
Direkte Dampskibstuke tra og til skandinaviemi 
DEN ENESTE L1N1E, 

som medfører skandinaviske og kinske Passagerer 
UDELUKKEN DE 

TlL slz sKANlJlMVlEN 
Dei nie-te skib ek det nyq state as belwemme 

S. S. "ADRIA« 
som akgaats fra New York den 15. Oktbk. Kl. 11 Form. 

Billetpriseme fra skandinaviea er ogsaa meget lave. 

159 Randolph sit-. chicaso 
9010live Str. St. Loui- 
37 Broadway, New York 

eller hvilken som helst as Linie-IS Agenter. 

MÅLLEÄBLE 
COOKS AND RANGES 

55 cash and 35 each month. 

l Non-breakable—ever-1asting. Made 

in our foundry. The Besr in the 

World. Quick bat-ers Fuel Savers. 

Any kind of fueL Write for Mal- 

leable Magazine Mee) and leam ad- 

vantages okMalleable over ordinary 
kind- 

FÄULTLESS MFG. cO., 
BLAIR AVE., 8T. ÄCHARLES lLL. 

Dr. POWEID V. s- 20 An- Erim-in- 

Til lndgniclning 
af HESTE, KVÆG o. s. v. 

OARANTERET 
It helbrede sen-pay »Riugbone«, »Navicular Disease". »sp1ints«. »de( cove" 

curhs«. ,,cappec1 Hoch«, »shoe Bojls«, »Bog spat-in and Pusis«. eahver De- 

)kmitet og Udvækst, hovne Koder Og Mast-Ich Porstuvning o-; Borvkidvim 
Host- og Styls-» al slags Halten, »sweeney« og Knæslappelse u. s. v. 

Je « Pri- 50 com-. trit seyen-en «- « 
Aahelslinsek o- Receptacu- 

·k. c. csllshsv Flne stock Auctioneek. Uns-m M. Löst-Held, Peslkkeed stockt - sey. Bellvills I- 
J. christisney Tkouln Horte Bruder Sei-um cnsklei Weitem Such kaise- henevs Neb. 
S. E. cosfoss. V. s« S Inspi. Slouth 0mshs. W W. Samen-n Hoise cis-mer cheues Neh. 

Josedh Wut-on kuglig-h and erach Hof-e lmpoktek choln 

skkjv til 

k. adower Compang Ema-Ia 
Næva dette Blatt. 
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«lllin0is central 
Raume-C 

Round trip rates from 0mal1a. 

HammorUL ln(1.. 815.85 san(1usky, Ohio, 82300 
Ft. Wayne. » 19.20 Tolcd». 21.2.3 
south Ben(1, » 17.30 ColumbuS, 2.'Z.10 
Logansp0rt, 1 8.25 Dayt0n, 22.00 
Kokomo. 18.95 Cincinnati, 22.50 
La Fayette, 17.85 Lima, 21.00 
Terre Haare. 1 8.35 springsield, 22.50 

Vincinnes, 18.35 Marion, 22.50 

Evavsvjlle, 18.50 Findlay 2155 

Indianapolis, 19.4-0 Zanesville, 23.75 

Riebmond, 21.00 Galion , 22.75 
New Älbany, 21.25 Louisville, Ky., 21.50 

Munde-. 19.90 0wensboro, ., 24.90 

Elkhart, 17.75 

011 ule sein. üssst sc Oct. Itth. Kett-m limit 30 day-. 

Correspondingly low rates to many other points in 

Ohio, lndiana. 111in0is, Michigan, XVisconsim Minnesota, 
0ntario, New York, Kentucky, Tennessee-, North Carolina 
and Virginia. 

Full particular-Z cheerfally given at city Ticket Office, 
1402 Famam st., 0maba, or write, 

W. H. Brill, Dist, Pass. Ägt., 
Omaha, Neb. 
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Kongelig Faddetgave· 
Da Hä. Maj. Kotigen den 28. Au- 

gust bespgte Æreslsbing mindeke 

Pastor Brix —- som tidligere omtalt 
— am, at da en Konge 
sidst bessgte Ærp, netnlig Fredekik 
den 5., paa St. Hansdag 1750, 
et Born-, der bleiv oplaldt efiek Kon- 

gen, og hvortil han stod Fadder. 
Da der nu paa den Dag, vor nu- 

værende Konge var i KLEMM-hing 
stulde dabes et Born i Kisten — 

Detailhandler L. P. Hanfens Stn 
—- udbad han sig paa Fokældrenes 
Vegne Tilladelse til, at Barnet nie-kat- 

te bcete Kongens Navn, og at Hä. 
Majcsicet waaite anjirivcs iKit- 

lesbogen som Faddek til Barmt.L-s. 
Maj. Kongen udtalte, at han nieo 

siok Gliede gasv Tilladelfen og spi- 
ede til: ,,Gud velsigne det lille 
Barn!« 

Der et ifslge Meddelelse til »Fynå 
Stiftstidende" »nu gennem Oder-hof- 
marskallatet tilsendt Pastot Btix 
som Faddergave til Batnet et stott, 
meget smiitt foraitbejdet Svlvkrus 
nieb Laaa, paa hviltet Kongens Bil- 
lede af Størrelfe som en Toll-one er 

prceget i Midten, og paa bvis Rand 
er ciselertei. »Es-Inn Christian 9de 

til Christian Frebetil Hansen«. Jn- 
den i Laaget er indgravetet: »Wir-, 
den 28. August 1904.« 

En Tale af Kronprinsem 
Fra Ringtøbina meddeles til Ritz. 
But.: Unber HE. kal. Hejhed Kron- 
prinfens Beleg i Lejren ved Bortis 
den Z. Sept. trachte Kronprinsien 
cfter Taflet oni Aftenen i Bortis 
Gæitgivergaatd ftem og holdt ow- 

trent folgende Tale til den flere Tu- 
sind Mennesker stote Forfamling, 
der opholdt sig wen fe: Gæftgiver- 
gaatrem 

For fprfte Gang besindet jeg mig 
i denne Egn af Landet. Den sinni- 
te Maade, hvorpaa Befoltningen hat 
inodtaget mig her, hat glædet mig 
ooekorbentligi. Jeg haabev, vi at- 
ter modes paa denne«Egn. Jeg stal 
dernæst bringe en hiertelig Hilfen 
fta min elstebe Fadet, Os. Majestæt 
Kongein De lan være forvissede oni, 
at intet Hjekte staat varmere for 
Landet og for Foltei end vor gamle 
Konges. Lad os forenes i Ønstet 
oni, at han endnu i mange Aar maa 

betlcede Dantnaris Kongetronr. Jeg 
vil endvidete Inste, at De vil sam- 

»les om de Mir-nd, der nu siddet i 
Kongens Naad, faa flal det not int- 
kes at fsre vvtt gamle Fædkeland 
videte ftem til Hader-, Frihed og 
FremsttidL Jeg nedbeder himlens. 
Velsignelse over vort elstede Fabre- 
land og vor gamle Hunge. Leve KOCH 
Majestct mag Cihkisiiau den Nim-! 
de! i 

Den danfke deremisp 
sion vg Krigen. Der er, eftec 
shvad Sekretaeren for det dansie Mis- 
ssonsselsiab bereitet i »Dansk Mis- 
sionsblad«, totnmet Eftettetning om, 
at de dansieMissicnærer LyttegaardJ 
og Emil Jener den 6. Juni reiste 
med en kinesist Baad til Da-gu-san, 

.som de naaede den 10. Da de havde 
Pas fra den japansie Konsul i Tji- 
fu, lagde Myndighederne dem ingen 
hindringet i Vejen. Den 11. Juni 
drog de smed Vogn ad anhuant-. 
schsng (samme Natm som Fettg-l 
W"ang-Cheng) til, og de to sprste 
Dage kvm de lyktelig forbi alleng- 
poster» Fsrst da de var tte Mil·fta 
Maalet, iblev de anholdt, da man 

knistcenkte dem for at staa i Fort-in- 
delse nnd Ruöfetne. De blev dog i 
alle Maader godt dehandlede. J 
anhuanckschsng diev de fett til 
Generalenö Hovedtbarify og det 
blev betydet dem, at detes Pas var 

nwd de militcere Vedtægter. De 
kunde dog glæde sig over, at de krist- 
ne i Byen ingen Overlast havde lidt, 
om end det egentlige Msistnsatbek 
de —- gskundet paa thhvcdene —- 

vat bleven indstsillet. Nu er de for- 
mentligs i Sahatsr. 

Den dansske Mission-s- 
ptcest Bis-nann, som i 9 Aar 
Ohae deltaget i Missionsatbejdet i 
Indien, gester for Tiden Montan- 
dei. Paa Sindag (11. Sei-U vil 
han iale ved en Gudstjeneste i Sor- 
Kirle, ved hvillen Lejlighed ogfaa 
Sekten-ten for »Det danste Mis- 
sivudsfelsicb«- Sodom-West LIEMVUP 
i Zuderieicn vil tate. 

—- 

.Missions-præfi Bitmann er fsdt i 
Ruds-Vedby. han Vorn som ungt 
Mennefle til Handelen, men drvges « 

faa starrt imod Missivusakhejdet, at 

han 21 Aar gammel tog Ophold paa 
Missionsstolen i Herning. Fern Aar 
senere, i Efteraaret 1895, afgil han 
sotn Missionsvrcest til Indien og 

hat siden da dir-let dernede. 

Kobenhavns indre Mis- 
sion har efter afdode kaen Kir- 

stine Sttfanne Charlotte Ksbte 
modtaget et Legai paa 2000 Kr. 

Nydansl Læfebog. Ny 
dansl Læsebog for Stolen og Hjem- 
rnet as Jngvor Bondesen og Chr. 
Vestergaard er udtsornnten i 8. Ub- 

gave vpaa Hagerups Forlag. 
J denne ny Udgave er Udsagns- 

ordenes Entalsformer og den nyeste 
Retstrivning gennem«fsrt. 

Den smutt udstyrede Lesebog, der 
forwrigt er anbefalet af Kultusmi- 
nisteriet og avtoriseret as Athen- 
havngs Sloledireltion, vil, svin den 

nu foreligger, fremdeles være i 

Stand til at hævde sig en god Platz 
ved Ziden af de mange andre Leere- 
bøgen der i de senere Aar er blevne 

udgivne. 

Arbejdsnedlceggelfe paa 
Gofch’s Tendstilfabril 
Paa Altiefelstabet H. C. Goschs ch 
C«o.’s« Tendstiüfabril i Fallonera1- 
len hat Arbejderne Tirsdag Mid- 
dag den 6. Sept. etahleret Sirite. 
Anledningen her-til var, at de winde- 
liae Arbejdere paaffabrillen var mis- 
fornojede med en Formands Lytta- 
den: de benvendie sig til Fabrilens 
Dkrettør med en Klage over den paa- 
gckldende Fortnand og lrcevede denne 

afstediget. Da en Underspgelse af 
Forboldet imidlertid gav til Resultat, 
at der formentlig itse forelaa til- 

ftrættelig Grund til at afsiedige For- 
nmnden, nægtede Direktoren at op- 
fnlde Arbejdernes Rrav i denne Ret- 
ning, hvorefter Arbejderne den 7. 

Sept. ved Middagstid forlod Fabrik- 
ten uden at vende til-boge. 

Arbejdssiandsningen bersrer i alt 
ca. 135 Personen 

—- J 

Jldløs. — Tke Gaarlves 
nedbkændt. Den 5. Sept. om 

Estermiddagen opstod der Jld i en 

lsjendom i Slagstrup By ved Guld- 
bjerg Station i Bogenfegnen Jl- 
den bredte sig med rivende Huttighed, 
og i Lobet as z Time stod tre Gaarde, 
tilhsrende Niels Poulfens Enke, 
Poul Larfen og Anders Nielsen, i 

Flammen 
J Folge et senere Telegkam opstod 

Jlden hos Poul Lotsen. Man me- 

ner, at den stammer fra Vadsleled- 
len. Alle de antcendte Gaatde er 

nedbtcendte med Undtagelfe as en 

Lade. El Par Svin indebrcendte. 
Jndboet i alle lre Gaarde brændtr. 

Niels Poulsens Ente havde Pyg- 
ningerne forsikrede i Listisernes 
Brandsorsitrina Los-tu i Ravnholt- 
lassen. Poul Larsens Bygninger var 

forsittede i Landbygningeknes al- 

mindelige Brandfotsilring, Jndboet 
i den fynsie Bondestands Bunds-n- 
sikring. Endelig havde Anders Mel- 
sen sine Bygninger assutetede i 
Landbygningernes almindelsige 
Brandfotsilring. Den famlede Ska- 
de anslaas til ca. 75,000 Kr. 

En Mærlelighed 
En Meddelelse, der er udfendt til 

Pressen fra »Studenterhjemmets 
Presfebureau«, vm at del lirkelige 
Udvalgs Formand, Sjællands Bi- 
stop,, hat gisvet det Emtet tkl at af- 
fatte det daglige fortle Referat 
af Udvalgets Midn, hat valt almin- 
delig Migbilligelse rundi om i Prez- 
sen. 

Dei heddet i Studs »Presselbu- 
reau«s Meddelelse, at Referatetne Eil 
blive udsendt dagllg til en Pris af 
1 Kr. pr. Sil» og at de kan faas 
gennem »Preösebureauet«. 

Man havde ikke senkt, at del sinc- 
de viere Meningen med »Studenter- 
hjemmeis Presfebureau«, at det gen- 
nem Monopolisetlng vilde siasse sig 
en Jndteegt ligeoverfpr Messen, vg 
den sinder des-for den udfendle Med- 
delelse i hej Grad uheldlg. 

Sagen blivet særlig indvillet der- 
ved, at det titlelige Udvalg lidligere 
—- ·i Folge en Meddelelse fraMtzaus 
Butsuu — hat accepteret ei Tilbud 
sta- dette om at sende Pressen dag- 
lige Referatett koste ellet udfeelige 
eftee Udvalselö Bestemmelse, uden 

Betallng fea Meddeler eller Medea- 
W 

Kr. ngl set ingen anden Ub- 

dej til Konfliktens Lpsning end den- · 

ie, at ,,Studeuiethjemmets Presse- 
dumm« og Ritzaus Bureau blivek « 

stillet lige med Hensyn til de daglige 
« 

Referater af det kitielige Udvalgs 
Dis-den 

Saå lau jo enhver vælge, om han 
vil have Reforaterne gratis eller 
betale 1 Kr. pr. Sti. 

« 

Alle »Norge«s SIster- 
flibe et forlistr. J Animu- 
pen fandtes, fortællet »Kolding Fol- 
leblad" for enDelAar siden et Damp- 
slibsselstab ,,Wl)ite Cross-Linien«, 

» 

fom optindelig havde 12 Dampere. 
Da de efierhaanden forlifte, oplsftsss 
Selstabeh og de 3 sidste Dompete 
blev folgte. Tingvallaselstabet lob- 
le to, »Jan Breidel«, fom omdøbtes 
til ,,Danmakt", og »Petek de Cor- 

nich«, som kom til at hedde »Nokge«. 
Den tolvte Dampet ,De Ruyter« 
blev ssolgt til et udenlandst Selslab. 
.,D-anmarl« og »Notge« liggek begge 
paa Banden af Atlantethavet, vg nu 

i disseDage er ,,De Ruyter« forfvuw 
det. Alle »Nokge«s Systerstibe liq- 
ger saaledes nu paa Havets Bund. 

De foksvundne Malmia- 
noner fka Aarhus Hann. 
J Janzmr 1903 forfvandt to Malms 
lanonet fra Aarhus Havnemole, Ig 
Politiei lunde itle sinde Tyven. Nu 
hat en her arreftetet Honsetyv til- 

staaet, at han og en Kammekat, hat 
itjaalet Kanonetne og fort dem til 

Marselisbotg Strand, hvok de neb- 

gravede dem. Seneke sendte de Ka- 
nonetne som Fragtgods til Ilalborq, 
og Hsnsetyven folgte dem der for 70 
Kr. til en Mand, der handlede med 

gammelt Metal. Sidstnævnte er ans- 

holdt for Heleri og vil blive sendt 
til Aarhus for at afhøres det. 

— De fta Aarhug Havn i sin Tid 
stjaalne Malmlanoner er ifslge »Im- 
landsposten«, eftet hvad de anholdte 
Metaloptøbete Mitlelsen og Lotsen i 
Aalbotg hat tilstaaet, folgte til Tysts 
land, saa de vil nckppe komme tilbage 
til Aarhus igen. For de to Aallwp 
genieres Bei-kommende stal der Univ- 
lertid fonligge bevidst Haleri. 

De forsvunbne Fisterr. 
Liget af Fistet Lakg Peter Lotsen 
af Ore ved Masnedsund,der forulyt- 
tedeNatten mellem den 26. og 27 Au- 

gust, er i Folge R. B. i Gaat fundet 
findende i Stotsttsmmen nckr ved det 

Steh, hvor den tcenttede Baad fand- 
tes. —- Den anden Fister (han Bro- 
dey savnes ftemdeles. 

Tyvetiet hos Hvtget Pe- 
te rse n. —- 1100 Kr. fundne. — Et 
nyt Spot. — Paa et Tidspuntt, 
hvot det synte3, som om det ftote 
Pengetyveri, vi otntalte i sidste Uge, 
stulde tabe sig i Mottet, hat Poli- 
tiet faaet et Spot at gaa efter, socn 
sittert vil fote til et Resultat. Man 
bar vel ogsaa ssr troet at være inde 
paa bet rette Spor og er alligetsel 
blevet siusset; denne Gang et der bog 
næppe TvivL da man hat det posi- 
tive Støttepunth at der er funbet 
1100 Kr. af de stjaalne Penge. 

Opdagelsen er stet paa folgende 
Maade: Paa Renholdningsselsta- 
bets Oplagsplads ved Klsvermakt5- 
vejen fandt man i Gaar, da man 

tsknte den fra sidste Nat udfsrte La- 
ttin, et Pat smaa Patter, som man 

underssgte nsjete end ellekö, netvp 
fotdi Politiet havde antnodet om 

Paapasselighed. Eftek at Irrt-pat- 
ningspapitet var fjernet, fandt man 

nagte af Firmaet Holger Peterfens 
Gagetonsvolutter ag inden i dem Pen- 
ge, dels i Sehley as de efterspgte 
Nunm, dels i Solv. — Dei sidste 
giver Fundet en ganste fertig Inte- 
tesse. 

Polttiet blen Ifetbtittetig unbenet- 
tet, og det bad, om man vilde fort- 
sætte Indus-gelten Den hat dog 
endnu itke givet ydetligere Resultat. 

Overftadäft set tan det syneö, fom 
om dette Fund alligevel er temmellg 
tinge at bygge paa. Men det er det 
ingenlunde. Sittett hat den« ssom 
stilte sig ved diöse Benge, kostet Ruh 
og Stut- fta sig af Stkcet for at bli- 
ve est-et De mange Penge hat han 
ille vivft at stinke. Dei-for bort med 
dem. 

Getnsingsmanden er sillert ung; 
meget tyder derpaa. Men han er lis· 
geledeg tun en af stete. Danz An- 
del er io i Grundens bestehen. 

Men et Tyvert, som hat flete Del- 
tagere, kan nceppe holdes hemmeltgt 
ret lange. 

Opdagelseöpolitiet ladet met-»Me, 
it en Bei-naian af 500——2000 Kr. 
tdloves M den eller dem, der heut-en- 
Ier sig til 2. Politiinspeltse med san- 
danne Oplysninger, som fstek til 

Dpdagelse af Tyveriet hos Grosserer 
dolger Petersen. 

2500 Kr. Det heiter nu til de 

pagligvags Begivenheder i Men- 

havn, at en ellet anden utro Tjener 
Forsvindet med ststre ellet mkndre 

Portionek af Husbonds Pengr. 
Foukagehandlet Petetsem Gl. 

Kongevej 60« havde en Inskasfatoy 
den 18-aakige Osvald Jensen, som 
Manng Aften den 5. Sept. blev 

sendt i Bauten med 2500 Kr. Neste 
Morgen udeblev han fra Fokretnim 
gen, og ved at fothøke sig i Bauten 

sit Fouragehandleren den Bested, at 
man hvetten havde set hcnn eller 

Pengenr. 
Saa blev Politiet sat i Bevcegelfe, 

og da meget tybede paa, at han alt 

havde forladt Byem blev Politiet 
allakmeret Landet over, 

Der er nckppe Tvivl om, at den 

nnge Mond bliver paagteben, men 

faa hat han vel ogfaa not forntipblet 
Pengenr. 

En15-Aats Dreng ded- 
bkutken. Ved holvotteiTiden om 

Aftenen den 4. Sept. fandteg en 15 
Aats Dteng liggende i Østaoolds 
gabe, Knbenhavm tiLsyneladende lin- 
løs, med en stark Altoholstnnc nd af 
Halsen, der fortlarede Aatsagen til 
hans Tilstand. Han blev bragt til 
seomtnunehospitalet og pumpet nd og 
havde det i Aftenens Lob saa go:t, at 

han kunde fortaslle, hvad der var stet. 
Summen med nogle icevnaldrende 
hckvde han tobt en Flusse »Cognac«, 
sont de havde taget med sig paa Lan- 
gelinie for at dritte. Da de andre 
ilte syntes tigtig om Dritten, bæivte 
han den i sig seit-. 

Neste Morgen fendtes han hjem 
med en Advatsel om itte oftere at 

fylde sig med Eognac. 

Modetne Togbelysninq. 
,,Odense Avie« Ved at berette oin 

nogle interessante Fokspg med en ny 
Methode for Belysning af Fund-Ine- 
tog, som Driftsdirektst chet for Ti- 
den ladet anstille ved den sydfnnsie 
Jetnbane. Denne nye Belygnings- 
maade taldes ,,Aceton-Acemlen«, 
grundet paa Anvendelsen af en 

Vædste »Aceton«, som hat den Egens 
stab at tunne opsuge Acetylengaåsen 
i sig og derefter ptappes paa Sie-al- 
flafker. Suadanne Flasket tan have 
enhver Insket Stprkelsr. De tnn 
vcere ganste smaa og benyttes til 
Ender« Smaabaade etc. og have stoce 
Dimensionen san at de, anbragte 
under Jernbanevogne, kan benyttes 
til Belysning af disse. En saadan 
Jnstallation et af Firmaet »Amt« 
bleven foketaget i en as sydfynfkes 
Vogne og stal nu i den kommende 
Tid prøves. Det nye Lys er hasti- 
geke end elektrist Lys, og Prisen er 

saa langt under, at den metmer Rg 
Prisen for Petroleumssbelysning. 

En uhyggelig Eksplosiom 
Et Privattelegtam til »ngl.« fra 
Hotsens meddelek den 5. Sei-h Da 
Fokvalter Jensen, Ussinggaatd. i 
Gaat underssgte en gammel Tende, 
eksploderede denne, som hast-de invit- 

holdt Cakbolsineum. Vinduerne l 
Sturet sprangtes, og alt stod pag et 

Øjeblik i kys Lese. Jenfen sit flemme 
Brandsaat i Ansigtet og Haar og 
Steg ganste assvedet, sonst fiere dy- 
be Saat i hovedet fra lsseevne 
Stumpee af Tondem lEmn leite-Z i 
fidende Tilstand M St. Josephs Ho- 
spitalet i Vor-send Hans Hoved var 

da ophovnet til det vol-Hie- Omfang. 
Ussinggaard ejes af We Cat- 
stenschiold 

Oldsagsfund. Pan Guard- 
eiee J. P. Schsths Matt i Binde- 

plsccflcss Ics Usct 

Fisch-Etsch sicut-d la Use sum-. 
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