
»Heut- Egede«. 

creatandste Handels nye 
Stil-. 

Bed en smuk lille Hsjtidelighed 
Wes Formiddag den 14. Decbt. 
den kgl. grsnlandste Handels nye 
Dampstib med Navnet »He-as Ege- 
de«. 

IF Baaden betet paa ingen Maade 

It til de sinke Nybygninget, som er 

tm udgaaede fra Burmeister E Wains« 
"’ Verst, den er tun 1660 Tons, 

l71,6 Fod lang, 74,6 Fod bred 

ag stiller 20 Fod, som man see 
saaee bestedne Dimensionen Det 
et et kont, lille Skib med smul 
Rejsnina, og naar den blider rig- 
get som tremastet Stonnert vil den 
Ilive i høj Grad pyntelig. 

Lidt for Kl. 12 ankam Prins 
Baldemar, oa straks derefter traub- 
te Pkoth Fenger frem Da holdt 
Daabstalen over SkibeL 

— Det er sagt mig, begyndte 
Provftem at dette Stib er et ad- 
mærtet «Skib, sicertt og solidt bng 
set Its-ed teaftige Spanter oa god 
chedning. Saaledes maa det jo 
ogsaa være, da det stal fare paa 
de fjerne Bande der oppe imod 
Nord, bvor det er udsat for man- 

k Fatek mellem Tadidsfttcedets 
Mjergr. 

Talenn dvælede derefter ved det 

Mu, som Stibet havde faaet, oa 
Inn allerede siod bamret fast paa 

dets Bod. Der var maaste manae 

isdte Navne i Danmarts Historie 
steck havde spredt site-eine Glans oa 
Ude ildnet mete, men ingen an: 

set havde visi sinke Selvopafrelfe, 
W og Taalmodighed end den» 
Wald, ths Navn dette Skib havde 
facet. ! 

Cid Stidet og dets Befcktninaj 
Inn vise sig i Besiddelfe af de sam » 

se Egenskabet som Egede, Udhol: 
Ieiched oa Taalmod. ( 

Soa traadte Prins Valdeknar; 
frem, Da Direktor Des-Tau nedstarl 
Chamvaakefkaskem fom bang i en. 

dannebroaksfsrvet Inst i Boden. 

san overmlte Printen Flaften og 
Visie ham det mest betvemme Sted 
If knuse den imsd 

«...»Faa Minutter efter tom det hei- 
Udelige List-Nil Staderne Hat 

»Vldne, Flatten tnuftes og under 
«·«O"mraraab sted Aaterltavnen stum- 

mende gennem Vandet Da lidt ef- 
tet laa Stibet, roligt forteiet ved 
sit Anker vis a vis Lanaelsnir. 

Dermed bavde de flefte vel troet 
it Høftideliabeden dar fotbi. hvis 
U Program, som man plejer at 
fslge ved den Slags Lejligheder, 
Inlde overholdes. 

«Men det var ilte Tilfceldet denne 
sang. J Atbejdetnes state Spi- 
sefal havde Direktoren ladet pynte 
V Mkb Fkllg vg gtønt og serveret 
CHU FWTOTL svm gav Anledning 
If en Rcekke ofsicielle Taler, bl. a. 

if» Jadenrigsministeten Kultusmi- 
n, hernmn Trier og Direk- 

Me Hagemann og Nybetg 

Smatanyt 
Kittel-tat Samfund a 

1898. Den 14· Oktober hat 
,.Lttteltgt Samfund af 1898«, stri- 
ses i sidft modtagne Nr. af »wes 
sg Stjetne«, gjott det sinke Stridt « 

ti hbe en Byggegtund til Opfstelse 
if et. Ungdomshjem i Ksbenhavm J 
vier Aar og Dag hat der Vettets 
let og fothandlet om en faadan, og 
ist M stod Sagen faalede5; denne 
eset ingen i den indre By, — og 
der maattie det lige. 

Stunden et i Studiestrcede, tcet 
if ved Spotvognslinjem er 3600 
spat-rathen flvr vg hat-kostet 200,- 
000 st. If dem haves til Ruck-ta- 
hed 47,ooo ne» der ek keck-sei til 

stän- Ka- 

De kan sskse D-» nd ZHHU H 
spare sinke VI dtl I« H-- H r nd 
senkt-ask et ksc Hirn as 

sinnt-I Wutin sum-W 
Ksb If vsk Alm· N« nimle »sie- 
vtwientcnt sor m t t- 

ste met-Masse V us m 
fort-II as Ist Zins- 
Verdet- Ikt Initiat- 
ZWOW onna-m m-, 
kpsallevoreMen s »k- 

«· 

sum-s hat«-»- e- So I- 
sts-est M Um S , .T««’-'F 

gibt-Otto emmrnmd « 4·»« 
alles-m omme hos E-— « .—-—.« 

Rennestek og Dy- 
« 

SMV est-r des i Dag. I II Ums sc ts» 
i» lot-Imm. Mnm 

statis- 
I 

ldette Øjeme Men nu, da Ghib- 
tet et gjort, er Øjeblitket tommet 

til, at alle de Gaver i dette Øjemed, 
fom endnu itke er anmeldt eller inb- 

betalt, kan komme for en Dag ved 

Neddelelse til Johannes Schtøder, 
Larslejftrcvde 10, Kbhv. K. 

Det et itke bl·ot Vsennet as »Kir. 
keligt Samfund af 1898«, vi vendec 
os til, men i det hele til alle dem 
i vort Folt rundt om i Landej, 
som fotstaat, hvad det vil sige, at 

Ungdommen i Kobenhavm hvvraf 
mange hører hjemme udc i Landri- 

-faat et nyt Samlingssted til Vcern 
om deres folkelige og lristelige Liv. 
—- Vj stal i den komende Vinter og 

Sommer have i Gaver mindst 58,- 

j000 Kr· foruven det indkomne; vi 
beder alle Kristne om deres Bidrag 

Tderiil og haaber paa, at denne Bsm 
’vil blive hørt og opfyldt. 

Jens Nørregaarb· 

Mindesmcerke for Fest 
Sehr-der. Et Mindesmærke 
for afdøde Fru Schrøder, Aste-v 

jHøjfkole, agtes, ifølge R· B» reift 
ji Asiov eller Siibelund Krat. Et 

»Opraab angaaende Minndesmærtet 

Hvic med det spkste brive uvsendt fu 

yen Krebs af tidligere LlstoviEleven 

i Kamp om et Born Gul- 

lehandler L» der er sekareret fra 
ssn Huftru, havde faaet fia tillaat 
Mnndiabeden over og Omlora for 
bete-Z eneer Bam, en .«’- anria Piae, 
som Faderen derpaa satte i Pleie 
bos en Dame i Halte. Fotleden 
indfandt Moder-In sig her og bou- 
forte Barnet, og da Faderen ftt 
Meddelelfe hexorn, bad han Poli 
tiet am Assiftance. Moderen op 
iøates og fandtes i en Lejlighed i 

Laxegade, Kobenhavn, og hun blev 
Derior tklsagt til Forbor oa ad: 

spurgt, hvoe Barnet var. Hun er- 

tlckrede, det var hjemme i Lejlia 
beden, Da medens hun holdtes til- 

bane i Polititammeret, aflaade VII- 
fcsadem lebsaaet af Cytlehandlerens 
Zaaforer, et Besen i Hjemmet for 
at bente Vorm-L Det var der imids 
lettiki ikle; Da det syntes, scm om 

Der et Var Daae iioraejen er ble-» 
Den sendt bott. 

Nu leder Politiet efter det. 

Et Tidenk Tean Autti 
onådirektøren i Kobenhavn indtaL 
der til Mode den 25’.. dg» strivek 
,,ng-l.« as LI. Tec» Z Anledning 
af, at en Pant oa Ublæggbaver hat 
begccret Aktieselslabet »Arbejderne"5 
Fnrsamlinggbvgning paa Vesterbroz 
Ejendom paa Enahavevej Nr. 40 
ftillet til Toangsauttion 

Uba. Fæle Ord liae on mod den 
glade Jul! 

Men fadan gaat det. Hohn-ob 
staat for Fald, og det var nærmeft 
Hofhedsvanvib, da Socialdemotra- 
tiet i 1895 uden Kapital gav sig 
til at opspre Forsamlingsbygninaen 
ude ved Enghavevej med Habe, Keg- 
lebane, Restavrant, Kast, Dansesal 
og Theater. uværende Foltetings- 
mand E. Hyet hat haft slemme 
Aar fom Formand for al denne 
Hetlighed, der nu endelig — eftek 
megen Famlen, Strid og Halten 
— sig —- igennem — kamlet sam- 
men· Attiekapitalen hat i mange 
Zlat været tabt, og Socialdemotra- 
tiet taber nu et bestehent Belob 
Tefter Sigende ca. 8000 Kr.!); men 

oerimod tammer Katastroer paa 
Enghavevej Ejeten af en s. Priori- 
cet paa 40,000 Kr» der indeftaar 
efter to Laan resp. til Kobenhavns 
Rreditforening og Hypothetforeniw 
gen. 

Eftee Auktionsrettens Bekendts 
zsrelse i Statstidende er Atealet 
ta. 19,400 Kvabratalen stott, og 
mar bette Tal synes ringe, ligget 
Iet i, at Aktieselstabet alt hat bott- 
iolgt et Sthkke af Grunden og det 
mdda det verdifuldeste Histnr. 

En Landgby forsvund n· 

Landsan Ktrlholm ved Hotsenö 
äeftod tidligere af en McengdeGaar- 
Ie, der laa paa sm vante Plads. 
Baardene et imidlectisd nu flyttede 
tb paa to um, fom ifl. ,,Horfens 
Dagblad« til Foraatet ogsaa vil 
dlive siyttede ud, og hermed er saa 
sen tidligete Landsby helt forsvun- 
sen og tun Kirken tilbagr. 

Spaamanden TegneU J 
dsjestereti M den 15. Dec. fase- 
rogei en Sag tmod Spaamanden 
s. IWL Leg-met St. Strandsteædh 
kämhavth der i Maatet blev 
met ved Weste-et for ket samme, 

s 

hvvrfor han nu er tilbalt, nemlig 
for ved Avettisfementet i Bladene 
om Kottoplægning og Koctudlyd- 
ning at have loklel Foll til sig 
for at spaa dem om deres Fremtid 
ch saa taget Betaling her-for ved 
at formaa de bespgende til at f- 
løbe ham Perfumer varietende fra 
50 Ore, til 1 Kr· 50 Øre pr. Glas. 
Tkodö Højesieretsdommen i Form-- 
ret er Tegner altsaa mdbleven med 

Ldenne Spaavitksomhed paa versenk- 
)lig samme Maade som tidligeke, og 
Krimknalretten hor verfor idsmt 

;l)am en Maaneds simpelt FængseL 

Tilskadelommen Dia- 

Honissc Forleden Formiddag. 
da en as Diatonissekne, Søfter 
Fremdle kom gaaknde gennem 
Matthasukgade i Kobenhavm gled 

.bun i des fedtede Føre og brcellede 
bet ene Ben. Hun blev baarel ind 
i Ejendcmmen Nr. 14, medens der 
fendtes Bud efter en Ambulanccs 
cogn. bvori hun kørles til Malo- 
nissestiftelsens Sygebus. 

Etjaalet for over 1000 
Kr. Støvler. En ung Max-, 
der var ansat paa en Skoipjsfabril 
pac: Fredetilsberg, begyndte i Nov. 
Maaned 1901 at fljæle Fodtøj. Ve- 
qyndelfen sicte med et Par; men da 

del gkl godt, udvidede hun Virt- 
fomheden og sijal et Pat Sko hvek 
Uge: og da Tyverierne ille til-dage- 
des, begyndle hun fta Januar-Maa- 
ned i Aar at stjæle Stvvlet dag- 
lig, ja dkev det under Tiden til at 

stjæle to Por. Saa gil det galt, og 
lnm blev attesieret. 

Hendes Fremgangsmaade var 

den, at hun henad Fytaftenstid 
stjal Slsvlernr. jom hun trat pac 
i en Gadedøt tret ved Fabrillen. 
Derpaa gil hun en Times Tid med 
dem, saa at de blev lidt tilsmuds 
sede, og saa panlfatles de. Pen- 
qene mokede hun sig for. 

Den 14. Dec. blev hun ved Fre- 
derilsberg Birls Exttatet idømt 
Band og Brod i 6X5 Dage. 

Bed Lrbination E Ribs 
Tomtirke den "14. Tec. ordinerebcg 
folgende teokrgifke Ranbidateu 

Les-or Marias Freberitfen beI 
sHtet ki! milskertidiq prasstevict 
Usedbjælper bog Zogneprwften for 
Holftebro on Mnbjerg Menighederx 
VA 

Hans Bierrum Haufen, ankaan 
fnm Hersningemikssoncrr i bei dansfe 
LULiEsiongfelftahg Tjenefte. 

Zogneraadet tom ittet 
Auft. »Ribe Amtstkdende« for- 
tcrller: 

Darum Sogneraad stulbe Tots- 
dag den R. Dec. benynde at assove 
en Bode, som Amtsraadet havde 
dikteret, fordi Sogneraadet — som 
tidligere omtalt —- ikke havde betalt 
Reftbeløbet af Udgiften ved Jstand- 
soc-treffen af Broen over Sneum Aa. 
Den ftsrre Halvdel af Randet, be- 
staaende as 4 Med!emmer, hin-ri- 
blandt Formanden, mpdte da vg- 
saa i Ribe. Den mindre HalvdeL 
bestaande af 3 Medlemmer as Rau- 
det, ssulde sc: oft-se dem i næste 
Uge. 

De msdte Sngneraadsmedlemmer 
havde itnidlertib sikret sig juridist 
Hielt-, og der blev straks nedlaqt 
Protest mod deres Fængsling. Den- 
ne Protest havde til Folge, at oe 
4 Sogneraadsmedlemmer siap for 
at blive sat i Arresi, og der vil nu 

næppe blive sendt Bud efter dem 
oftere i den Anledning, saa lidt sotn 
efter deres hjemmeværrnde 3 Kol- 
leger. 

Spsrgsmaalet om, hvem der stal 
udrede Udgiften ved Boden- J- 
standserttelfe, vil formentlig nu bli- 
ve afgjort ved en Retssag mel- 
lem Amtsraadej og Darum Sog- 
neraad. 

He. Alfr. pren assluttede 
Lsrdag den 10. Dec. sin jydsie 
Foredragstoutne med et Fondng i 
Silleborg. He. Jpsen bar i Tiden 
Oktober til December holdt baldi- 
kyundrede Foredrag omkring i de« 
iydsie Ksbstæder, Stationsbyer og 
Foredragsforeninger omkrkng paa 
Landen Emnet hat gennemgaaende 
oceret: den brandefke Aandsretning« 
Ig dens Jndsiydelse paa Litteratur, 
Presse og Liv. 

En Rette Foredrag, hvorom He- 
Jpsen har mvdtaget Anmodnkng, 
hat af Mangel paa Ab maattei 
nvsættes til senere. 

Tredie Juledag tater dr. Jpsen 

s 1 
H 

paa Hpjstolehjemmet i Bildnis-is 
i Februar og Mart-Z paatcenlek han 
en ligncnbe Foredragsrejse i Sie-el- 
land og paa Fyem hvortil han 
alle-rede hat modtaget en Mangde 

lJndbydelser. 
« 

i 
i Fremtideng ,,-Oceanfly- 
ver«? Paany er der Tale om Op- 
findelfen of et Stil-, der i betydelig 
Grad flal lunne forlorte den Tib- 
bet tager at komme fra den ene Ver- 
densdel til den anden striver 
Kthns. »ngl.«. Denne Gang 
dreier det sig ille om Dampturbi- 
nen, svm man, vist noget forhastet, 
tiltror Evnen til at prceftere sande 
Vidundere i Slibsfartens Tjeneste, 
men om et ganfle nyt Middel til 

Fremaddrivem 
Opfinderen, en Sambin i Paris- 

paaftaar, at et efter hans Mobel 
bygget Skib, vilde kunne tilbcige-v 
lcegqe Vejen over Atlanterhavet i 6, 
over del stille Hav paa 18 Timer. 
Ei Ravn hat Tingften allerede, den 

hedder nemlig »Typhvnoib«. 
Det vilde jo unægtelig vcere ganile 

fvrnpjeligL om man« Lørdag Af 
ten efter at have pasiet sin Nak- 
ringij lunde brcrge of Sted til 
Amerika, viere i New York Søn 
»ng Morgen iidlig, se lig om der 
i Dagens Leb og sna brsuge Nat- 
tcn til Mandag til at komme tile- 
gc til Kobenyavn igen. Men Til- 
troen til disse flønne Udsigter fal- 
ber unægtelig stcerlt. naar man 

høret, at denne Slibets uhyre Hur- 
tighed opnaas ved stadig at stabe 

lufttomt Rum foran Forstavnen! 
! Det tlinger vel meget a la Münch- 
Jhaufen 

Store Gaver til Kirsc- 
fonvet. Det lobenhavnste Kir- 
fond hat i November Maaned mod- 

taget adsiilsige ftørre Gover, hvor- 
iblanbt to paa 1000 Kr. fra ulends 
te, anonyme Givere. Ligeledes er 

der Z de fsriie Dage af December 
flcrnlet 1000 Kr. fra en anonym 
Ven as Zagen. 

Lin vidunderliq Tited 
ninkn Bau Nnbtdzminqcme Deo 

let iHmle »St. Thomas« imrtede 
scrieksen Eftermidduq ved 4Tiden 
in :Ui:1:««:rioend, Frany Elannerup, 
lscenhc Tckssxmde ft, neb fra st. 
Essig Heide. Hang Kammerater 
Iniaq bakn for inult, cg han var 

tseviditlos, da han laut-es i Ambit-« 
kmixevozinen for at løres til Fredsi l til-Eiern Hnlpital Ved Lasgeunderl 
Heu-IN viite dct sig imidlertib, It; 
alle sivæitelferne var af overfladisi 
Natur; intet Sieb-:- var Brud atj 
l:«-ore, lwad der maa ontages at« 
hdrere fra, at lmn falbt i en Sand 
bunte. lifter at han var blevet 
forbundet blev han efter eget Zu- 
sle tørt til sit Hjem og vil allerede 
om et Var Dage tunne begynde sit 
Vlrbejde igen. 

Gudstjeneste pr. Tele- 
fon. Redaltør Hans J. Jensen, 
Stege, der foruden »M-ns Falte- 
blav« dirigerer hele Øens Telefon 
versen, anspgte i fm Tid om Tillu- 
delse til at lægge en Telefon—- eller 
rettere lun en Mikrvfon —- ind paa 
Predileftolen i Stege Kirle· Dei 
stete i Anledning as, at en Dame 
i Stege, sont var syg og ikle kunde 
komme i Kitte, ansiede at sit-de 
hjemme og høre Pmditenem Men 
Kirleautoriteterne imsdelotn ilte An- 
steiget-en 

Nu meddelet »Man Folteblad«, 
at i en Kkrle i Gsteborg er der 
indlagt Telefon veb Prceditestolen, 
saa at celdsre og svagelige Wenig- 
hedsmedlemmet, der hat Telefon, 
tan sidde hjemme og hste Predi- 
ienen. 

Et Sogneraab i Arre- 
ften. Sogneraadet i Darum ver 
Ribe hat længe ligget i Strid med 
Umtgraadet om Udgifterne ved Re- 
Iarationen af Uroen over Sneum 
Pla: det blev tilsidlt dsmt til under 
Daqsmullt at udrede Pengene, men 

iceqtede det standhafttgt. Nu steil 
Kaudets Medlemmer til at affone 
mullten, sont er ladet op til 210; 
Kr. De lire ældlte Medlemmer be- 
mndte ifolge ,,Vestsj. Svcialbem.« 
rsen s. Dec. og de andre tre Tars- 
Dag den 15. Dec. Der et 30 Kr. 
zil hver at sidde af, og det stal 
sage lige en Ugr. 

De samvirlende Mentgi 
äedsplejet bolbt om Mienen 
sen 8. Dec. Msde i Jsethetdcks 
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Hulqu Exnuisjnn 
«Dixie Flyer"R0ute. 

Personally Conducted. 

Un XVtstlnleiUU January lith. im xi irr-Nu u ill l«- rnn srnin Neshrzlslla to 

Fluritln with lhruugh sltkeptnq inu- fi««iii Unmhis Jnsl l«in·---ln, Via Hurhngtmt 
Runte to st. Luni-«- icntl llns «l)jx is l««l)«(-r" friim the-n- tu J;ts-ks.«nvill(-. Fla- 

, This cxcurxiun will be it ps-r.-un;ill)- rmnlurtul ums .u»l will lnr in tshtrgc 
ot« mir l«Lxutr.—i(-n Mitnagkk wh» jstl1()r«iiis,4l11)- f.«nilj.ir with Imints uf indes-est 
mirs-uns and in this Slittp Hf l··1»ti(lu 

The clitylight trip fmm Nitshvillp t» Atliisr it via («h.«1tt;tn»»xka ein-l Imohmst 
Mssimtitim will lns im intere--«.tiiux sunl inqruthvts »in-. us th-: ljnc follows the 

ftout-: of General Shtsrmxmis sinnt-tm mnrch t-- this Si st, 

An eurly applicatiun km- Hltecping Hu- spitue is suggestcc Wkitc for full 
linformation sind copy us jllttstmtnl l)»»klct. isutlinints the tri1)t--« 

W. H. Brill, Dist- l’-mscngck Agtsnh 
llljnuis Central R. R» 

Ums-hu NHM 

IFestset, hvor en ret talrig Forsam- 
ling hnvde indfundet fig. Ved Mid- 
detg Bennndelse gav Setretæren, 

ltand. theol. Alfked Th. Jørgensen 
Inogle Oplysninget om den fort-ann- 
denværende Nodgtilftand i vor Ho- 

Hiedstad nu ved Winter-Ins Jndtm 
Iden, lmorefter Prodst Muhme frai 
LTitøb lsoldt et den nenndigt Strift 
studium bringet Fort-dran om: »Im 
on tmrlinlted i deteg inkbnrdeiz 
Jtsrl:c!k.« Taler-Irrt lqrntterierede 
Irren, i Yllcdiastninq til den dede 

Trtlmknxi. nd fra Hebt. 11, soin el 
fortsnt Lin og stillede bereitet — nd 
in Floh 12. oqsaa striktenlcrr 
lizilkeden i dens rette Lyk. Tro on 
dlærlinlded forholder sin til hinanden 
fom Zwei on dets Frngter. —- Mc 

ninbedksplejernes Foredrxmgrcktte stut- 
de flntte Paafølgende THEan da 

Music lic. theol. H. Ugsing vildel 
tnle mn ,,K«oindens Deltanelse i Me- 

niabedens Arsbejde.« »ngl.« benyt 
ter Lejligbeden til at henlede OP 
nicktlsombeden paa, at der nu ved 
Vinterens Begyndelfe et eig Anled- 
ning til at yde Stotte, hvotved bl. 
a· ogsaa opnaas, at de nødlidende, 
hvem Hjcelpen kommet til gode, er- 

farer, at villig Hjælp ydes forst og 
fremnieft gennem den triftne Messin- 
hedspleje. 

En Seegehsjtid i Gros- 
seter Jacob Holmblads 
Hieni. Kl. 4 Efterkniddag den 
10. ds. afholdtes i afdpde Grosse 
rer Jacob holmblads Hjem i 

Kronprinsessegade 24 en sinnt Spr- 
gefest, inden Liget fortes til Kuma- 
toriet. Ei Vatelse ud mod Gage- 
den var eyddet og drappeeet med 

fort Mede. Midt i dette var Kisten 
henstillet, otngivet as tændte Lys i 
Kandelabee, og i det ene thrne var 

anbmgt et Stueoegel Tit Stede 
var den afdødes Familie, ncermeste 
Venner, Kontor- og Tjenerpersona- 
let. Eftee at Salmen »Lytsalig, 
lytsalig —« var afsunget, talte Sog- 
neprceft Larer vetd Marmortitlen 
tort men hierteligt over den afdsde 
og fluttede med en Wa, hvorpaa man 

atter sang en Salme, inden Kisten 
af Kontoepeefonalet blev haaret ned 
til Rustvognen De fleste af de til-· 
ftedevcerende fulgte med til Kuma- 
toriet. 

Der var sendt pragtfulde Mom- 
stetdetorativner, baade fra Kontor- 
versonalet, Fabeittens Arbejdere, 
Fortetningsvennee, Tjeneestabet m. 

fl. — Paa Amagee flagede de fleste 
Bygninger, som tilhster Familien 
Holmblad, paa halv Stang. 

-—— 

En Faden der ieettesatte sin 
Son, sagde i en streng Tone til 
hom: »Das du maaste nogensinde 
let mig vpfste mig saadan, da jeg 
var Deengt« 

: De billige Billetpriser 
Z gslder fremdelu til elle- III 

YSVERlGE 
NORGE. 

DANMARKOS 
FlNLAND 

med 

ZAMERICAN.. 
: DoszoNog 
meE sTAR um«-is 

! 
» 

men Tiden but-de lage-s i Ast 
I 03 Billetter købes nu. 

l X"1p;s«li.:«-7U like spinnt-V «r(1s«ks, Ve- 
« 

Ists-r Hin-l "l«r;ns« »r- lot-« Dis-. 

Fur visllskn lskilymsinxzssr lustw- tslltsk 
Ulskciv m- ritt-r citkymmilo Aue-Ist 

FKANCIS c. ZKOWN, 
sichs-In suec-. Aus-ist« 

NOT Durham st» chbusq In. 

Special lletlaootl 
Excursioa llates 

A United states Wall Ists-. 
well adaptcd sur udc in office. library 
or schmghsulpstitntially menmtmhedses 
lmuml in cluth printed in full Delos-H 
shuwing the lknitcsl States, Als-Ia. 
Culm aml our islsiusl pr(-—uessi0ns The 
miginill thirteen state-, the Louisisns 
Furche-h the Oregon Territkiry. etc-.- 
iirc thwn in outline. with dates when 
tierritury was arquircil, imcl other stin- 
sslxlc information- 

sent to smy sulslrosss im recipt of fif- 
tccn sent-s t-) cover ji«-tuge. by B W. 
Knislxcrm P« T. M.. C. s N-W. I’y, 
Cliicaga 

qu low liste- to state Steine-k- 

Meetins It columM Neh» 
Via the Nun-Westens Lilie-. Steur- 
siun ticltcts will be suld on Jan. Is, l7 
and M, limited m return until Jau. Ic, 
Ists-, indusij Apply to agents chi- 
citgo ä- Niirth-U·ck.tt»rtl II 

Vesy Lov liste- to Asricultuksl 
Associatiom Matt-OF Ums-» Neb» 

Viii the Nil-M Vlfcstcrn l«inc, will he 
mild at rcslucserl raten .lan. l( to l9, iu- 
clmiich limited to return until Jst-IS. 
inclunive Apply to agents chicakoä 
North Westens R’y. 

settleki’ One second cliu Kstu 
to the Muthes-h 

Vis- the Nimm-Wirkuer Linn-, willhe in 
estlcsct un the first and tliircl Tucstlsys 
in January, February MarchiindApkil, 
l«tt)5. tu KtsnlurlUL Alabale (leorssls, 
North EIN-link Fluriclit and other 
sittithcrn statt-In For full l- kuramtloth 
ticlect—. etc. iuquinA us agent- chitesgo 
ä North-Woduer R’y. 

«Dansteren« udgaar to Gange m 

ugen. zicso mutig-. Puppe-Mk stu. 
DAlell PUIZlIslllNO HOUSE- 

tZISLAllZ.lCEK t-- 


