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«xlangkeren«, 
det eneste danste Vlad i Amerika, 
der udgaar to Gange am Ugem 
udgives af »Danish Luth. Publ. 

Honfe", Blair, Nebr- 

Es ProveiNumre sendeö frit paa 

Forlangende J 

Blum Nem» chdag d.19.Ot-tovei"·1306. 15. Aarxss 
Uudeeundsbus fsklifer. 

Besækningen antagelig 
omlommen. 

Fra Paris meldes under 1.7. ds.: 

Fjsrxen Mænd oinsbord paa Un- 
dekoandsbaaden ,,sLutin«, som i Dass 
lkgget ha«vareret et Hund-rede og 
tredive Fod under Vandfladen aben- 

fvr Biferta, Tunis, bliver eftet al 

Sandsynlighed udsat for den sam- 
me frygtelige Dpd, som rammede 

Mandstabet paa Undervanddbaasden 
,.Farsodet« i Nærhedsen af sann-me 
Steh, hvor nu »Lustin« er sanken 

Marineminifter Thomsen hat om 

Ulytten modtaget folgende Telegtam 
fta Bisertat 

,,Undewandsba«aden ,L«utin’« git 
-i Gaar tilbunids Undek Øvelser i 

Faroandet udenfor Byen. Man 
sit straks i Gang med at lokojlisete 
den Ig om muligt bringe den op. 
MIN fandt Banden 180 Fod under 
Haosxadem men hat itte været i 
Stand til at faa den op.« 

To Torpedobaade og tre Strebe- 
ksaode hat betet i stadig Virksomhed 
for at bringe »Mein-' op igen. Ad- 
miral Bellue, fom hat lebet Red- 

ninasatbejdet, telegraferer, at y..u 
rat nodt ti! at ’inidst»ille-dette i 
Gast Jlfjes paa Grund af Sirt-n 
rg overrncegckäa So. Llrbejdet fort- 
sættes i Dag. 

Ten brickifle Generallmful i Pa- 
1is.fsreslva, sacsnakt Meddekelse un 

·Ulykken kom, at han stulde Deli- 

gmfere til den engelsie MarineTtm 
Oion vaa Malta eftet ASsiftan-:e. 
Tilkndet bis-J modkagses nied T.i!, 
oq en Redningsekgpeditivn er n«u 

underoejs fra Malta 
»Lu·tin« biev bvsqad i Aaret 

1901. Den er 135 de lang og af 
185 Tons Dræqtighed. Mandsiabei 
Keller 14 Mand. 

Hedningemcssiens 
HundredaakisfefL 

Hundresdeaarsfest for den ameri- 
ianste Hedningemissions Begyndeise 
seitedes forleden i Williamstown, 
Massachusetts- Mcm reJIer Begna- 
delsen tsil Heanemissionen her i 
Landet til et Pyramide som hold- 
tes as nogle Sirt-deutet ved Wil- 
liams College i Ly asf en Hostat, 
soxn ftod paa en Mart nær ved 
Stolen for 100 Aar siden. Disse 
Studenter bad for Missionen, be- 

ayndte at arbejde for den« og satte 
en Bemgiekse i Gang, som hat af- 
fsdt Missionsbevcegelsen her i Lan- 
det. Hvor Heftaktein stod for 100 
Aar siden, staat niu et Mindesmctkle 
til Vidne om himt thnempdr. Tsl 
Hundtedaatsjubilæet var der frem- 
mpdt Missionsvenmr fta alle Vet- 
dens Kanten og et Trwk i Festlighe- 
der-ne var en Gudstjenefte ude i des 
frie ved Mindeömeetbis Feb- 

La Folcette, Nelion, Roofcvelt. 

Ecnator La Follette syneg at haoc 
gjm sig stnldiq i grooe FordrejeL 
sc: angaaende Senator Nelfong 
Fokhobd til Loven om Regulering 
af Jernbanefragtfatfet. La Follette 
bavde Paaftasaet, at Nelsosn var 

mmd denne Lon. Sau skrcv Gen. 
Iz. H. Baker til Zenator Nelskin 

7:s!1rgte, om del forholdt fik( saa. 
Lsceifon henftillede da til Baker at 
sitive til Pmsidmt Roosevelt Jg 
spørqe dank Dei gjorde Baker o; 
sit et Spor, hvoti Prwsidenten bl. 

sigen 
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,,Senator Nolson var en as te 

mægtigste Krefter til at san sat 
igsnnem Vedtnsgelsen as Jnterstate 
Commerce Loven i den usdmcerlede 

Form, hvvri den blev vedtagest. Jkg 
stod i et nscert Fochold til ham un- 

ter alle Konstestens forstellige Sta- 
dier, og hasn og jeg var i fuldstasm 
dig Havai sra fstst til sidst. 

Sen-am Nelsvn er en as de Mænksp 
san vsi stylider meget i Forbinsdeslse 
kned Vedtagelsen as Forslaget, og 
han handlede helt igensnem i den mest 
isjnessaldesnde gode Tro og med stott 
Mo .« 

Det ser nd, sosm den gvde La 
Follette let set Stæver i Øjnene paa 
sine Medarbejdere. Det er nu den( anden Nordvnand, hvis Genvalg han 
synes at ville hindre. Hvad ones 
ban saar alle Nordmænd imod sig.. 

Sam P. Jenes bot-. 

Den hemmte Bæltelsesprwditanti 
Rev. Sam. P. Jones, døde plusdse- 
lig i Mandags paa et Rock Island 
Tog nogle faa Mil frsa Little Rock, 
Art» kamt as et Hiernslag Han 
var paa Vej fta Otlagama City 
til sit Hjem i Carterville, Ga. 

Sam Joues var født 16. Ott. 
1847, og itte slcenge eftek findet vi 

ham samtnen med sine Forældte i 

Carter-ville, Ga. Da han votsede til, 
toni lyan iil at studere Jura, cg 
esxer at han havde taaet sin juridi- 
ste Etsamen nedsatte han sig som 
Sagføker i Byen. Men han tout In 

Afoeje, sceklig falsdt han for Dru. 
tenstabslasten. Men i 1872 bslev han 
datt osg greken as Kristetwommen, 
og estek flere Pkcesteks Opfordring 
legyndte hwn at ptædite. Saa re! 
oi sorstaar, bleo hasn senere ordine- 
tet i Methodisttirten. 

Team Jones var en stor Man-I 
sosm Asholdstaler og Vettelses- 
ptcedctant. En Rev. Savidge i O- 
malba siaer om han« ,,Han var ene- 

sta«aen-de, qun Fryglt og trastig, 
lzan var en Mund-. der svgde Sand- 

Ilteden til enhoet Tid og om alt. 

sJeg bar tendt ham i 25 Aar og 
hat mret hans Ven og Beundrer 
i alle disse Aar. Hans Plads vil 
blive von-stetig at fylde. Jseg tender 

ingen, som tan ftylde den« Hast 
tat-te i Ali-ditorie.t i Omaha d. 7. 
Matts i Aar, og det var bang Be- 
stemmelse, ast have tommet dertil 
igen til Maul-. 

SidenMoody hat Amerika næppe 
ltacft en saa fremragende Evangelist. 
som Sam Jenes. Det stges, at han 
aennentssnitlig holdt 400 Præditener 
om LIlsaret, oa Uge efter Uae tunde 
lackn predite 4 Gange om Dagen. 
Han reist-e over hele Landet. 

Selv Dr. De Bitt Talmage lallt- 
te lmn til Brootlyn, hvor han le- 

ldede Vettelsesmpdet i Brootlyn 
Tasbetnatel Nu et san ogsaa hans 
stebane enOdL 

ChippewaiJudiauekne blivcr 
rige. 

Da Regeringen uddelte Land med 

Fyrkesiov paa til Jndianerne pas1 
»White Eorth Resewationen« i 
Minsnessota, sit kyoert Medlemi af 
Stammen fhalvblods Jndianer og 
Falk used mindre Jnsdianerblod i 

lberes Anker insdbefattet) 80 Acres 
Land, hookaf det mestr var bedurf- 
ket med vccrdifwld Skov· Theodore 

l.«Bea-t11ie11, der er en fetstendels Jn- 
dianer, hat nylig folgt Tom-merkt 
paa sit Land for 880,000. En an- 

den Jndianer hat sammen msed sine 
4 Born so«!gt Skov for 847,000. 

Gfter Jndiasnerdepartementetö 
stdfte Befiemmelser er mange af 
Ekyippewa Stamsmtn siytket tilbage 
til Resewa«ti-onm for ille at miste 
dete- »Allostmmtt«. Nipgle as dem 

Ishac Mast en god Usddannokse og 

rar Byfolt, men de ser, hvor vat- 

difuidtfuldt Landet ek, faa de ov- 
holder sig dek, ser om de ellers 
fort-trat at leve i Bym T 

Jeknbaue Sammeustsd. 
l 

L Mcead due-die og en Snes 

Passageter saarede. 

Fra Puebslo, Colo., berettes under 
17. ds» at to Mænd blov drcebt 

og en Sms Personet tom til Skade 
ved et Sammewstød msellem 2 Loko- 
motiver pas Sand-I Fe Jernbanen 
famme Dag i Naerheden as Man- 
zansillo. Lotomotiverne remsdte imod 
hinanden, og de blev begge ødelsath 
ligesaa Bagagevognten paa det ost- 
gaaende Tsog. De vorige Vogne 
blov vaa Sporet og tog ikke fyndev 
lig Stude. Tre Mand af de site 
paa Lokomotiverne spra«ng a-f, da de 

fau, at Sammenftødet vitde ske, og 
stap ustadte fra det. En Jugend-L 
Mc. Marrey, som havde været i 
Sau-tu Fe Baums Tjeneste i ZI 

Aar, forblev nasa sin Post og fho 
ussadt. 

Den ene af dem, der blev dreht, 
var et Efspresbud fra Rast-fes 
City. Den cum-den var en ukendt 
Negey der stjal sin Koretur. Jeru- 
ksasnens Embedsmcesnd i Puesblo gi- 
Ver ingen Rath-g til Sammeinftødet, 

jsmen de sczqey at det vestgaaende 
Tog var efter Tiden, og Jngeniør 
Mc. Murren bar aabenbakt villct 

lvrøve at naa Sidesporet ved Man- 
«anillo, føreind det vestsgsaaende Tog 
Zorlod ctationm 

Ringes ældste Mand. 

Han er 106 Aar, 
oq hans Huftru er 84. 

! En i Gjpvik vosidsoende Nordw- 

’ding, fom nolig et vendt tilbage 
sfra en Fern-tut til sin Hjemftaon 
oppe i Lofoten, foktæller, striver 
,.3arnhold«, at lyastn under sit Op- 
LMD hjemme bespgte en gammel 
Mand, fandsysnligvis det ældfte 
Menneste i Norxte nu. Manden heh- 

fder Johannes Later Rystad og 
Iek both i Borge Præstegceld i Lo- 

foten. 
Hasn er fodt i Zøndfjord Aar 

18()(), on flyttede som gasnfte ung 

stil Lofotem hvor han siden hat 
Ileoet sont Hugman-d. Han hat været 
en sjælden strebsokn og dygtig Ar- 

ibejder. De to Pfad-sey han til for- 
stellige Tiber hat fcrstet og brug1, 
bar ban rnddet og der paa en 

cnønstergvldiq Maade. For sit Ar- 

kejde paa den sidfte Plads, den, 
knn n«u bor pau hos sin «Søn, hat 
ban engang faaet Prcemie af Myr- 
dyrkninqssfondeL 

Han er fremdekes aandöfrisk, men 

er legemlsig meqet fvag. Hasn Lan 
endnu Mc godt uden Briller, og 
han læser gerne og wegen Sinn en 

Meerwlighed tan nævnes, at han 
nu i Sommer kendte Anttydning 
Itil nogle nye Tom-den der hold: 
paa at komme frem. 

Hans Hustru, der ozxfaa levek end- 
.nu, et i en Alder af 84 Aar, — 

alksaa forholdsvis en pur Un·gd-.m1 
»mod Maindow Trods dette er hun 
»den daarsligere crf Helbred end han. 

Hill sagfsgt for 810,000,000· 

Fra New-York bereOttes unsder 17. 
sdö.: at Ccakencses Wen-net Dagen 
sprud i Di- fsotmedc Staters Di- 
striktsret anssagsde Sag mod Pras- 
.siden«t Janus J. Hill af Greast 
Norkhetn Bancn med Paastand om, 

Las Bill stal punge usd med over 

:810,000,000. Venner mfmay It 

Hhcm ejek 300 Miet i Gut-i Nor- 
-the-c-n Banne, og ask Pmädmt Bill 

i 1901 med Urette og ulovlig gen- 
nemførte esn Plan om at lobe Chi- 
cago, Burlington Fc Quincy Aktier 
i aabent Marled til en Psris af 
lidt over 8150 pr. Aktie. Disse 
Attier blev, heer det, Great Nor- 
thekn og Union Paclfic Bancrsnes 
Fallesejendom til on Pris af 8200 
pr. Aktie. 

Det udbetalte Belsb stal have 
oversteget 835,000,000, og Hill siges 
at have tjont over s10,000,000 paa 
Transoltionem Deitte Bseløb vil 
Sagspgerem at Aktieholsderne stal 
rkyde gosdt af. 

Ohio vifer Olietrusteu Dsreu. 

Fra Findlsay, -O., meldes unsder 
17. ds» at man sitterit haa·bede, at 

Spørgsmaalet om Standort Oil 
længere stal tilludes at opekerei 
Ohio, famme Aften vilde blive over- 

sgioet i en Jurys Hænsder til Af- 
gøkelfe 

Alle Vidnesbyvd var inde, og om 

Morosenen manqlede sdek lun at 

høke Defensorens Slustnsisngsavgu- 
memer oq Generalsxjdootsast Alles 

thttningsargmnenter. 
Anllageadookaten David, som 

aufmede Argumentekinsgen Degen 
«fc-rud, gil lyaardt løs psaa Olietru- 
sten. Hart ssaigde, at Sstasndart Oil 
Trustens Fortsetnin.g, der Var bors- 

.l«.ist foa Ohio for flere Aar sidcn, 
HIsar falden i Hænlderne paa den Kot 

fporatiom fom nu var i Forhør, 
lop( tun i Nov-n og Form var der 

nogen Fotandrsing. Det fyntes at 

fremgasa af Kompagnie-is Argumen- 
ter, at Tit grunder sit Haab om 

Zeit von Tekniisalitester. Standort 
Oils Adoolater hast-den at det ikte 
endnu er bevift, at der var nogen 
Forbindellse mellem Ohio Korpora- 
tionen og fasa Hooedtrusten. De 
legte ogsaa at hævde, at Summen- 
slutning as Kapital retfærldigsgøreg 
af Omflænsdighedeme idet 20. Aar- 
Mindre-de og af den Grusnsd alene 
lurde Stsandart Oil Selsiabet i 
Ohio ille drives ud af deres For- 
retning.s : 

Guvetnst Magoon og 
Revolutioniftemc. 

Fu Havaina bereit-ess, at Gusse-:- 
nør Mogoan har udtrW sin hje-:- 
ielige Paastønnelse asf den Hjcrm 
fom Revolutionens Leidere hat ndct 
til Genoprettelse af Fred on Orden 
Pan Ruba. Han vriste færlig Gen-c: 
ral Guerras Handling i at afslna 

,.(5miimander in Chief« over Ku- 
lsas Arme. Dewed lnvde han sat «.t 

not-! istsempeL 
Momliseriinnen af nmerikansie 

Tropver til dse Siedet paa Kuba, 
fcm de fkal gnrnifoncrc foreqmr 
kaskt. Bereininznen fra alle Dele af 
Ien visit Fortfættekfen a.f den Ro, 
der bar herstei sitden Negerings.- 
siiftei 

Mrs. Jesserson David dijd 

Moz. Davis, Enken efter Sydstai 
tun-es Præfidenst, Jesserfon Daois, 
døde saa i Tirsdags Aftes i sit 
Værelse paa Mujeftic Hotel i New- 
York af Lwn—gsebetændelse. 

Hendeg eneste levende Da-ttcr, 
Mis. J. Addion Hayes of Newser- 

IN. Y» tilligemod henides »Gvansd, 

hos hende i Døldstimen 

l »Der var enganq, iea in'« mig snaox da blev 

jveglglad iqen.v-d Fisies Sennep Same-« Den 
ei me, til Saure. 
Equ FlstesSennkp kendt af 

alle im gamle Landst. kan un fand, med 
Brunswvisning i Mr 10 6mt. i Ph. 15 c., 
s Bd. 25 e» 1 Mi. 50 r. Pottvsrit tilfendt 
dumm« boiz Grosiekmn ikke bar den« as 
The Pislssttskd Mills.chlpsgo,lll. 

i 
i 
i 
i 

den krank noli-g tilhusdte Post fomH 

fon« Jefferson Davis frsa PrinxetonJ 
Uni-versitet,o.g andre Sslægisnsiinge varl 

Mks. Dasvis bestrives som en" 
stcerk Karakter med en gratiøs Dis- 
posfitiom megen Dannselss og rig Be- 

gaivelse. Hun var beundret og nee- 

sie-n filbedt af Sydsvaterne Ogsaa 
:-Nordstaterne, hvot hun i de senere 
Asar opsholdst sig af Helbredshenfyn, 
Var hun baasde agtet o·g elsiei. 

Orkan i Central-Amerika. 

Fka New-Orleans meldes, at 

isølge et traasdsløst Telegra·m, fosm 
indløb der-til i «Søu-sdags, er der goa- 
et en Orkain hen over Central-Ame- 
rika, og der et derved anrettet Ska- 
dc for omkring 81,000,000, deri 
sinidbefattses delvis -Øsdelæg«gei’lse af 
en By i Nærheden af B.luefielsds, 
Nicaragm. Hele Plantevæskssten Paa 
Little og Great Corn Island stal 
voere bleven ødelsagsL 

Spooner og LaFollette. 

Det er en beken«dt Sag, at disse 
to revublikansie U. S. Senatorer 

frsa Wiiskonrsin i den fidfte Tid hat 
hørt kil hver sin Faktion indenfer 
Partiet. Nu hedder det fra Madison 
at Sen-TM LagFollekte har strevet et 
Bkev tkl Gttvernør Davitdfon og til- 
k-nsdt fm Tjenefte i Balgkampen for 
«h-ele den repnblikansske Valigslistm 
Senator Spoonsers Tjeneste i sam- 
mie Retnina er allerede amtaget, li- 

qesaa Speaker Lenwots. 
Det bliver første Gang, Spooner 

og La Follette arsbejder stimmen for 
den famme Kansdidai. 

,,Corn ,5amine« i Mexico. 

Fm El Waso, Tex» beretteg, at 
Guvernør As«hum»asda i Staten Ja- 
lich har anmvdset den miexicanske 
Die-gering osm at fjersne Jndførsels- 
tolden paa amerikasnfk Majs. An- 

modnsinigen tommer gennesm Guyet- 
nøren fru Forretninsgsmændene i 

Jaligm Majgavlen pasa de Kanter 
? Mexico siqu at vcrre meget ringe 
pkia Grund af die mange Osverfvøni- 
melser i Sommer. Guoernør As-; 
hunmda siger, at der vil blive Man- 

:el, Ewig "i«kke der gores noget for 
at bedre Situationen. Ogsaa fra 
andre miexicanfte Stuf-er meldeg 
der om risnge Majgavl paa Grund 
asf Oversvømsmelfe. 

Belønningeu gaar til 
Jndskydekne. 

D· 1l;. ds. sendxe ,,C’hic«ago Eleut- 
ing Hooiise «Llssocia«tion« Janus 
Fieele1), »Ma.naging Editor« of 
Chicago Tribiune, en Check for 
IF5,000, den Sum, der var 11dlo.v-:t 

for Paul O. Stemslantds Pan-gri-. 
belie. I 

; Mk. Reeley overgav strats Ehe-s 
cten til Banlens Receiver, for atj 

lægges til Bankvns Midler, som: 
sluttelig stal uddeles blandt JndstrH 
deme. i 

Foruden ast sesnde denne Check 
til Bliinskrecieverun dar Tribunen," 
der bestred alle Udgsiflerne i For-; 

zlbsisndelse med btsenslanst Forføli 
«ge-l«se, Tiilfainigetusgelse og Tilbage- 
fenidelse, fotærest Statteydeme i 
Cook Counw hele den udlagte Sum, 
der beløber sig til andre 85,l)00. 

Mormoaptæsidknten viuder. 

Fra Salt Lake City, Usta"h, med- 
»-deles under 16. Okt.: Joseph F. 
»1Slmit«h, Mtyvnvontirkens Præsident, 
lan iite for-wissest ast bruige saf Mor- 
nwnkirkens Midler til kommerrielle 
Foretasgowder, heller itte kmi hasn 
tvinges til at asfgive Regswftwb over 

·Tiewdefowdet, der er i hasnö Vate- 
.·tcsgt spm Kitkbens Meer 

Gn sowdcm Mist Wo Sta- 

tens Distrittsdomsmek Morsse i en 

wf Don Carlos Mufer og Charles 
A. Smurkhwaitse mod Præsidenien 
Smsith ainslagt Sag. 

Naturen giver os Var- 
sel, naar der er noget i Vejen 
med os. Vi kasn føle det. Da er 

det den rette Tid til sat faa fat 
i en god Medicin. Formodentlig 
hat De hørt omi Dr. Peier’s Ku- 
rito, dei gsamle vellensdte Lægemid- 
del, lom ikke scelges paa Apotekec. 
Det hat været i Brug i over Hun- 
drede Aar. Nu er bei den rette 
Tid til ast prøve det. Skriv til 
Dr. Peter Fckhrney ch- Sons Co» 
112—118 So» Hoyne Ave, Chi- 
cago, Jll. 

Missionömode og Hsftfest. 
Lm Gud vil bliver der Mission-Z- 

møde osg Hsøstfeft i Minden, Frede- 
rilsborg og Upland, Neb. i Dagene 
fra Onsdagen 31.« Okt. til Sendu- 
gen 4. Nov. Venner indbydes her- 
ried paa det kærligste til at komme 

og holde Højiid med os. 

Tilrejfsende bedes at melde sit 
Komme en llge i Forvejen. 

C. S. Vorgaard, Fmd. 
R. 2, Minden Neb. 

H. P. Jensen, Præst. 
R. 1, M-inden, Neb. 

The Lutheran 
C ommentary. 

Den fulstcendige Udgave i S 
Bind sælges nu for 89.00. Den hat 
før vceret folgt til 824.00. 

Denne Pris er udsædvanlig lav, 
og Netto Plus Forfendelsesomkosts 
klingen Dei er os en Fornøjelfe, 
at vi kan paa dette Værk spare 
vore Kunder faa meget. 

Lad os faa eders Bestillinget, 
inden Oplsaget er udsolgt. 
Danish Lksth. Publ. Haus-. 

Blair, Nebr. 

Titus, En Korsets Fælle. 
En Fortælling fra Kristi Tid 

af F. M. Kingsley, 295 Sider, indb. 
Shirtingsbind, Pris 70c. Denne 
Bog er særlig anbefalet af flere If 
vort Samfunds Præstek, deriblandt 
Pastor Hatald Jen-sen, vor Utah 
Missioncer. » 

Danish Luth. Publ. haufe« 
Blai1«, Nebr. 

Dunevilti-, N. Dut» tusn m. Okt. ums. 
Loo Luni-n ck særdrq ltl Amt-rufe Gr. »Mit-ern 

arbesjbsr misd lum Icamd for at non Hochmuan 
Deren-den Tensfsm innlqugeg fra Wilh-statt til Ank- 
hrosc. Ritter lv1)amss, Zion-r brav-wes. 
Anker og Bett Daneville N Tak. muk og 
feiger Land oa V«-n Ejendmn Nin Kost rvet Landet 
send-: oa Spørqgmaal b war-S for 10 Cont- c-. Z 
Efshnfism vaa Mk. Northikn til Willifton oq Los 
Linim til Amt-mit 

DlAMANTER FABRIKERES 
Mteriit fssanske Kemjkesre lim- ist«-pe- 

rjmpntmset i Westen ist« Aarlmndrede og 
udlngt Milliomsr af Drinurs for at kun- 
nte fah-Mem l)i-unanter. er Mit-riet en- 

dele Isuaet ak on Kesmikeri Paris. Wm. 
A Scholl (’-0., lmpurmrsr ak Ædelstene 
i New Yukk (’-ity. er hlpven betroet Di- 
amanternes Udmedelse i dotte Land. 
ng de- lmr Livet Jovis-Umnle N P. 
1«’runtls(-n. 109 sont-h 16 streetsp ()tnahs, 
Essen-( til at sælize Diamant-In i lzyem 
ug km hwm met-more Usiderretningek 
erhiskless paid 1«’0respm-gsel. Formlon 
i·0r.1t1v(«lens Konstruktion H- en Hem- 
meljghai. Do aciquikanske Kunstkrls 

tikemx anderes paquvad de er laveds 
list-. De klassiliisekes ikko i Ost-on som 

lmmitution meu som Kunstkkembkins 
gelse,()g Diamant-en kan ikke komis- 
ntjoni Summenlignins mal ou texts 

» Diamant-. Man money Jst er on Kkys 
Lstaunst-ing- ved on kvik Kogntnßspros 
Ices at staut m uskhon acad-von 
» 

salgot akJuvoloa bogmnsos til vol· 
staaondo Poll- ok Notwmjngsgjora Dct 
er on Kapiwanbrlngolse for spekule 
tiont Pest-In ek 13 m ls Dolltks pr, 
Karat-« 
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