Fredens Hilsen fra 
Zions Heider til hvert Hierte, som 
rilde og kunde annamme den. 

Ester Gndstjenesten blev vi ind- 
lsudt til Middan i en stor ,,Din- 
ina Hall« lidt neden for Kirken 
paa Bakteskraaningen. Denne 
,,Hall«, sont levende genialdte Min- 
derne fra Aarsmødet i N. Dak. var 

dog itke bygget for denne særlige 
Anledning men stulde gøre Tjeneste 
i anden Retning senere, og de travle 
Bngningsmænd havde itke haft Ttd 
at jævne Gulvet helt horizontalt, 
hvorfor ogsaa Referenten traadte 
fejl og tildelte en af de hosstaaende 

set Par mindre behagelige sAlbues 
Jst-d, som dog blev optaget i bedste 
Mening. 

! (Fortsætte5 paa Side 5.) 

Gode Renten 
De, fom unstet at laaue Peune nd 

til 5 eller 6 Procent, liebes her-tende- 
siq til Paul Peter-sen, Blatt-, Nein-. 
Kapital on Reuter gute-steten Fitti- 
ltcndiq Sitten-ed give-. Rot-m 
Qvlysntugee pas Forli-same 


