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Köey er Sognepwesten ved 

M ved en pludselig Dei-. Han blen; 
Aligt orn Morgenen kamt af ei upo- 

Pkektist Tilfækde, af hvilten Grund 
Endsijenesien i Marmortitken, hvoc 
hatt stulde have prædilei, maatie af- 
nye3, og Kl. 7 om Aftenen døde han. 
Hatt var født d. 4. Febmg blev theo- 
Idgäsi Kand.1873. Efler at han i no- 

sgen Tid havde vækei Laster i Kobens 
havn og derefter uordineret Med- 
hjælpet i Søborg og Gilleleje, blesc 

hcm i 1875 Kapellan p. l. i Forum 
vg «Vejby og i 1883 Sdgneprcest i 

ngr. 
Montad havde tidligt lnytået sig 

til den grundtdigsie Retning eg var 

i 1875 bleven gift med en Tatter af 

Pastor C. J. Brandt ved Bat-tod- 

Det var da ret natutligt, at den sinke 
Menighed, seen havde samlet sig om 

Pastdt Brandt, efter dennes Tod 
1890 Infkede at faa Montad til hans 
Eftetfølger. Dette stete dgsaa, og 

sksni en Dei af Menighedskredsen 
vpteitede Valgmenigbeden paa Fre: 
detiksberg, blev deg Monrad Brandt-Z 
egenilige Amte-gen itle blot sont 
Pmst, men dgfaa fom Udgider og 
Redattor af Tansk Kirketidendr. — 

1894, da Frederilslirlen indviedeg, 
weites Varrodsmenigheden Paany, 
idet en stor Del fulgte med Monrad 
til erderikskirken, hdor han var 

bleven Sogneprcest efter Tietgens 
Onsie. 

Ogsaa der famlede han en ftor 
Menighed lige fra Begyndelsem 

Hans Jndflydelse ftralte stg imid- 
lettid videre end til hans Menighed. 
idet han var hleven en af de ledende 
Mænd indenfor den grundtdigsie 
Retning. Tette iraadte ifcer frem, 
da Grundtvigianerne i Begvndelfen 
of Halvfemierne atter fondrete fig 
mete og mere ud fra Beil-Shimo- 
derne og fremdrosg de gamle grundts 
vigske Kirkeidealer. For diäsfe idem- 

pede Monrad med ftor Jhærdighek, 
ifær i sit Bind: Tansk Kirketidende. 
Han var dgl-Ia nu af en Krebs as 
grundtvigfke Prcester udfet som Kan- 
didat ded Balgei af Prcefter iil det 

iitkelige Uddalg. 
Monrad var en ejendommelig Per- 

sdnligheb, en begavet Mand, baade 

sont Taler dg ikte mindst som For- 
fatter, navnlisg som Polemiker. Han 
bevarede den siørste Trofiab mod de 

grundtvigske Traditioner dg kæmpede 
inrigi for at befæfte og om muligi 
Udbtede dem. Han gjotde sauledes 
Front baade imod den egenilig kolle- 
kitkelige Retning dg Jndre Mission 
vg tillige imod hele den Del af 
wadtvigianismen, »so-m i kirkelig 
Henseende er pkægei af Brücken 
Han havde i flete Aar været svagelig, 
dog kom hans Dsd pludfelig. End- 
nu i-Lstdags fandtes hans Navn i 
Predikantlistem men for Gudsijene- 
sten stulde begynde i Guar, var ban 
VIGVM fus, og inden Sondag Affen 
var Dtden indimadL 

Han vil eftetlade etSavn, ikle blei» 
i sin egen Krebs, ikle blot indenfor 

,den grundtvigsle Netning, men i det 
kitkelige Lin i det hele herhjemme. 

H. L. 
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W unser Es ksssi Mit-U 
telse sont visiterenve Lage oed Poli- 
tiet, og den Kote Jnmesh han sta- 
vig hat vist Pwstitutionssagen, til 
MS Belysning hatt hat leveret sau- 
ke vætdifulde Jndlæg —- lort sagt 
hele hans videnstabelige og praktiste 

Lebebane pegede henimod denne Post. 
; Exil Jansen Pontoppidan, der et 

født d. 16 Juni 1847 i Ribe, hvot 
hans Fadek var Præft, er en Broder 
til Forfatteken Hentil Powtoppidan 
og Psykisatrikeren Prof. Knud Pon- 
topvidan. Han blev medicinst 
Kandivat 1872 og efter en Ubert-: 
larkdsrejse ansatteg han som Reserve-l 
læge i Søværnet og senkte fomKandiJ 
tat paaKommunehospitalet, hvor html 
udakhejvede en Afhanvciug (Om Izu-H 
Dus) som han 1876 forfvatede forl 
Daitorgraden. Samme Aar ansatJ 
tes han fom Kommunelcrge paa SH 
Thomas-, hvorfra han« der tidligereT 
havde befpgt Vestindien og Brasilien,« 
gjorde Studierejser til Amerika og 
Sandwichsserne. Efter sin Hiern- 
lomst begyndte han at praktisete i Ko- 
benhavn, samtidig med, at han blev 
Refervelæge paa Kommunehospitalets 
Afdeling for Hub- og Konssygdomme 
Isg virkede som Privatdocent gennem 
Forelcesninger over disfe Sygdommc 
Siden 1887 hat han været visiteren- 
de Lage ved Politiet, gennem hvillen 
Stilling han altsaa længe hat vætet 

knyttet til det Hospital, han til Nyt- 
aat1904 betraeder som Ovetlæge. 
For et Var Uget siden udncevntes 
Ponioppidan til titulæt Professor 

For det store Publikum vil Prof. 
Pontoppican vcete kendt som Inferi- 
tet tsil en meget last Populær Bog om 

.,.Hudens og Haarets Meje« og et 

Par Smaahefter om Konssygdom: 
mene og deres Betcempelsr. Denne be 
ty'dningsfulde og samfunbsnyttige 
Sag hat en trofast og energifl Tals- 
mand i Professor Pontoppidan, hvis 
nne Stilling vil give hans Agitatinn 
for-get Vægt og Llutoritet. Dr. J. 
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Fka Rigsdagen. 
Fiskerip litil — Ritter 

ne nærze e i nun-Je Llar siej i isten 
Jnteicitfe for Politik Te lob Heir; 
Ig Lienftie flaaöx few satte te Ver 
ten i Seen, hejfcke Zeile-L deckt 1::- 
im Es on selten Ver-e. Der iscr 
krieg Rige Tet rørte ilte kein, 
drein Der ruhe-e taa Quid-Forder- 
En ston Tag ait Ost imidiert d pfr: 
Dein, at Dei tuntse bringe viöie Hm 
Oele at blank-e sig i Landlrabkcrnek 
KEVL Saa organiserede be sig o-; 
meldte sig til politisl Deltagelie paa 
en ganste ejendominelig Maadr. Te 
Inedes om et eller flete bestemte For-: 
langen-en En Mole, Ekslatning for 
Tab, fotooldt ved en Siotm, Laan 
til Fifteredflaber eller til Ansiasselse 
af Baade, Uddybning af en Havn osv. 

Den Kandidat, der et hurtigft til 
It lxyve den Stags Ting, et Fifler-— 
nes Man-d, hvadenten han er Heite, 
Venftre eller Socialdemoltai. Mens 
man tidligere aldrig holte noget om 

Fisterne, genlyder Folletingssalen nu 

iaf Veres Fordringer, især sont i Aar 
i den fstste Samling efter et Balg. 
Der et ingen, der bliver fislet efter 
som efler Fisierne seh-. Saa striver 
»Polititen«. 

Smaanyt 
GrossekU W. V. Wolff blev 

Den 18. Okt. sat i inoiaisl Napel pac« 
Beine Kirtegaard i Overværelse ai 
en støtre Krebs af Slckgtninge og 
Ase-einen Koret sang de scrdvanline 
Begrcwelfesfalcner under Orgelal- 
lompagnement, men der blev ingen 
Tale holt-L Arefter dates Kisten. 
der var prydet med mange Kranse 
bl. a. sra flete Bladtedaktioner, nd til 
Ligvvgsnen og fettes til Krematoriet, 
hvot Ligbrcendingen unt-id- 
delbart eftet funsdt Sied. 

Hsjesteret vg Pastot 
If v e r s e n. Pastot Jst-ersah hvis 
Ravn i denne Uge (Ugen-ftr 18. Okl.) 
fandtes net-erst paa HIjesteretskorlet, 
er paa Kot-let for den kommende Uge 
ryktet til Befes, faaledes at hang 
Sag kan ventes at komme for alletetse 
M Mandag, waar ferst en lille kri- 
ninel Sag er bleven færdig Bi for- 
noder, at Advokat Nellemasnn, der er 
Alter i den celebte Sag, vil faa Or- 
Iet dei- Titidem 

« 

Befestigt et, Dom tbligere med- 
Zelt He. Atem-Ufern Untagelig vil 

Den komme til et eale end-m l femme 
Wams-meet vil nein- 

M Im euere est-d U Time 

J Forng (16. Okt.) blev der i II 
Ringfi. Follt« presenteret en falst 
Tiktonefæddel i Ringsted Bank. Dette 
er just itte saa metteligt; mete Jn- 
teresfe hat det, at Sedlen bar Numet 
4152212, hvilket er et andet Numer, 
end det hidtil hat været onlny at 

Falsimøntnerfirmsaet hat benyttet. 

Den danste Zionistforesl 
ning holder i Morgen Aften (20. 
Oktober) Kl. 8 et Mode i den 

gamle Odd-Fellow-Loge Meere-Dold- 
gade PLU, hvok d,Hrr. Dr. Louis 
FrænteL J. Nachetnsohn og Retattør 
Lothar Stank vil give Referat af Den 

nu afslnttede 6te Zioniftkongres. 

Statsbanerne og Af- 
holdssagen. Eftek hvad der 

melodeles »Roskikde Avis«. vil der 
ved fremtidige Ansættelser ved Stats- 
banetne fortrinsvis blive taget Hen- 

’fyn til Falk, der kan dokumentete, at 
de i mindst et Aar hat veret Med- 
lemmet af en Afholdsforening. 

Den amerikanske Ge- 
sandt, Mr. Swensson, using- 
de fotleden, levfaget af den Dunst- 
amerikanste General Christensen og 
Stepban Sirt-hing et Bei-g pack Ve-— 
stte Rittegaard, hvor han i Anledning 
af ShermanM-onumentets Afflsring 
nedlagde en pragtsuld signeret KranH 
paa Billedhuggeren Rohl-StnithåGtav. 

Spaakonetne i Loben- 
E)avn. Tief man, ovetkafke at Po- 
litiet hat været i Stand til at trwtte 
29 Spaakonet ogL Mænd ftem for 
Retsstmnken. Ganste Vist dtev de 
deres Geschäft ret asbenlyst i Den fe- 
nete Tib; men De plejede bog altid at 
tunne dcetke sig, naat det trat op tii 
Spgsmaai. 

At adstilläge Vi! blioe ftrassede for 
Bedrageri tot Del betrantes som gi- 
De1; andre vil maaste bog slippe med 
In Bede ellet AdvatfeL 

Minrkfxenkcstorinci. —- 

J Land-Ihnen dUfern Ver Ikrcksw blic: 
rer ifolge N. B. sprian -:i-7slø.et er 

Häkcidefren for Menscka ’.«lfå«k«ånin.«1. 
Etknem Der er JU- Illen bri, lnr III-Jst 

«n::k:n fis-J en Mart i Exgnetx def- 

«u::, Da Den s«1:1:«te;"-. Aaretcllet 1765 
Luni chnetraetket Js. V. Tropen er 

Eokmet svm en Krone. Den ovrinde 
sige Jntstrift er slettet ud Da i Eis 
’:t for staat Der nu: »Rejst 19013 XIL 
Rinde om Tiendens Aflosning«. 
tsndvipere er der paa Forsicen afbil 
det en Trage, ber, mer-eng den bøjct 
sig over et Kornneg, faar en drei-eure 
Bil i Halfen. Tegningen cg Jnsirip- 
tionen stammer fra Gaakdmaanans 
Hausen, Taageby. 

V a a d e s i u d. Fnkleten Aften, 
Da Fabrikant A· Vloms SM, Holger 
Blum, vendte hjem fta Jagt paaSpen 
med nogle Kammerater, gil et Geoær 

,af, da han viide fotlade Banden, og’ 
ramte ham i hsjre Armhuling. Eftek 
en foteløbig Fotbinding blev han 
ksrt til Sygehuset, hvok han ifølge 
R. B. senere blev opereret. 

Avis Jubilckum. Ten18. 
Okt. var bei 75 Aar fide-L at føtfkss 
Nummer af Beile Amtg Avis udkon1. 
Der er den Mækkelighed Ved bette j 
sanft Pressehifxorie remarkaöle Ja 
bilæum, at Avisen i de man-ge Ajr til 
Urvqirere hat haft Bedsxejater, Fabe- 
oq Son. 

Ten nuvætende unge Udgiver af 
bei alderstegne Blad, Redattpr Poul 
Hertz, hat ferftsaaet at fortswite Adi- 
fens Traditioner paa fukotud fyldefix 
Spreu-de Munde. Paa Efterretnings- 
owfenetö Omkaade et «Vej1e Amts 
Avis« beskandig »up to date«; ikfe 
fjækden bringet den Meddelelser et 
Heftehoved forud fot Ksbenhavners 
bindenr. Trykkeriet et udvidet og et 
nu et af de allerststste dankte Bog- 
trykketier udenfor hovedstadm 

ngL bringet Poul herd og hanö 
gamle Apis dets kollegiale Lyksnstning 
i Anledning af Merkedaigen med de 
bedfte Ønster for Bladeeö Famil-. 

Dtuknet sig i Vildelse. 
En seist Ulylle er iftlge »Nun-spl- 
land" Ratt-it mellem Qusdag pp 
Toesdag indirussen i Siebstetz idet en 

Aaarig Syerfte ved Navn Jensme 
Jenseit i Vildelse hat aflivei sig vet 
,D««tutning. 

dem havde i nagen Tid vætet megek 
«yg. J Oriin hieb huu tilfet as 
Distriteslcge Pauler, og efter at huu 
Des-de fes-L den of heim oedineteds 
Medicin, fast-them i Ro. Heu paa 

Hei dar kreist og IMM, Ast-Ei 
sjgse Hvih hvilket risse ogfaa gierva 
isdct de lagde sig i Sygevænlset. Da 
de Mgnede ved 2-Tiden, var Jensis 
nes Seng kom, og Fadeten ltb strack- 
slagen ub for at lebe efter heade. Ved 

Hufei, blev han opmærksom paa et 

Lagen, og det stod ham nu klari, at 

Jensine var sprungen i Bis-Indem Paa 
bang foktvivlede Raab om Hjælp kom 

Raboekne til. Eiter at han havde 
zfat dem ind i Stillingen, befvimmedel 
Ihan. 

de Hjcrlp af en Brandhage blie- 

.Datterens Lig trukket op as Branden» 
ji«-et var 9——10 Alen dyb. 
L 

Isrgelig Ulnkke i Ptcestg. 

LFotleden Eftermiddags red 6-1i·:de1 

Lhændte i Præftø et beklageligt Ulyk 
testilfælde idet en 6-aarig Dreng, 
Ssn af Port-r Hans Jacobsen, faldt 
i Prwftø Aa og drutnede. Drengen 
lsb her og legede med nogle andre 

Web-km som fau, at han faldt i 
VandeL De gjorde imidlertid intet 

Austritt og Var rimeligvis i den Tro, 
at han not stukve Vide at bjckrge siq 
felv. 

Sygdnm ogDsd hat ifølge »Meist- 
o.A Avis« i den senere Tid vætet til 

Hase hos den Familie, hrem rette 

tunge Slag hat tamtz set Born ligget 
Lig og et antet et danke. Man for- 
Ttaat ra, at det gjorde et ftætkt Jud- 
ttyk paa Port-r Jsacobsen, da han i 

en Baad roebe ned ad Aaen og fanct 

Ligct af sin lille Sen drivende ver 

Aabredden· 

Brand i Mosskov Sta- 

tionsbygning. Da Toget, fom 
kommet til Stprping 5,47 Eftm, i 

Totsrsags pasfctede Mosiov. Holde- 
Ilads, blev Togperfonalet iflg. ,,Aal: 
Sorg Amtstid« vak, at Stationsbyg: 
stinker brænbte ret lisvkigt. Toch 
Itandfecie, og Personal-It gav sig i 

Færd med Slulningsatbejdet, l)oilk-:t 
Lenkmelig hurtigt blsev befolgst, da JI 
Den itke havde brekt sig saa n:cget, 
soc-. det vev føtfte Ljelassx sag isd til. 

Jlken er opfraaet rich, at en Lampe 
:t zurück cg km- antændt m Cl;.:·:se 

san-tue ca noqle andre Medic-L sei-: 
blcv fuldjtamdigt øxclagir. 

1 H n Fi i r i e t n v? J Gnar kot! 

en ncget anlobet Gentleman ind Ist-:- 

Bersllerer Schneider paid Bestrer cszt 
Lssgd om at faa nogle Penge vextet i 

Zølo. J Vet farnme halebe hnn en 

Jel annxefuld Kobberpenge ud pcx 

Dissen. 
»Bei er ude fka Brævdehy ten«, be- 

nceklede han i Foebigaaendr. 
He. Schneider saa lin Paa Fyten 

og lidt paa Pengene, men kunde itte 

rigtig faa de to Dele til at stemnzk 
samtnen med Bræddehytten. 
Med andre Ord, han ttoede, det var 

»en gemen Tyv han hast-de for fig, og 
Tod detfor hemmeligt gaa Bud eftet 
Polit·iet. 

Lidt eftee mødte -:n Opdagey og 
dan genkendte snart i den Kobber-bes; 
flaaede Mand et nylig losladt Forde- 
oringshuslem, Sprensm Uden Be- 

tænkning tog han ham med sig pag 
Nationen 

Spørgsmaalet et nu, hvof Spren- 
Ten hat fnaet alle de Kobbesrvenge 
Fra —- Hiftorien om Bkæddehytten et 

fclvsplgelig ket rene Opspind — men 

kierom hat han endnu itie villset udiaie 
sm. 

Positiet er mest tilbøjelig til as 

-ro, at ban er Gerningszmanden ti! 

re Kikketnveriek, som i den senere Tid 
er siete ude paa Landen 

Da 87 flulde jage Tem- 
o e r a t u r e n. — J »Ringsted Fol- 
fetidende« fortcrlles: 

Seenen fokegaar poa en Vagtsiue. 
Kcstkomsmanderende, en Undewfficer, 
fkal siege for, at der i Officeeernes 
Vogtstue er en bestemt Verwesens-, og 
Laldet i den Anledning paa 87. 

»87 —- vil sbu gaa op i Ossicereenes 
Zagtstue og iage Temperatuten.« 

«Javel. 87 tillader sig at fpstge 
he. Seegenten, hvad jeg stal ta’e den 

met-s« 
»Ved De iste, hvsad Temperaturen 

et?« 
»Jovel, He. Sergent, det ved jeg, 

s,odt«- sigxt 87. men fer dog lidt be- 

’,cenielig ud. 
»Ja, faa gaa De op og ta'e den!« 

»Form« 
87 Mat, men Lager i Vagtstuen en 

keiebakke med sig, og med denne be- 

ziver han stg pp i Officeeetnes Begi- 
«-·ue, hour han træsser Vagttommcw 
"-ren, en Ptemsieelsjinsant 

»Don-I vil De?« « 

Laster Te ikke et Hjim i tsaliforniws 
Fugen Tel af Staren Lan have stpkke ·Tilttækning, ifask for Falk med hegt-wasche 

Midlet, end Fregno Coumy. 
stumm Joidbimd og Vandingsfvstem fokenck sig her om at gore benne tsgn m Sm- 

tens Ham, og drt u d wann-s graue, m Jst-is .o e( den now-ne By us km anelfe pas 
bete Paustkkusmk »Holt Wie-( m den i Lamm-zu 

Vi avter al Zlagg F«1:gt, Noddm Tutet og Wisntiagen ootk:sko1111kr, Appelnnm 
Fignen Melonn o i. o· n ve- nnd immqu i Lande-i og oonums de lwcm Puper 11 Arn-s 
her gioec tut sammt-sont bundudk Neunmfmtg Mch i Lin-n, og dst komsk mrgct mindre 
at leve. Menge Kost snntkt km of tj Ame-, og SmaamegL (s«t·imtmger, »nur! sann-DE 
Minktæ og Homnug tan sum tncd jmaa Midn- ulttd have ved Ema-weih og mme Amtlet 
ortales got-L 

Texsom De hat iilfxmftrlig Kapital im ZLOW til Llsm « vil Te hmne ilua 
mb von Appclsms« Nuon oq Fusskrcxdmkrnnzp Nimm as Nonnpr Time-miser og Gm- 
Dum; Almlm ch Mekextdwt um« sodka m .scnsunts.c1·og »Zum ogJnt»ta-gtks111kl)e!as er 

socbaoscndc Rom amlxgr Afgwch Altona op, mmnncnsc urk- hkle Nah-L 
’L«1bmingesthnloneL »Im-n Himmc Hin odisscroknnnk »Und-A mqm Zkvbmd. 

Zoclsvomnnsls Hiln—1angc,ks.slde Drum-, nu-« ct pUiompiismd m fett-»Hm m IIJIInnkL 
Kunde Te ckke lmvc WI! nl at kommt og lso cmsixx N Nu et Und-:- nud mnhmne 

Milllghrbuk J Um smld ihm ul ro nnd itsldskasixdxkx links-um ( «-«1 un, hvun jlqu 801 
krumm elm fumnmq Te kundi- onsfe, sen-g f nu!«k-ii.»x..:tim-I N smz w! m lud rgs l-:«: use 
Tsm 111 m um xk »Um-. i dulc L"(1nd. Tct cHJzunc-.s.«,«.s1.1s-.1rs«su jiuxikou tun non Lan 
Jooqxn Volum 
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»N? tillakcr at sur-me Or. Prcrnier 

lrjrrmmexh bot:TexItkcxthizrcn Liqxch « 

Pl rnicszkjtxtxnfcn !«»:!««--c Ins-Mc XJI 

sc TI- f) USE-r 

HIs « ncks « !"«Tse:1x,«7) 
«»«««.-, F ::.«:.: Or s’:«-:..E.c 

n« ses U. rtx « Isje 
.«c ::"«- 

« 

WIT- 
EksWRslUNER 

afgaar hver Uge med 

Amerioans 
Dominion og 
White Star Lines, 

fris 

New York. Boston. Philadelphia, 
MontreaL Quebcc. Haåikax 

Ii 

Liverpool. Queenstown, 
souttthamptom 

l’i--·--suessssr ·1·l Unmut k is r » 

hurtig cis-s in kxsosm k«-j-(«.il s »n- « 

tax-ze- ms.«(« »so-murran lkiunknsrc 
JulesEkskursIoner 

sit sitz-m ists-te Ug·«i Novembe- 
»-,z clk to fqtseo Utzessi December 

Skrix t-! c-- who-t- U’r Fug Rc«j-"(« i 
its-r. —:i-o is- lIis Ihm heim-um« nn« 

hulki « l-ut«1««r11«« x iZ n-j—(«. 

F. J. BROWPH 
IN —1 l":t—«--»«.-«I TH--«s. 

90 96 Dcasbosn Tit-ert. chicagm llL 

IIIORIKIIDI 

Islöst- Exkursioner 
ZUs Dag over Atlantercn 

Accoim PlssAcE 
USD DEN CAULE PAAUOSUCS 

cllMRlJ LlNE 
III-I II l-t««lcl««"«k 1840. 

Tit skascliaavim s dage, S Timer. 
It wiss-Mo doddclkpiopolssso Osmosklhs 

LUSMIA,0MPAIlA, ZZSSZKMM 
di Inmipr osmpoilhs s Us- fokltsuvskpocl ils-ton- 

so tutthss cis-ou Ists-schik- 

WBKlA, EIIIURIA, «s·’«ks«’ö’p««pk.«.k;.u». 
do Mc sahns-online IssmpsQImpiUho 

l sAXOIlA, MIII JOHN Zim- 
pi to Its-in psmpiltlss ins-»Mit solch-E Inlan- 
fn III WI- Uktq. « fis ICIMI OW- 
Smuass, km. ·- 
cmpms, um« MERM- «ov. 7 
aus«-« »u. ei 
wem-» Im- es usw« «"· « 

mutm, noc. s kanns-, Im- es 

Speciello stets Jalksxkaksissen 
MERMITka ll MARTHE-Kka 
Speeielle Vetvemmeliqhedek for Zdie Klasse. 
Iris-te Datums- med 2 Hist Sovepladse l bvee 

pack Don-deckten rIns-r Seuq udfwket med damit 
Sptin Bundogfo metkacdndmærlede Sen kleidet- 

cla est-rauh Sper Vandlamfse oq logier, 
Suspe, Uko efok Masoer ozq Hatten-, etc l lpvet habt-L 

over II hell-s hat im ekcn Zum-ist hoc og nun 

melli, Sonst-sammelt med ampbotb, Ehe og Kasse 
murren-, etc. 
It Ironinsdeylsisn en vaa M aabne Tat 

Iok Ihn-g i innm Bett-, og en stor Plva paa cou- 
vskket bestmm mov Regu oa Bind. 

sue-entfe, statt km bekomme-ist« Ct ihm-tut e for Dame-, e eqam itvktmet, « Oas- sok Irrt-le magi- Paeias m med et rast-et 
wurmte-lich s get-to schen-made 

Rosette-pech- sekvmmelisheder for alle 
Moos-h men l Scrdelesbed kredit- Masse- 
Irit Ist-s sf Senqtlædek iox Time Masse Bad- 

Iaqerer. liaesaa Nr Spit- oq Drittel-m hvilte holdes 
rette If Kommst-ten Tit-terr- 

ka ane andre cytneuiugek rennend Tem tu m( I 
Lokal-Assyrer eller m 
M. Waise-usw ums-m «- Imoiph,an . 

lmai-i s Hu 
scandinavian-American Liniens 

Ins Flur-z listslig (-Il«-I.tl«« 
l0,000 Tuns Dobbcl zkrueclampek 

IM II 
Ifgaak fra New York 

Lordagen 
Den 2 8. November 

med den lslkste stosse Jule- 

lllclllislllll 
direkte til 

skanklinaven 
l«,«IIIii- l·.V III-its» Ist «»«nw-II-I sur -l--In 

lu«i— llI its-II sl Isl«-I Hin-Is- l.;InIl IsIl----1I;, 
gis-»li- lIIIiZl ksiI l.«II«IIIIK—I-T.»l—I-II. sit-In Il-- 
knn l sivsr ule «l I«l til ;II Ins-I Il«-;---« »Hu-lu- 
x«-« lls -l--IIIIIi«-ls «--—l(««lI-I Iil Jii"·««. 
INI A ls ll » IsI iss (l-- I---I«1l;o-r«-. Ins-Jerus- 

IInlr IIchs -l«II ihn-IX kl· Hkil«·· »Hm link 
I« nIIIlc-I t ,.: IIlI lII lInI F( ts- l.u««l--«« s II·l 
l I- ««,.I » m usyss iser fri"s( I. I« « sis Iuwl 

w- nms IIIIO « » Inlss lot-I- schpr Ia luzz til 
XI- u l ukk I i. Ni- II: ist« l ulIlo Ists 

Torsdagen 
Den 26 November-, 

.2 Eftekmisssg. 
l·I-I-:II:«- I-« n-. Ism« III --ch ul IsInkssnIIIIt lil 

IllIiInIszisrsssL liIII nInls sit-II-- --- Ili-I»III· 
iks xI —l:Il II« Il«- «l««»I Its-l dIiItiuIIeII III WI- 
IlessIn l»I-l-I-slI---liu. 
l« sl I« I« «l-«I —II. Is« Hi IIzz iIIslsIsIIIl 37 Ickli 

III-l- Kinn-II- »I« IIIU »Im schlingt-s- Ins-sit 
still- II n l««-««- l 

l zn store Jule Excuksion lalgaaor lra New lork den 9 Dec. 
mcd »I nited states· 

lurxrslwo «I-l--i;::Is.-r«l-«.«I1I-«y-—l,k-, 
,;-.11I-·I—«I.l«.m—0(iU-I«k;l-I iissili 
«--s ;II--—-Is-s-l I:1.«..«-lel·-I--lu 
...... 

A. Mortensen ö- Co» 
s :-’Xl- IsII l Ast-I-. 

120 EIN Kinzig str» chicago lll 
-" « «lI--s-- sit-; its-« In-« l« 

--,«l':I-,-««.« ! --lol lI -·.- 

.- 

Danish Luth. Publ. House 
lnIr 

Agentur 
for alle DIIIIIpslIlbssLlnlen 

Ilnslcer Uc- at rcjscs til vort 

Immlc lictselrclumh ellcr lim« De i 
Binde at Semle llillcttcr til Sol-Egi- 
IIinge ellcr chncr dahinan cla 
skriv til Os. llillctter ist«-IS lIcr 
til lIVillcen sum lIclSt Umls ug 
Inctl lIvilliIsn sum licslst Linie. De 
I«il lII-I- III-nun Ilcn Fortlcl III 
Ist-I I«(«(«l ();:l1uI«ti» lilcspcslitimL 
l)illi;.:slcll.«ige-1)I«is ug absolut (-:I- 
mnti III(-Il ()ptr.1-.l(lccri lung- 
Isprsunlclsz tIl llnnIIIrIrlc besor- 

gcs billig-CI til cthvcr Titl. 
Alle l««(««csp0rgslcr DOMAIN-§ 

SIHIlsiS IIf 
Oanish Luth. Publ. Hause. 

lzlxiir, Nclm 


