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Ni-.25. « Blum chr» Tusqu den 30. Mart-s 1909. « i8.Aarg;. 
Toldrevisions - Arbejdet. 

Forbrngctnc fordrcr billigerc 
sklccdcsvarcr. 

Dct rcpnblikanskc Parti trucs. 

Washington, 26. Mart-T — Den 
bekendte Walter Wellman skriver: 
»Hvorfor kan Toldlovgiderne ikke 
give den almene Mand i De Fore- 
nede Stater billigere Klæder?« Det 
er, hvad Forbrugeren ønsker at vide, 
og han ønsker at vide det nu. 

Da Taft ønskede en ,,cerlig Revi- 
sion« af Toldloven, og det fortaltes 
hum, at de udarbejdede et Forslag 
paa den gamle Veskyttelsesbasis, 
spurgte han Senatet: «Hvor er For- 
lsruaereni2 Hur man ikke hørt fra 
l)an1?« Nei, ham hører man aldrig 
fra, mens der laves Toldlov. Han 
sidder stille, tilsyneladende uinteres- 
seret, skønt mcegtig i sine Millioner. 
Man gik til Varrks og lavede lid- 
kast. Frabrikanter og Producenter 
lyttede man til. Teres Reprcesentan- 
ter og Agenter Var her i Hundred- 
Vis. Jkke en enefte endelig FAer- 
ger viste fig, eller hørte man fra. 
Men nu hører man fra dem. Tu- 
smder af Protesier imod dyre Kür- 
der, Strømper, Kjoletøjer, Handsker 
etc. strømmer ind til Kongressen. 
Posten er fyldt af dem -—— Breve, 
Petitioner, Spark, Klager. Saa 
ftærkt er Skriget, at de republikanfke 
Forere begynder at forskrækkes. De 

ser paa den politiskeHimmel Tegn 
paa en Stornt lig den, McKinley 
Loven foraarsagede i 1890. 

Mange af Protest-me konnner fra-. 
.Kvi.1.der, men mange er ogsaa fra 

» Mann-, som( maahavekakeh Ve- 

ste og Benklæder, og som gør Jud- 
vending imod at betale en unødvens 
dig høj Pxis for dem. Amerika ek 

det største Marked i Verden for fee-r- 
digsyede cheder, og Millionerne af 
Amerikanere, som køber 2 a 3 Saat 
rm Aaret, betaler mere for hvad de 

jaar, end Mennesker i noget andet 
Land maa betale. sklæden færdigsye- 
de eller bestilte, er fra 30 til 50 Pro- 
-cent billigere i ethvert evropæisk 
Land, end de er i United States-, og 
Toldlovgiverne, soIn lyttede saa in- 
rigt til Uldproducenterne, begonder 
nn at skønne, at de har beoaret nag- 
le faa Faarcejeres Venfkab og Stem- 
me, medens de dybt forarger Mil- 
lioner, som bruger uldne Klæder 

Det kritiske Øjeblik kom for 6 

Uger siden. Komiteformand Palme 
og hanS republikanske Kolleger paa 
Wiin and Means slomiteen havde 
besluttet at intødekomme Prcesident 
TaftS Ønske og nedfætte Tolden paa 
Illd m. fl. Ting for at give Folk 
Lindring i de høje chedesvrisen 
Men øjeblikkelig viste General Gros- 
venor fra Ohio sig paa Scenen 
Han kom, sagde han, for at ,,frelse 
ket republikanske Parti fra Fejlgreb 
og llli)kke.« Hvad han mente var, 
at ban fotn Reprcesentant for »Wool 
Grolls-ers Association« havdei Binde 
at balde Øje nied, at Tolden paa 
Illd virsentlig blev opholdt. Og han 
holdt Ord. Han fik travlt med Uld- 

satferne sparkede de fleste af Red- 

sættelserne til Side og sørgede for, 
at de, der blev tilbage, fik deres Tem- 
der trnkket ud. 

27. Marts. — »Hvad skal vi gøre 
for at redde os? Hvorledes fkal vi 

undfly Folkets Vrede?« Det er nu 

Raabet blandt de republikanske Føre- 
re her i den nationale Govedftad 
At de er i en sletn Knibe angaaendk 
Toldrevisionen, det begynder de m- 

fuldt ud at skønne. At noget mac 

gøres, eller Partiet Vil komme til 

at lide Nederlag, det indrømmer d- 

privat. Te konfererer og vil fort 
sætte deres ængfteliae Passiar« 
Haab om endelig at finde en Udve 

"af den Labyrint, hvori de nu befin- 
Eder sig.»Den endelige Forbruger« 
Fvilde gla«te fig, oln han forstod, I 

Ehvilken lldstrækning hansz Jndfly- 
i. « .- 

zuelje sølesz I Bartikoncilierne De er« 

spange for hans Stemme; de bar ikke 
"glemt Viilg-Jordrystelsk«11 i 

der begravede det republikanske Par- 
1890, 

« 

kti i Ruiner og nnderdykkede de fleste 
’nf Forerne, Cannon iberegnet. Der 
tales nn om, at Senatet Vil tage 
Situationen i Haand og prøve paa 
at gøre noget for at afvcerge det 
tinende I ederlag ved Valgurnen —, 

tilfre dsstille Kvinderne ved at ned- 

Hcette Tolden paa Kjoletøjer, Hand- 
ster, Strømper osv., forsone Mcen- 
dene, som bruger uldne Klæder, og 
mildne Folks Misfornøjelse alle Beg- z 
ne ved at gøre mange Livsfornøden- 

;lseder og Artikler, soin bruges dnglig 
Ei iiæsten enhver Familie, billigere 
; Beundring: vaerdigt som dette Pro- 
lgmm er, skønner enlwer, at det ikke 

Senat «t Her ner saa let at ndføre 
iesr ikke sammensat eller organiseret 
’for et saadant Øjemed Det er kon-J 
stutione lt og temperamentalt uskik- 
lket til at løse en saadan Opgave 
sSenatet er naturliqt de specielle 
lJnteressers Ven og Broder. Million- 
mændene og den ftore Skare af store- 
Pengemaend vejer mere i Norden- 
den af Papitoliet end den endelige 

iForbrugen Desuden, som jeg gjor- 
de opmærksom paa for 14 Dage si- 
den, er der dannet en Kombination 
af Særinteresser, og deres Reprces 
sentanter i Senatet skulde holde hol- 
de Øje med, at ,,ingen blev saaret«. 
Kombinationen bestaar den Dag i 

Dag og er faa stærk som nogen 
Sinde· 

Men nu skifter Scenen. Rat-biet 
og Raseriet fra det abneneFolk er 

blevet en politisk Faktor-. Noget maa 

gøres for at redde Partiet fra Rebek- 

lag. Og Spørgsmaalet opstaar: Kan 
Senatet skifte Farbe sog taae de nnd- 

,vendige Skridt for at redde Situa- 
tionen? Nogle af Forerne ønsker at 

gøre et Forsøg, men de er ikke fikre 
paa Held De fryaters for, at naar 

Forbrnqernes For-dringet støder 
sammen me d Producenternes og«Fa- 
briknnterneå saa vil Senatet lytte 
til de fidste endoa med Fare for de 
førftes Vrede. 

Dør 112 Aar gammcl. l Et. Paul, Minn., 27. Mart-Z. 

Mrs. Anton Tillia er død hos sin 
Zøn Albert Tillia i Bluc Eartb, 112 

Aar gammel Sun var fødti Preus- 
fen i 1797 og levede saaledes i hele4 
det 19. Aarhnndrede og otte Aarj 
af det 20. Aarl)undrede. Hun blev 

Hist i 1856 og kom til Amerika med 

sin Mand i 18(’)8. De reiste lige til 

Blue Earth oa boede nogle Daae i 

dct gamle Constans HoteL der var 

l11)aactaf Tømmerstokker. Saa fl1)t- 
tcde de paa den Faun, lmm bun bo- 

cdcs til sin Død. Hendess Mond døde 
i 187:’-. To Zønncr ouerlever bend«c, 
oa der er tre Ztedbøra Der er kun 

ni Vørnenelsørn og eet i nasste Led. 

Den aamle Kone erindrede godt 
Koleraem fom gik over Tyskland i 

1812 og 1813. Kun et Par Gange 
var bun uden for Faribaults Gamb- 

ser i de 45 Aar, hun havde boet der. 

Bedste Kur for Hoste. 
En halv Ounce af Virgin Oil of 

Pine, to Ounces af Glycerin og en 

balv Pint Whisky, blandet sammen, 
vil kurere enhver Hofte, der er hel- 

« 
bredelig, og standse en Forkølelfe i 
24 Timer. Tag en Teskefuld bvcr 
Herde Time Forlang af Deres 

.Druggift«, ren Vlanding, tillavet oq 
garanteret af the Leach Chemical 
s Co» Cincinnati, Ohio. 

Rødhuder og Negre : 
paa Krigsstiew 

Oklahoma Soldatcr omtiuger de 
rødc Mrrnd, som indtager en« 

» 

stcrrk Stilling. » I 

Oklahoma City, Okl., den 28. ( 
Martin Jndianerhøvdingen ,,Crazy( 
Esnake« er paa Krigsstien med en 
Styrke paa 100 Mand, bestaaetrp 
as Negre og Judianere 

Urolighederne begyndte i Tor-s- 
dags, idet nogle af Regeringens Em- 
bedgmcend blev dræbt af Jndianets 
ne. Guvernør Haskell beordrede straks 
Tropper til Stedetz men da disse 
ankom til Skuepladsen for de blo- 
dige Begivenheder, brcendte ,,Crazy 
Enake« sine Telte og trat· sig tilbas 
ae med sin Styrke til en stærk Stil- 
ling Inellem North Canadian river 
ng Deep Fork creek. 

v 

Oberst Hoffman kommanderede 
Tropperne; Inen da han mente, at 
der var uklogt at forfølge Jndianeti 
ne efter Mørkets Frentbrud, gav han 
Ordre til at overnatte. Ved Daggry 
blev Hoffmansz Soldater forstcerkei 
med et Kompagni Cowboys, som alle 
er førfte Klasse-s Skytter. 

« 

»Erazy Snake« vil faa en Lejligsk 
bed til at overgive sig, og hvis han 
ikke tager imod Fornuft, vil han? Icer 
re at forstaa Vcerdien af Uncle Sams; Troppers Dygtighed. 

Oberst Hoffman udsendte en tali; 
rig Skare af Spejdere for at iagiis 
jage Fjendens Bevcegelser, og for 
denne ikke skulde faa Lejlighed 
at flygte til en stcerkere Stilling. 
Officererne trot, at »Crazy Snakek 

pnsker at naa TigæsBjergene 
sin Styka sprend han vil NEWT- 
sig i Kamp. At den gamle Høvding 
vil prøve paa at rejse en Opftand 
illandt Creek- Indiana-ne for at op- 
naa det, som han kald r Frihed, an- 

teges sum klnrt, da man ved Sol- 
tssedgang bemcerkede tre Signalbaal 
paa Højenei Ncerheden. 

Siden Urolighederne begyndte, er 

f? Mand bleven drcebt og et Dusin 
er blenetskmret:1nen man antager, 
n! flcre af »Cm.n Snake«3 Folkz 
er drasbt 

Zøndna var en bevceget Daa i: 
Oklahoma oa da Meddelelsen kom 
im Cmbedsmcendenes Mord, beslut-— 

« 

jede man at gøre en Ende paa Mor- 
i ei banden s 

En sank Afdeling indfandt fig: 
i ,,Era.3y Snat"e—5« Hieni i det Haab 
(-1 fange Ophavsrnandem men Fug- 
lcn Vnr fløjet, dog fandt man Doku- 
menter i Huset sont tilkendegav, 
lwilke Judianere, der havde fulgi 
»in-Minnen ,,Era.3y Snake«s Søn 
saldt derimod i Vlegansigternes 
and Fra bam tilvana man sig en 

Tilstnnelse af Faderens Forbrydelse 
Imod Embedsmændene, bvis lemlæ- 
stede Lege-mer man ogsaa fandt i 
Ofemmet 

Oberst anfftnan venter at føre et 
Slng iniod Oprererne i Illiorgem og 
der ventes ogsna, at Jndianerne if- 
fc Vil oberqive sig godvillia, da de 
sidste To1:dag me stoq 7),000 Pa- 
ttdner Ded Flagttogets Jlnkomst til 

:Coiriicill Bill-Zu Jndianerne bar dog 
sorInindsket deres Modstnndskraft, 

jidet de bar delt sig i stnaa Bander 
1 Dagens Løb. 

Jfølge en Meddelelse fra Weleet- 
fu i Dag fortcelles det, at 25 Judi- 
anere Inarcherede Øst paa, og nt de al- 
Ie var stierkt bevcebnet Borgerne i By- 
en er bange og frygter et Udbrnd 
af Uroligbeder. 

For et Aar-Z Tid siden blev en 

Jndinner ført til Vnen anklaget for 
Onerfnld: men da bnns Kammera- 
ier fruqtede at bnn Vilde blive dømt, 
marcherede de ind i Byen stcerkt be- 
voebnet oq befriede Fanqen En Ska- 
1«e Negerbanditter forsøgte i Dag 
at myrde en Farmer Johnson og 

HFaInilieh hvilken boer tcet Ved Hickory 
’Hill·:i. Famerens Hus var Genstand 
for en singleregiu men Banditterne 
bleo dreven paa Flugt, førend de 
sit lHeld til at Inyrde nogen. Far- 
mech som kender Egnen, vil ledsa- 
ge en Llfdeling i Morgen paa Jagt 
efter Negrene. 

Washington den 28· Worts-. 
,,Crazy Snake« var til Stede ved 
Prcesident Tafts Jndscettelse og rei- 
ste tilbage til Oklahoma ved Kon- 
gressens Ekftra-Sessions Begyndelse. 
,,Erazy Snake«s anden Son, som- 
gaar her under Navnet Thomas 
Wilson, ledsagede sin Fader til Wash- 
ington, men forblev her, da denne 
rejste hjem. 

Da han blev udspurgt angaaende 
Urolighederne i Hjemmet, svarede 
ljsan«med den stoifke Ro, som kaude- 
mcerker Racen, at ban intet vidfte om 

Begivenhederne i Hjemstavnen 

Kamp mellem 
« « 

,,vaade og,,tørre . 

Springfield,s" », vil oprctholde 
Orden. 

Kampcn i Michigan. 

iSpringfield, O» 27. Mart-s. — 

Der er Røre her over det forestaaende 
Valg den 29. Marts. Alle Sa- 
looner er bleven lukket efter Ordrei 
fta Generaladjudanten, og Militss 
en holdes rede til Tjeneste, saa snarti 
Sheriffen kakder, og specielle As- 

M for Sheriffen antages Uro-. 
Tige Sharer paraderer I Gaderne, og 

Pncm frygter en ny Racekamp. » 

Mäskon i Daytom Ur- 
bana, Bellefontaine og Xema hat 
fra Generaladjudant Weybrecht faaet 
Ordre til at holde sig rede for Til- 
frelde ·af Opstand. 

Det meldes fra Columbus, at Ge- 
neraladjudanten har modtaget skrift- 
lig Underretning om, at de »vaade« 
har lagt Planet til i den forestaa- 
nede Kamp at tilvende sig Spring- 
fields Nationalgardes Rustning 
Vaaben og Annnnnition for saa at 

begynde Skydning i Negerkvarteret 
i den sensigt at skræmme Negrene 
fra at stemmex disse antages necnlig 
for største Delen at ville stennne med 
de »tørre.« 

Somme 1nener, at ingen a Le- 
derne, hverken for eller imod Saldo- 
nerne, staar bag ved Vevægelsen, 
men at det er Detektiver udenfra, af 
hvilke et Antal er engageret paa beg- 
ge Sider, der foraarsager Panikken. 

Den aktive Valgkamp paa beage 
Sider for Valget paa Mandag kul- 
minerede i Dag ien mærkelig De- 
monftration Forsamlinger i forskel- 
lige Kiiker,IJ’edle1nmer af Søndags- 
skoler og Menighedernes Kvind r op- 
siillede sig i Linier for Parade. 
Mange Banne-re 11dfoldedes. 

Detroit, Mich. 27. Marts. —- 

Henved to Snese Talere oil i Mor- 
gen iStatens 27 Countier holde 
67 Moder under «Anti-3aloon Li- 
gaens Auspicier for at drøfte Local 
Option Spørgsmaalet hvorom der 

fkal stemmes den 5 April. Likørin- 
tzer sserne møder Ligaens Angreb 
med al den? Kraft, de kan opbnde. 

For eller imod 
Forbudssagen. 

Sagen dcbattcrcs i Libyen 
Milwaukcc. 

Milwaufee, Wiss, 27. Mart-T — 

J tre Timcr debatthede Muyor Ro- 
se of Mjlwmtkvc oq Samuel Dickicx 
Præsidcnt for All-jun Col me i Al- 
bion, SUPich., um FurbudsswmZumu- 
let Mrstctt 5000 Menncskcr bade 
trænqt sig ind i Ell ilmmtkecs Hippo- 
drome, og lige faa mange stod aben- 

for under forgamcg Forsøg paa at 
komme ind. Det var en mærkelig 

Hursamling Paa Platformen saa 
Iman en epifkopalsk Prcest sidde ved 
ISiden af en Saloonvært, og en vels 
kendt Brygger sad og stirrede paa 
us Zøndagsfkoleklasse af unge 
Mænd Der var ikke over 50 Kain- 
der i hele Forfamlingcn. 

Spørgsmaalet, der debatteredes 
-var: Besluttet, at Tilvirkning og 
Salg af berufende Drikke er betet- 

Htigeh Majorte forsvarede Paaftan- 
chn,Prof. Dickie modsagde den. 

Applausen var omtrent liglig for- 
delt paa de to Talere. 

Det er den førftJ af tre Debatter; 
den anden vil blive holdt i Chicago 
og den tredie i en By i Syden. 

Rose paastod, at der intet Steds» 
i Vibelen findes noget mod at til-! 
1)jrke, sælge eller bruge berufende; 
Trika. Gud gav os 10 Bud: men» 
Afboldsfolkene vil tilføje et 11., sag-! 
de Rose. ( 

Dickie paastod, at Brcendevins- 
trafikken ikke alene avler Forbrydere, 
men at den for en stor Del drives af 
Lovenss Overtrædere. 

Det, der vakte størst Opmærksom- 
bed i Dickies Tale, var hans Paa- 
stnnd om, at Bryggerne hjælper 
»Vlindgrisense«. 

( 

Jorden rundt. 
Den bulgarske Premierministers 

Hustru er Prcesidentinde for den hul- 
gartskes Kvitidestemmerets-Forening. 
Tenne har et Medlemsantal af over 

5,000 Mcend og Kvinder. 
O 

Grubeulykke. ZwickM Tyskland, 
27. Maus-s-— 24 Mäsneskser ·blev 
drcebt og 4. andre frygtelig kvcestes 
de her i Dag, idet den Krede, hvor- 
ved Kurven scenkedes ned i enj 
-Kulgrube, sprang. Kurven faldt over 
et Hundrede Fod. I 

. 

Franske Kvinder har bevirket, at 
der i Deputeretkammeret er blevet 
fremlagt Forslag om, at den Bestan- 
melsei de borgcrlige Lom, at Hu- 
strnen skylder sin Mund Lydighed, 
ltliver tilbagekaldt. Nogle af de 
mest fremragende Kvinder i Landet 
siges at staa bag ved Beoaegelsen 

Berlin, 27. Marts. — Profes- 
sor Richard Greesf ved Berlin-Z Uni- 
versitets Øjenhospital kundgør, at 

:l)an bar opdaget »tl)e germ of tracho- 
ma«. Opdagelsen af denne ,,ger1n« 
skyldes Eksperimenter med Aber. 
Professoren kundgør, at den saakald- 
te wgyptiske Øjensvae er fmitsorn kun 
paa sit førstc Stadium. 

« 

General Bootl1. St. Petersborg, 
27. Marks. — General William 
Bootl1, Frelseshærens Øverstkom- Luanderende er for Tiden i St. 

lPetersbom og underhandler med 
Regeringen om at faa Tisladelse til 
at oprette en Afdeliua af Frelsesk- 
beeren i Russland Den belliae So- 
Iiode modarbefder bam stkerkt 

For første Gang har en Kvinde i 
Tyskland bevirket, at der er blevet 
gjort Omvalg. En Varonesse i 

Westfalen var berettiget til at kaste 
en ,,proxy« Semme ved et Kommu- 
nevalg. Da hun fandt, at bendes 
Naon Var udeladt af Listen over de 

stemmeberettigede, protesterede Va- 
ronessen. Da bendes Protest overbør- 
les, oa Valaet boldtes, appellerede 
liun til Lovene Retten aav hende 
Ret oq ordrede straks Omval·a, saa 
Baronesrssen kunde faa Lejligbed til 
ut stemme. 

L 

Frankriq oq Strikerne BR. Marks. 
—— Ved Zlutninqen af nok en stor- 
mende Session, i bvilken Neaerinaen 
dadledes for dens vege Holdning 

overfor Strikerne, stemte Deputereti 
; tannueret med stor Majoritet for Re- 

itzt-ringend Beslutning at revse For- 
»futterne af et forargeligt Manifest, 
i der opfloges, efter at der var arran- 

ch ret for Stritenz Slutning. 
Ztrikekomiteen har Udsat sin Af- 

gørelfe angaaende Fornyelsen af 
iStrikem indtil de i Morgen hat haft 
irn Konserence med Minister M. 

lBarthou for offentlige Arbejder 

SvenHedin har af Byraadet I Pa- 
ris faaet overrakt en Guldmedaille. 
Det geografiske Selskab i Berlin har 
stænket ham Humboldt-Medaillen, og 
Kejser Wilhelm har dertil føjet den 
siore Guldmedaille for Kunst og Vi- 
denskab. 

O 

856,()00,000 til Vejforbedring. 
Berlin, 27. Marks. ——— Et Forslag, 
der gaax ud paa at bemyndige Re- 
geringen til at spendete 856,000,- 
000 for at forlcenge, istandsætte, 
forbedre, udstyre og delvis elektri- 
ficere Preussens Jernbaner, forelag- 
des den preussiste Rigsdag i Dag. 
Bygningen af et Antal sekundære 
Linier spekulerer man ogsaa paa. 

Finland og Russland. Til »Da- 
gens Nyheter« telegraferes isl. R. 
B fra Helsingfors: Da Kejseren hav- 
de stadfæstet Loven otn Fæste af Hug- 
mandsburg, blev den straks med 
Ekstratog assendt til Helsingfors, 
hvor Senatet behandlede deni et 
Møde, hvor de ncegtede at protmzli 
gere den. 

Grunden hertil er den Jndled- 
ning, der, som allerede meddelt, as 
detrussiske Ministerraad er føjet til 
Laden- ogkhvcxi MJMMMMT 
as en oplsst Landdqg vedtagne BI- 
slutninger er ugyldige. 

Til Nordpolen. Christiania, Nor- 
ge, 27. Marts. — Kaptajn Roald 
Ainundsen har nu fuldendt sit Ar- 
rangement til en ny Ekspedition i 
Nansens berømte Skib Fram for at 
finde Nordpolen Han bar valgt 
som sin Kaptajn Løjtnant Engel- 
ftad af den norske Hast Fram bli- 
Ver restmtreret og styrket oq vil vcere 

fcerdigt til at forlade Christiania 
tidlig næste Aar. Amundsen vil led- 

saqe Damperen ud of Fjorden, hvor- 
paa hnn vil vende tilbage for senk 
re at rejse til Amerika, hvor From. 
der seiler omkring Cape Horn (S. 
Am.), vil taqe hatn ind. Fra Nome 
vil Ekspeditionen gaa ind i Jshavet 
gennem Berinastrwdet 

I 

Prinsen holder ved Kronen· Wien, 
27. Worts-. —- Kronprins Georgs 
Popularitet, tilligemed de serbiske 
singt-isten bcerefr Skyldeu for, at 

Prinsen tilbagekalder sit Brev, hvori 
liau frasaqde sig Arveretten til Ser- 
biens Trnne Efter lwnd de seist- 
Isigsfe Diplonmter Inener, vilde Kon- 

acn med Glasde hanc-. modtaget Re- 
fiqnationen okI bave udnævnt sin 
Søn Alexander. Der er ika endnu 
meddelt nogen officiel Udtalelse om 

Prins Georgs Tilbageknldelse as sit 
Prov, men man bed, at et saadant 
Zkridt er taget Konnt-us Tilbænqere 
frler fig dnbt skuffede over den umn- 

tkde Vendinq, Saaerne bar taget. 
Under 28. ds. meddeles det mod- 

sntte, nemlig at Prins Georg bar 
fmfnqt siq Arm-retten til Tronen, og 

bans tmqu Bruder er indsat i bans 
Sted. Georq bar endoa ønsket Bro- 
deren til Lykke med Skridet. 

Dampfkibsnotitfer. 
,,O—5car den Anden« bar forladt 

szristianssmId mcd 999 Passagerer 
i«om Bord og deute-S til New York 
»Im T. April Vil nttcr afseile dcrfra 
Edkn 1 ). Aptil oq Mutes da til Chri- 
jstianssand dm125 f. Md. 
I Deres forb. 

A. E. Johnfon 8: Co. 


