
E 
W 

V a n m a r h 
En Gabe paa 35,000 Kr. 

Danst naturvidenstabe- 
Itg Station i Grsnland. 

Gentagne Gange har den betendte 

crpnlandsarek Magister Motten P. 
potsild slaaet til Lyd for Oprettelsen 
as en naturvidenstabelig Station i 

Gtønland, uden at det hidtil var lyt- 
Iedes ham at bevæge BevillingH: 
myndighederne eller private til at stil- 
le den sornødne Sum til Raadighed. 

Nu hat en Privatmand, Medud: 

giveren as ,,Ugens Nyheder«, Justitss 
raad A. Hoch vist en i hpj Grad aner- 

kendelsesværdig Ossserberedvillighed 
ved at stille et Beløb as 85,000 Kro- 

ner til Raadighed for He. Porstild, 
saaledes at hans Plan kan føres ud 

i Birkeligheden. 
Justitstaad Holck udtalte i det 

Brev, hvori han undekrettede Magi- 
ster Porsild bekom, at hans Grunde 

ner til Raadighed for Hr. Porsild, 
til at gøre dette dels var Interesse for 
Grsnland og dets didenstabelig Unber- 

ssgelse dels national, idet han ansaa 
det sor en Stam, at dennePlan stulde 
ligge ben længere, saa den muligvis 
blev taget op as en fremmed Nation 

for Danmart. Det et nu at haabe, 
at der ikke sra anden Side maa blive 

rejst Hindringet i Vejen sot Birke- 

liggsørelsen as Magisterens smulte 
Plan og den nationale Opgave, som 
han hat stillet sig. 

Porsilds Plan, som han sorstellige 
Steder og bl. a. i ,,Atlanteehavsser« 
bar tlargjort, gaa ud paa at oprette 
en arktist Station paa Sydkysien os 
DistoØen i Nordgrønland i Nost- 
heden as Kolonien Godhavn. Der 

sindes her, som Porsild siget, i Lav- 
landet den frodigste Begetation, der 

overhovedet sindes i Nordgrpnland og 
t umiddelbar Ncerhed og Iidt heer 
til Vejts tent arttiste Forhold. Der 
er herfra hurtig og let Adqana til de 

forskelligste og interessanteste Natur- 

forhold, til Gnejs- og Basaltbund, 
til Landis, til aabent Hat-, Fjorde 
og Jndssøet og til de kulfsrende Dan- 
nelser med deres rige Jndhold as 
halvtrapiste Plantessortsteninsr fra 
Midi- og Terticertiden, hville ester 
al Sandsynlighed er de tigeste i Ber- 
den. Fra denne Station er det nu 

Oensigten at soretage Undersøgelset. 
Man maa forbavsses over, at HI. 

Porsild itte sør hat tunnet stasse sig 
Midler hverlen hos Carlsbergssondet 
aller paa Finansloven til Udstrel- 
sen as sin store Plan. 

Nu er der med rund Haand stillet 
et stort Beløb til Raadighed; men u- 

den Ststte as Regeringen tan det ikte 
lslcnri til. Dei vil medgaa til An- 
ltegget as Statisonen med Hufe, Stu- 
te, Jnstrumenter rn.m. Hei-til kommer 
til den aalige Drift ester HePotsilds 
Oder-flog ca. 11,000 Kronen Man 
Icaa haabe, at shan vil vcre i Standl 
til at stasfe sig denne Surn paa Fi- 
nansloven, samt at »Den tgl. gran- 
candste Handel« vil besordre alt til 
Stationen hsrende Gods til nenne- 

ße stoloni. hviltet har veret en For- 
« sætning 

Dr. Vorsile Plan bar saaet Stsk 
O as mange betydelige Mænd gennem 
W Anbesalinger. Nu har en 

varintfjlende Mand lagt Grundste- 
sp— Im til den Bygning, der sorsaabents 
JI H ille blot vil bringe ht. Potsild 

M ogssaa den danfte Stat Ære. 

sp di mdnvidenskabelige Station i 

;Mud vier vnve et Levis- 

jder den hele vtdenftabeligk Herden 

Mitte Anbede som W 
send bar soretaget i Grinland og 

,i" U til samtidig silterlig Mitte til 

seu- fss de dunst- Estimvet I 
Ezjv s TM t 

Fpksømte Born. Augenm- 
He Lovforslaget om Behandling as 
fokbryderske og forsømte Born og 

Auge Personer foreligger der nu, med 

Jensenssknudsttup som Ordfsret, 
Advalgsbetcenknånk 

Oele Udvalget tiltræder den Op- 
fattelse, der er kommen til Orde bau- 
de gennem den nedsatte Hagkiyndige 
Kommissyong Betænkning og Forsiag 
ps igennem den offentlige Dir-stelle 
If Sag-UT dyn. sidste fotlsbnx Tib: 

Is Lypgiptzingxyiggtxy Me» W tsve 

wes at med- iu, hpis nke stm Tat 

If ist-I »ko- m-»W-pk« pmc m- 

ss stat« se dÆete "k W sog 

Ists-M Mut-IS II Mk MI- 
Ism- ei Mit-« 

F To hohevhensyn hat stadig vætet 
’i Fee-Stunden under Udvalgets Fors- 
khandlingey og de vigtigfteÆndtingZ- 
fotslag staat i wie Sammenhceug 
beratet-. Dei ene er bette, at Statens 
Fotanstaltninger kommer til at gaa i 

)Retning af Opdragelse i Stedet for 
Straf. Derfor ausser Udvalget, at 

Viergetaadets Sammenfætning ag 
Jndstriden faat saa lidt som muligt 
Kakaktet af Politimyndighed, men 

kommer til fuldt ud at bære Præget 
af en venlig, jævn Omsorg og Hjaelp. 
Og i Sammenhæng hetmed er det, 
at Udvalget foreflaar, at Hastugt 
sial trcede i Siedet for de i Lovfok«- 
siagets § 32 ncevnte Strasseregler for 
Pleje- og Bsrnehjem samt alminde- 

lige Opdragelfesanstaltet, sauledes It 

Opdtagerne og Fotsianderne stal ha- 
ve samme Ret til Anvendelse af 
Strassemidlet, men ogsaa samme 
Pligt og Ansvat overfor de dem be- 
twede Børn som den, Forældrene 
hat, naar Bomene opholdek sig i 

Hjemmene. 
Som det andet Hovedhenfyn med- 

nes nøje Tilknytning mellem Statens 
fotesiaaede Foranstaltninger og det 

bestaaende og prsvede private Atbejde. 
J Overensstemmelfe med be as Ub- 

valget sprie Forhandlinger med For- 
standere for Opdragelsesanstaltei og 
med de lebende Mænd inbeanr For- 
eningens Aebejde foreflaas det, at 
Stufen stal oprette 2 —Opdragelses- 
anstalter for scerlig vanstelige Bsrm 
in for Piget og en for Dkenge, hvks 
Alder ved Anbringelsen et henholdS-- 
vis 14 og 16 Aar ellek der-wen Den 
fstfte stal kunne optage indtil 30 Pi- 
ger, den sidste indtil 50 Menge. Hvig 
isvrigt det fornsdne Antal Opdtagels 
sesanstalter ikke ad anden Vej op- 
tettes,« fstger Staten for dekes Til- 
vejebringelfr. 

Derhos stilles detForflag om »Op- 
tagelseshjem". 

Det littelige Udvalg vil 
fornemlig sple atter tkaede samnien til 
Efteraaret. Underudvalgene satnles 

Wertinrd fra Tid til anden i Hovedstas 
den for at drøfte de Sager, der er 

overgkvne dem til Behandling. 

Kirteligt Centrum agtei 
i Ugen d. 15.——22. Oktober d. A.· 
vistnok d. 17. og 18., at lade afholde 
et stsrre Møde i Ksbenhavn, til hvib 
ket baade Prcester og Lcegfolk, der 
net-kniest henregser sig til Kirseligt 
Centrum, vil faa Abgang. Msdet 
tcenkes i det ydre anlagt paa lignen- 
de Bis som »Bethesdamsderne«, ind- 
ledet med Gudstjeneste, og dereftcr 
med Foredrag og Forhandlinger om 

Folkekirkens Stilling, Missionen kg 
et eller andet Punkt indeanr Kristens 
leeren, som i ngeblittet tunde have 
særlig Jnteresfr. 

Mrigt agter Kitteligt Centrum 
ogsaa i Aarets st at foransialte 
mindre Moder afholdt paa forsiellige 
Punkter rundt vm i Landet, uden 
at dog Hensigten dermed er at or- 

ganisere et Parti. 

Santhalmisssionem Te 
sidstef Meddelelser fra Missisoncer 
Strefsrud meldet vrn en tet ftcert 
Beklelfr. J December dsbtes 224, 
af hville 147 i et nytärrdtsget Mis- 
sionsdiftrilt i hviltet fertig den 

norst fsdte Mission-r Bodding ar- 

bejder med betydelig Energi vg Virt- 
ning. Bed Brevets Affendelse midt 
i fvrrige Mann-ed tssede en fiærl 
Mcslingeepidemi blandt Sie-lebst- 
neue paa Ebenezer Missionsstation. 
74 Bsrn var angrebne, 14 var døbez 
Fru Bitteserh der nu et ved at blire 
gammel, var Dag og Rat optasea af 
Ornforgen for de mai-ge syga 

Sogneprcest Berg fra Vorge, fern i 
en Aar-rette hat veret Mission-r i 
Santhalistan, er i dem-e Td paa 
Des-g i Danrnarl og holder af og 
til Foredrag onr Forhvkd i Indien, 
ledsaget af Lysbtlledet 

Bedragerierne hos Se-« 
gelcte Fc Co. Firma-i hat den 
15 Febr. ved Byfogden ladet stg nd- 
levete Bogloldek Carl Hansenö Msb 
lement. 

As ham selv hat man endnu intet 
Spor. Politiet lebet endnu efter 

cham i Byens Smuttkoge, og umuligt 
er des jo Me, at Gan en Dag sindez 
her, men Sandsynligheden er bog 
wankte stsm for, at han er reist 
Wa. 

Frugtttctqve i holte. 

II entreptenant Tyv hat i Mater 
Ideispds at site Its-M Miit-i 

ck M singst-ever k Qualm-s 

ved Halte. Mautatst Vierte paa! 
Kultotvet ejet sauledeö i Dtonning- 
gaatdtettcmet en fuldt tndhegnet og 
med mange Ftugttraet beplantet Vil- 
lagtund ned mod Vejleh som et 

bleven hjemspgt. Men han et ttke den 
enefte, »der hat haft den ledeltge Oder- 
tasielse at se ædle Frugtttceet, fom 
Ejeten i Aatevis hat plejet, fort-rin- 
de. Saaledes er en i Nætheden lig- 
gende for Tiden ubeboet Ban »Sof 
i Ro«s Have ogsaa bleven hjemssgt 
af den gattnetikyndige Tho, sont ti- 

meligvts hat en god Jndtcegt ved at 

sælge de tøvede Ftugtttæet til andre 

Haveejete. He. Bjette hat nu nd- 
sat en Belønning fot Tyvens Paa- 
gtibelfe: men ogsaa uden det vil der 

fta Haveejetens Side detude bltve 
fasset bedte paa i Fremtiden, fot at 

Thvetietne ikte stal komme til at am- 

fatte altfot state Betdien 

Statsbanetne og Rigs- 
dagsmaendenr. J Anledning uf 
de fremtomneMeddelelset om, at Fol- 
tethingsmand Lyngsie stulde have 
misbtugt sin Stilling som Rigsdags- 
mand til at opnaa hedte Reffeviltaat 
for ham selv og det ham ledfagende 
Selstab paa 8 Petsonet paa en Rei- 
fe fta Kobenhavn til Aalbotg Lu- 
dag Aften den 11. Feht., hat Mini- 
steriet for offentlige Arbejdet gjott 
denne Sag til Genftand fot Unber- 
søgelfe. Det et imidlettid detved 
godtgjott, at det ganfte vift under 
Bejs et opstaaet den Misfotftaaelse 
hos Statsdanetnes Pers-male, at 
det Folkethingsmanden ledsagende 
Selstalz bestod af Rigsdagsmcend, 
men at Foltethingsmand Lyngsie et 

uden Styld i denne Misfotstaaelsr. 
Der et iøvtigt ilke vist det paagcelden- 
be Selstasb stotte Jmodetomtnenhed 
fta Statsbanetnes Side end, hvad 
et Selftab af den angivne Ststtelse 
hat Fszje til at vente, vg, for saa vidt 
Fotholdene tilladet det, ogsaa modet 

lhos Statsbanetnr. 

Det stote Krach i Odense. 
Dei har, skriver »Svendbotg Amts- 

tidende«, i nogen Tid væket bekendt, 
at Grosferek Latfen hat-de betydelige 
sinansielle Vansieligheder at kæmpe 
med, men ingen anede, at hans For- 
hold var saa bundlps elendige, som 
de hat vist sig at vere. Ratt-mathem- 
kens Filial, Fyens Landmandsbanh 
Handelsbanken og Fyens Bist-Into- 
kasse et alle engagerede. Af disse 
Banker lidet Nationalbanken og Fis- 
cns Landmandsbank de stptste Tab, 
omtrent 50,000 Kr. hver; Laus- 
mandsbanken menes bog at have no- 

gen Kaution. 
Desværte vil Latfens Fallit time- 

ligvis blive efterfulgt nf en Del an- 

dre. Dei et navnlig be mindre De- 
tailhandlere i Odense, som paa det 

fsleligste tatnes af hats Komm-D 
Lotsen hat netnlig som medbelt faaet 
en Del cf sine godttoenve Vennet til 
at sirive paa Vekölet i meget udsttakt 
Omfang. Entelte hat endogsan dates 
faa letsindige, at de hat givet ham 
Vekslet meb Bei-bei »in blancoc 

Dei menes, at Nationalbnnlen og 
Fyens Landmandcbank ikke hat ve- 

ret tilsttcesllelfg fotsigtige ovekfok He. 
Larsen, hvfs Passiva ansinas til 
200,000 — siknod 48,000 i AktiveL 

De nækmesie Dage menes for-v- 
tigt at ville bringe en Del mindre 
heldige Forhvld erf foestellig Art for 
Dagens Sys. 

Vestkyskens Sikking 
mod Stormsloder. Ei of Ri- 
be Amtstaad wisset Udvalg f Dige- 
scgen hat efter sikkert Fotlydende i et 
Msde den 17. Fett-. i Ribe Waget 
at inbstflke M Umstandets Bedin- 
gelse, at der af Amtsfonden ydez ei 
Tslstub af 50,000 Kr. til Msrelsen 
If et sandige i Mbe Egnen. hetmed 
maa Digei anfes fst sikvet. 

l —- 

Dsdsfald. Apotheker, Ju- 
siitsraad J· N. Sttsnberg R. af D. 
mangeoatig Formand for Direktio- 
nenfor Asfens og Omegns Spare- 
og annekasse, et ist. R. B. den 17. 

Febr. Fotmiddag afgaaet ved Dsden 
»69 Aar gammel. Den afdøde hat 
keklædt en Mengde Tillidshverv, bl. 

)a. havde han i 24 Aar været Med- 
lem af Assens Byraad. 

Ei Offer for Kalten-or- 
Ltem Den raste og forwsjelige 
Kælkefart i Ulvedalene hat for fstsie 
Gang krcsvei et Meunestellv sont-Of- 
fer." En uns Mand, dersvar Titstuec 
Hemde, blvvs haltet af en Sie-M faa 
ans M Tklsiand ksttes til sine Fort-ihre i Saat-M. Sieben havve 

ramt ham i Undetltvet, vg hans 
Tilstanv ertlceredes for haablsx Al- 

.ligevel levede den unge vg ltaftigk 
Mond nogen Tit-, men han maatte 
til stdft under svæke Livelset bukke 
under. 

Ulykten et saa meget ssrgeligeke, 
som den tnap 26-aatige Mand, hvis 
Navn er Johan Johansen, tun var 

paa et tokt Bespg hvs sine gamle 
Forældre her i Landen Han sttldresw 
som et flinkt Menneste og hat-de en 

god fast Plads ved FisterstonnekterJ 
ne i New York. Han havde alletede 
løft Billet og stulde We tejst tilbage 
til Amerika. 

Kitkeindvielsr. i Aas- 
hus. Fka denne Kitteindvielse den 
19. Febr» hvorom vi hat betettet, 
endnu folgende: 

Til Stede var Hä. EkxceL Kultus- 
miniftek Sorenfen, Departements- 
chef Hohn, Kontorchef Damtiet m. 

fl· 
Bistop Clausen holdt Jndvielsess 

taten, i hvilten han blandt andet nd- 
taPex Gud give vi aldkig her i Dan- 
mart maa miste den tirkelige Velsig- 
nelfe af vort Ægtesiab, saa at dette 
stal indftiftes af verdslige Eint-ehs- 
mend. Dereftek indsatte Sims- 
ptovst Lindhardt den nye Pmst Pa- 
stot Otto Fkimodt-Møller, hvorefter 
Pastor Msller talte over Dagens 
Teth Jndvielsen fandt Steh under 
meget stor Deltagelse, og Kitken var 

fyldt til Trængjet 
Grundstenen til Kitken blev lagt 

27· Oktober 1902. Kirken er op- 
fstt efter Tegning af Bygningsin- 
spät-L Artitett Kampmann og hat 
kostet 125,000 Kr» thvotaf 100,000 
Kr. er tilvejebtagt ved frivillige Ga- 
ver, medens Statstilstudet hat nos- 

gjott 25,000 Kr. 

Finfen MindsesmærkeL 
Den tyer Komites Fokmand, Profes- 
sor Les-set i Berlin, hat fra Kejser 
Wilhelm modtaget 1000 Mart og af 
det preusisie Kultusminisietium 500 
Mark til Mindesmcerket for Profes- 
sor Finsm 

Rødding Ptæstegaard 
l: r æ n di. deding Vræstegaarb er 

ifslge »Vib. St. Famle i Mandags 
Aftes nedbrændt Jlden opstod ved 
IsTidem Der indebtændte nogle 
Faar og Hsns. Hvotledes Jlden et 

opftaaet, vides iste. 

Tyven med Revolvere:s. 
—- Den ftjaalne Pengeposr. 
En Nat for en Magnet-seid siden 
anholdt Politiet et ungt Mennesie, 
Gregorius Gram, der havde begaaet 
Jnvbkud hos en Grosserer i Helen- 
landsgade. 

Dei var Grossereren, der felv op- 
dcsgede, at der var Tyve i Fort-emin- 
gen; da han vilve gtibe hom, trat den- 
ne imidlettid en Nevoloer op, og han 
hat-de sikdett plasset lis, om ikte 
Grosseren havde staaet bet fatlige 
Ver-den nd af Haanben pas hom. 

Nu maatte Tyven pæni fslge med 

paa Steiß-new hvor han bkev taget 
i Fuchse-. hetunder tilstsd han, ct 
det var hanc, der Ivri Tid i For-ves- 
en tm btudt ind i de forenede Mei- 
etiers Kontot pau Kongens Nytorv 
og bcvde stfmcet en PengeMe med 
ca. 400 Kr. i; foruden Jndbkudet 
hos Gwssemen var det bog det ene- 

ste, hcn hat-se paa Samvkttigheden. 
Dei hat visi sig ai være sandt, men 

det Ist da sgsaa vætet mete ensd 
not. Reiten fvsmte ham nemlig den 
18. Iebt. Z Aar-s Fotbedtingöhtxs. 

Bisvisning af SkoleJ 
Estu i erderiksberg Kom-l 
mu neskokeU Under de stadigt 
voksendeKrav til Gvdgsrenhedem Mc 
mindst fra de nye silantropiste Fore- 
tagender, der nu til Dags stydet saa 
frodigt frem, er bei vfte svceri at kla- 
re sig for ældte Instituts-mer af denne 
Akt, selv vm be er not saa knoti- 
sicerede til Underststtellr. Saaledes 
gaar det bl. a. med Stolebstns Be- 
spjsning. Dei er uimodsigeligt, at 
for saftige Familiet med en stot Bot- 
nesiok, et bei haardt at staa sig igen- 
nem mod Stutningen as Vintetem 
iscer naar Forsprgeren ille hat Ak- 
bejde, og de faa Ressourcer er stup- 
nse op, og det hat da dobbelt Beiw- 
ning for Etrnene at faa Middags- 
mad paa Skplm Ved Kommt-ne- 

siolerge paa Fredetkksberg, hvots 1200 
Byrni bespises A Gange om Ugen, 
sbegynbje Bespisningen i Aar den 11. 
Januar, og efter Scedvane Instet man 

at kunne fortsætte i 10 Uger kndttl 
den 21. Warst Men da Bei-verne- 

Bidrag er indgaaet noget sparsomme- 
re end ellers, mangler der 8——90() 
Kr. i den nsdvendige Sum. For itle 
at Bornene sial miste detes Middaggs 
mcd i den Tib, hvor de tkænger haar- 

;dest, anmodet Komiteen indtrcengenoe 
’om ydetligete Malp- 

Skjokdborg vil ksbe en 

shecte aard og udstykke 
des ti Dust-acad For-satte- 
ren Johan Sljoldborg hat efter Jud- 
bydelse af «Kolind Foredtagsfot- 
ening« holdt Foredrag i Kolind For- 
samlingshuT Et af Foredkagene 
var om Husmandöbevcegelsem og Or. 
Skjoldborg udtalte da bl. a.: 

Paa Vejen therovet reiste jeg sam: 
men med en Grossetet, og for ham 
sad jeg og udmalede det Fremtidssg 
billede, jeg faa gerne vilde have gjort 
til Birkelighed, at faa herregaardenk 
udstyllede i Huömandsloddm og saa 
fagde han: Bel, De kan faa 100,0()0 
Kr. af mig, jeg sial tun have 5 pCt. 
Rente vg 2000 Kr. i Afdtag pr. 
Aar. 

Jeg flog til med det samme, og 
den 19. Febr. var han samtnen med en 

Mand, der hat Wand paa at hand- 
le med Ejendomme, nede at se paa 
en Vettegaatd i Sjcelland og hat 
muligvis ksbk den —- iil Udstyknkng 
til damandslvdder. Lykkes bette- 

Ida vil de Busen-nd der kommst M 

at betet-, faa des gibts des er SM- 
FandisseM INDWUI tm- kom- 
ine M ai"«« "400 Kr. Dr V. Land- 
saa san 

·F 

ogsaa evne at spare en 
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ELSKER DE DERES MAND 
ELLER FADER ELLER BRODERP 

Hvis san. lad os fort-kne. hvotdan de kim knnsnss sur den fort-»kle- 

1igc Plage Drukkensk8b. APPLETlNE fcsj1(-r;«1(1rj;:. ug dct kksnnc 

ved dette er, at Patienten aldrixs ved, mun- han kmn utl ak I)rikkcvaucn. 

Bebandling og Brugsanvisning chdoss postpaici sur Mndmgeskesn sis HI. 

Regulazr Pris AS. Al Korrespondance sure-i s()rtruiig. 
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Verdikulclc Oplysnisqek Insta- 

ende Reisen. Bill-erpij m. m. 

sendet pr. omgaaemsr. 
Money- order-. Veltslek same 

Travelers checks achtedes til hil- 

ljgste Prisek. 

FKANcIs c. ZKOWN. 
VIII FAUS- Als-IT- 

». W st. using-. m. 

Læret pages-. 
En tkoeade Baker ypges til at undecvmt 

Nellgwn og Dunst I Bot Freljekc Menighcds 
I Fett-stolz Nemah, Wis» fm den LU· Zum 
weil den 20. August Anspgmngek, Anbesa 

lingct og Fouwjkgster inviendes sannst til 

Paim J. Spe, Nemah, Wie-. 

Rast-in sun. 
Ilclee Krigen mellem Rusland 

og Japan, men den store Damp- 
Slcibslcrig, som nu bar raset nær 

et Aar mellem alle Adams-hav- 
linieme, og Billetpriscrne er nu 

kantsafts fcsr d- re for lecllijke 
Dampskibe est-r smrrelse. Hur- 
tighed, Belevemmeligneder osv. 

Billetter med de nyeste, stsrste 
og bedste Skibe koster nogle faa 
Dollars mer end med de ældre, 
mindre og langsommere Sleibe; 
t. Eies en treje Klasses Billet 
med en as Skandinavian-Ameri- 
lean Linens nye 10,ooo Tons hur- 
tiggaaende dobbeltsleruede sleis 
be »08car ll«. »Hellig 01av«, ell. 
»United States« kostet- 33 mer 

end med ,,Helela«, men saa bar 
man ogsaa Lage i Betrasxtning, 
at med disse Dobbeltslcruedam- 
pere gares Rejsen mellexn New 
York og Skandinavien i Almin- 
delighed paa omlering 9 Dsgn; 
endvidere at Linien er sleandina- 
visle, bete Besattningen paa Skl- 
bene er skandinavisle, Maden er 

sleandinavisk, og Passagererne 
er Skandinaver. Skandinavians 
Amerikan Linien er den eneste 
Dampsleibslinie, som befordrer 
udeluleleende skandinavislcePas- 
sagerer. lngen Russere og Po— 
laleleer beforares. scandinaviem 
American Liniisns Dampere an- 
lsber ilelee udenlandslce Havne, 
saa Passagererne been-ver ikke 
at leunne tale Engelslc, Tyslc el- 
ler Fransle; thi Svenslc, Norsle 
eller Dansle tales as alle umbord 
paa stand-Am Liniens sleibe. 

Entwer, som snsleer at sende 
efter Faden Moder, soster eller 
Broder, Hustru og Bat-n og on- 

sleer, at disse sleal laa en beha- 
gelig Reise uden Omskiftnink 
og i selsleab med Landsmænd 
og Landsmaendlnder, der les-de 
Billetterne med Skandinaviam 
Ameritan Linien. 

A. Mortensenöp co» 
General Westens Patiengers Agnus-. 
126. Saft Magie St» Etlich- Jll. 

Hedehuict. 
En Fortoelling af O. Glaubkecht, 

paa Daan ved Ellen. Bogen er ogsaa 
folgt af Kirsclsig Fotening for den in- 
dre Mission i Danmark, hvilket ga- 
tanterer Jndholdet for at være god 
og fund Læsning. 

Bogen er paa 96 Sidee og kostet 
i Omflag 20 C. indb. 40 C. 

DANISU PUBLISMNO HOUSE 
I i I ZLAIK. NEZI I I I 

otdentlig Afgift og faa desuden hat 
de Slvttet, som de kan indrette til 
Kunstsamling, MIdesaL Bibliothek, 
Musiksal eller hvad de nu vil, og sä 
sde hat deeez egen Sind-, de san tage 
ud i paa Fridagene, sog de hat en 

herlig S-, tori sagt alle Herligheder. 
hvis det lykkes, san stal de bate 

se, den ene Vertegaatd estee den an- 

denqaat den Bei, saa stal vi snaet 
dllve ferdige med dem. 

--I 


