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En Knmp i ZoologistHa: 
ve. —- anetcemmeren List’s Hu- 
stru overfaldet af Bisme. 

J Zookogisi Habe er der den 28. 

f. Mkn forefaldet en meget uhygge: 
lig Begivenhed. 

Dvretcrmmeren List opttædee i 
denne Tid med 5 stsore japanste Bist- 
ne, og de: var Unde: en Prøve med 

disse, at Dass-uns Frue paa et 

hangende Haar undgit at blive 

ihjelbidt af Bestierne. 
He. List, som ellers altid few 

fremfprer Gruppen, ladet nu sin 
Hustru indove sig med Den-ene, cg 
da hun nævnte Dag ved sin Jud- 
træden i Buret var saa uheldig It 

snuble over et Gulvbmdt paa Fore- 
visningsttibunen foet strakö 2 of 
de storste og kraftigste Bjsrne over 

bende — et Øjeblik og 2 andre of 
Besiierne foer ogsa los paa hende. 

Fru List, som, begkundet paa en 

stærk Fortglelse, var ifort meget 
svcert Tof, var meget ubehjælpsom 
vg man saa hende et Ojeblit eftek 
ligge beguret under det vældige 
stbjerg If 4 Bjøknr. Paa him- 
oes frnstexige Steig stnttede HI. 
List øjeksiikkelig til, men formaaede 
alene intct over for Tvrenr. 

Lists anevasser traadve nu re- 

solut End i Buret, medens en til- 

ftedeværende, Ver imidlertid var kom- 
men til, sorftrakte de to Mænd i 

Buret met nogle fotfvatlige Gran- 

knipler, f:-m fandtes paa Pladsem 
Man Lan tænte sig disse vilde Dyrs 
uhyre Modftandstraft naat man ho- 
rer, at samtlige Knipler splintredeä 
fom Glas- paa Ryggen af Dytene 
uden at øve nogen fom helft Virt- 
ning. 

Endelig greb He. List en Bjørn i 
Gebet osg sinnt Bestiej bed sig fast 
i bans Haand, formaaede han bog 
med de berkulifke Kræftet, som Lie- 
blskktets Zvænding havde givet, It 

fastbolde Bjørnen i sin Favn, me-» 
tens Threvasseren imidlertid bovte 
befriet Freien for nsok et of Uhvrene.l 

Fru List, der under alt dette hab-! 
de faaet sit Ansigt siamsbidt foruden« 
en Del aloorlige Læsioner, kom nu 

saa meget til sig felv, at hun kunde 

komzme fri. Bjøtnene kom nu i de-7 
tes respektive Bure og Fruen bragsj 
tes til et Telt paa Pladsen, bvot Ha-? 
vens Sekretam Fru Meilen milsachdel 
den foreløbige Forbinbing. 

Hm List, fern paa dette Tidsvuntt 
var en Tel udmattet af Angst og’ 
Smette, vitlede et LommetsrklædeI 
om Haanken og gar, for at holdsel» 
Dyrene i Aande, 2 paa hinanden sei-I 
gende Forestillinger, hvor der natur- 

ligvis vsonkede lidt Knubs. 
Et rotende Syn under den uhy;- 

gelige Epifnde var at se en Hund, 
fom opjrceder samtnen med Dyrene, 
i det ene Ofeblik bidende Bjsrnene i 

Ryggen og i nceste Øjeblik stillem-O 
Fru Lift i Anstgtet som fosr at lin- 
dre hendes Smette. 

Mertigheoskonventet afj 
1891 Imer sit aarlige Møde : 

Kobenbaon i Dagene den 10., U. oq 
12. Titels-in Ved benne Lejligbed 
M Biskov G· Koch fra Ribe prak- 
dike, og man vil optage forstellige 
Dur-Wende Menighxdsfpørgsmaal til» 

Fothandling. Bl. a. vil Sttftspwvst 
Iaoobi indlede om: »De Kristnes 
Helligholdelfe as Spndagen«, Valg-j 
menighedzpræft Karl Poulsen om:; 
»Du kristelige Falles-stob« og Pastet« 
Stern fka Andreaslirken om: »Re- 
ligionsundetvisningen i Skolen.« 

Udftillingen i Horfens 
des-gis i Smng wen 28. Juki) 
sf ca. 20,000 Personen Entreen hat 
indtiT nu udgjvrt 75,000 Kr. Cn 

skvnomist Succes er hermed sikret. 
Mstillingen holdes aaben indtil den 

L August inklu"sive. 
Fellezdyrsiuet i Hvrsens hat iflg. 

R. B. i de fort-due 4 Dage Mei 

des-St of godt 50.000 Pers-mer- 
st Sindag 22,000. Entraen har 
udgjott 36,000 M. 

Stefansfspreningem den 

send-te kitkelige siociale Organisation 
heiser-- Aarsmsde i Grenaa den I. 

Man-en Man indleder mied at 

W et UND-i Mutsesmkpde 4 

Y Envvkvere hebe-E 
Oc- MQM. ved Wen Stim- 

W M New-, og Fore- 
« 

M, DI. phil· Ins 
»Ja-Mi- M tax- s- 

Kejferinde Eugenies Ve- 
føg. Etstejserinden lefter Napsz 
leon den Tredie. Siden Revolutionen 
af »l. Zerst. 1870 bar hun boet i 
England) tildrngte Formiddagen den 
281 Juli den mefte Tid orn Bord i 
»Thifrle« oig bla. a. modtog Beleg 
af Prof. Fridtjof Nansen og Baron 
Wedell Jarlsberg. 

Kl. 12 tørte Kejserinden, ledsaget 
as sine Damen en Ture ud i Byen; 
under Vejs aflagdes et Par korte 
I.lt)tsce11msbesøg. bl. a. poa Rosen- 
borg og allerede Kl. 1 var Vognene 
tilbagr. 

Derpaa spistes Lunckf om Bord, 
bvorefter Kejferinden tilbragte nogen 
Tid paa Derktet. 

Henad Kl. 3 Sorte Begnene frem 
paanm denne Gang for at tøre Kei- 
ferinsden til Bernswrss. Pan Fore- 
spørgsel fra Hä. Maj. Kongen, om 

Hosset maatte sende en tongelig 
Bogn efter Kejferinden, blev der 

vanret afslaaende. Kejserinden en- 

slede at bevare sit Jncognito og fores 
trak en almindelig Vogn. 

Kejserinden ledfagedes paa Turen 
af General Kelln Kenny samt Ta- 
merne 

Ved Antomften til Bernftorff mob- 

toaes Reiferjnden as Hs Mai. Ren- 

.gen on Prinsesse Marie samt flere 
iaf de tongeliae Tamer vg Herren 
Kejferinden drat Eftermiddagste med 

Herflaberne on fcrlod Slottet efter 
en geb bald Tirnes Lvhold l 

l 

ssnkekeisexinde Eugsniesl 
lFiakknnektjenek. Tit ksaode vis 
litte ventetx at here et nierfalflst 
Indsi om Bord i »Thiftle« siemes i( 
,.Tabl.« Og endnu mindre-, c.t 
Monden med den jndsle Tunge ca 
ret gode danfle Navn Jensen nur« 
Entetejferindens Kammertjener. 

Orn bvorledes det er gaaet til, at· Vor Landsmand er kommen til ati 
indtaae denne Ettlling, fortcelleri 
ban: 

Ja, fer Te, for tdld Aar siden Var- 

fea Portier vaa det aarnle Hotel 
,.Tottenberg«. Jea badde det i 
Grunden qodt og var tun 27 Aar 
aaxnmel Men nlliaedel ønftede jer 
at gøre Forcndrina og en Taa os- 

sakade jeg nein Plads og rejfte til 
London. Her torn jeg i Hufe som 
Tjener bos Famil"en Hnmilton 

Den boede over-for Buctingbatn 
Palme oq efter lert Tids Forlsb 
fit jeg Plads sorn Tjener hcs Tron- 
ning Victoria. Jeg tunde olligeoel 
itke trives rigtiqt i de L-mqivelser. 
Jeq pnslede paann at gøre spran- 
drinq, oq Dronningen staffede mig 
saa Ansættelfe hos Keiferinden 

Her bar jeg san verret siden —- 

det er nu i 11 Aar —- og bar altid 
bekundet mig bel. Jeg er bleven 

Reiferkndens Kammertjener on led- 

fager bende paa alle hendes Rejse:. 
Jeg bar vceret med hende baade i 

Schweiz oc; Italien, i Spanien cg 
Sydfranlrig. i Gartenland og i W- 
gypten. Kesserinden rejser jo meget. 

»Hvorledes er Etstejserinden?« 
Hr. Jensen siger med Overbevis- 

ning i Stemmem »Hun er en sin 
og elssielig Dame, venlig og god need 
alle. ·Kejserinden lever selvfølgelig 
meget tilbagetrutten —- hun er jo 
nceften 80 Aar — men hun interes- 

ferer sig dog ftadigt for alt omkrsfng 
fig, det fes jo vgsaa deraf, at hun 
rejfer det meste as Aarei. 

J Farnborough, hvor Kejferirrden 
hat sin flotslignende Beboelse — tat 
ved Ædershvt — levet Keifetinden 
ret stille. Vi er en Snes Mennesier 
i Busen og der et not at gin, leer- 
lig da der ofte tsornmek Belog. Kei- 
serinden leeler en Del, sitt-ver, must-» 
ceter og spadserer. Men sont sagt, 
Kejserinden er jo nu eekdre og man 

staune sig.« 

Ei nyt Redningsappas 
rat er ifslge ,,Ringtsbtng Ath 

Dagblad« opfundet as Opfynsnmnd 
Ohr-. Fiord-Andersen, Nr. Innng 
Dette Apparat beste-at i en tynd 
Stok af Egetrce, t den ene Ende for- 
synet need en tyk Blyring, en tynd, 
spie-et Lkne as TM og et Gehen 
Ltnen fastgsrez i den Ende erf Stut- 
tm, hope Ayringen sidder, og nogle 
Tsommer fria Stoktens anden Ende 
Mringes en lice, lss Maule-ing- 
der M glkde ned ad Sie-then og 
holde Linen ind til den. SMten an- 

sringes i«M set-jedes- at den 

Ende, W Springen Moden ltge 
sum M- WWI Mun- 
Unz M tade- Mfen Ist Pa- 
sse-ein t Mlxen Wissen et en 

W Deut-Mc Du str- 

fremd mod en temmelig stiv Bind, 
og Treffersitkerheden et ged. Man 

Itan have sire tilsttækkelig lange Li- 
-ner liggende studt op i en Kasse, og 
disfe site Linee vil i omtrent lige 
san mange Minutter tunne sendes 
ud ved Hjælp af Gevceret. Ved 
Hjcelp af dette Apparat tan der 

bringes Hjælp til stibbrudne, fern 
deiner om i Havftokten paa et Red- 
ningsbælte eller en Vtagftump. Da 
vore gamle Mcklitætgevæter tan dru- 
ges i dette Øjemed, vil en Redningss 
station for omtrent 100 Kroner tun- 
ne forsnnes med tre faadanne Appa- 
raten 

Kampehøjen ved Sitt- 
ping, som Xigget lige op nnd den 
sftlige Del as Sanatoriets Byggei 
grund, er isig. »Aa1borg Stiftstid.« 

,i disse Dage bleven udgtavet paa 
Foranftaltning af Nationalmusæet, 

Ebvis Assistmt, Hi. Roseubekg, hak» 
siedet Atbejdet. Hojen stammek ftaj Stutningen af den yngre Stenalter« 
og er omgiven af en solid Stenfcet-« 
Hing indeholdende avskinige qunkl 
Sten. Gravtamret et dannet If 
state tilhuggede Kampeften med Jud- 
gann mod Nord-ft. Dcetstenene og 
flere of Virgftenene er fjernede i cn 

Tit-, der tägqu langt tilbage. Paa 
Hoer fandtes nemlig tre store Boge, 
der efter Anr-Ringene at domme er 

mindst 100 Aar gamlr. Selvse 
Gravtammeret var imidlettid abe- 

tørt og indeboldt en fjælden smut og 
Velformet Stridsstse af Sten, en 

meget dekorativ Urne as brrndt Let 
samt entelte Ravperlw 

TiLse Rakiteter ttlligemed Fotogup 
sier og meaalinget af Hojen for 
og eftek Aabningen gaar nu til Na- 
tionalmnfceet For Resten sindes der 
i Ztovene omtking Skorping mange 
starre og mindre Umständqu as 
bvilte de fleste sittett henligger umr- 

tc. Assistent Rosenberg tejfer nu vi- 
dere til Entdrnp for at fotetage Ub- 
gmvninger der. 

Fundet Lig. Ta et Eelsiab 
Zenng den N. Juli passetede gen- 
ne:n Kongelnnden, opdagede man ins 
de i Ztoven nggle faa Alen fta 
Vejen Liget as en Mond IHggende 
pas Maven. Det var en cldre 
Mand, tet velkkædt, og han meneg 
at have ligget der en Mannedstis. 
Der var ingen Tegn paa Voll-, sim 
kans Død sinldes del et Elagtils 
stellte 

Monumentea paa Anholt 
for de pa: Anholdt i Aaret 1811 

saldne dankte Krigere et MS. »Nat- 
borg Tid.« nu fæedigt og vil btive 
beitideligt afsistet i noefte Mannen 
Arigsministeren bar lovet at komme 
tkt Siede. Endvidere indbndes en 

Mangde Statsembedsmcend og Re- 
peæsentantet for flere ctf Landets 
Ofsiceretsfvreninger. 

Monumentet hat kostet 900 Kr. 

Begrabene i en Gruggrasn 
To Emaapikxek 6 og T Aar er if!g. 
R. V- i Lksrkag Fotmiddag den 22. 

Juli Imiommet ved et Jcrdftrev : 

en Gruägth part Lundbof Mart 
ved Loder. Man forfpgte firats at 
akave Bot-neue ad, men ca de saur- 
te2, var de bede. Den 6-aarige var 

Dotter af Arbejdsmand Chr. Schon 
paa LandhoL og den 7-aatige var 

Dotter as Jens Andersen, sinnt-tits- 
gade 37, Aarhus. Hun var i Fette- 
befpg hss Seh-us Familie. 

En Thiftedbaget om 

Bord iden Ideiagte Rus- 
fetflaadr. Fta en Bagserkanb 
Hartjæt fta Thisied, der for 9 
Aar siden atbejdede i Standetborg, 
Ier der for et Pat che sidsen fikti- 
ves der den 28. Juli) til hans gam-- 
le Mester indlsbet et Brei-todt som etJ 
affendt fka Shanxkhai fnats eftet 
Søstaget i KoreastkkedeL 

Affendeten var Kot om Bord paa 
et as de. stote Transportstibe, der 
ledfagede »den russispe Flaade. Det 
magcelvende Transportstib tilhstte i 
sin Tid det Istasiatiste Seistab, men 

blev folgt til Mailand- Bager Hat-· 
tjær, der hat sejlet i fleke Aar med 

Stil-et, forblev om Bord paa Dann 
peken og tom taaledeö i tussitt Tie- 
nette- 

Denne Transportdamper var et af 
de faa Skibe, svm i sidite Meblit 
reddede sig væk fra Japanerneö Tor- 
pedoer og i en noget bestadiget Til- 
ftand naebe ind til Shanghai. twor 
Skibet tm maa blive liggende til 
Krisen hat Ende. Med Nsd og 

zueppe unng den hauste Lager at 

:blive begravet paa Hat-banden sam- 
tnen med de Inange Russere, som 
sandt Tøden ved den Lejliglied. 

! Br-evlortet, der er aisendt fra 
Ehcngbai 9. Juni, melder i Fl. 

·" »Tbifted Amt: t« tort og godt: »An- 
ioxn men til Ehanghai Alt vel. Saa- 

·d»n: en Tut ønflek jeg itte at kom- 
sine med naa oftete« 

Formentlkg bliver Harljeer nn -.1f 
den russifteRegering sendt hieni. Han 
var hnret for ca. 250 Kr. 1naaned- 
lin. J Tilfcklde af Kkigens Ophst 
gjaldt anen i 3 Aar. J saa Fald 

fstnlde Transportdamperen fejle Sol- 

Idater hjem fta Dünsten 

! 
Et Retonvalescenthjem 

Ha Evens-. Jndenfor Jernbtk 
nekredfe hat der i de ienere Aar vist 
sig Etetnning for at faa indtettet 
et Tilflngtsfted, book Patienter tun- 
de komme til Kerter eftek alvoklii 

gere andoin, Hcfviialsopbold eller 
lianende, on Tanten er i Fl. »Aut- 
bnsis ?ln1tst.« i den Anledning bleven 
kenvendt paa Spinne- som et pas- 
sende 3ted. 

» 
— l 

E t. Pa nls Ritte. Eonneprceitj 
Ver Et. Paüls Ritte, Kebenbavn, LiJ 
te:«:. H. Martenien-Larien, der i senktl 
T Itzt .1r varet ina oa lidende If 
en starrt Elteroeinadom soa derfor on 

kreist fiq paa et Zanatotinm i Not- 
ge, er nn i ireinadssridende Bedring 
on fu«-aber at lunne kende tilbage til 

Horcdftaden den J. Zentember. 
J August Mann-ed vil lmn tage 

Leseld Ved et Besterbavsbad. 
llnder den langbeirige Ettadom bar 

Penn- Eteinete været tonftitueret 

sen-. Zognevrwit Ved Et. Pauls 
List 

Esalg naa Tanil Pettin- 
dien. Fra Slniitanåtted naa St. 
Crrir flrives til R. B» at Interes- 
fen for den lolale Politik et i steckt 
Etjnning. 

J Llnledning af et Eumsleringss 
rat-:- til Kolonialraadet bar Et- 
Crkir· leis indelwldt Jndlæg ban- 
be »Ja-I Vers on Prof-I oin Kandi: 
Ritinisrqsmaalet 

Finnsxitueret Politnefker Segelcte 
it; Christian-Hind, indtil for nylig 
i lengere Tid lonititneret Politime- 
fter i Frederilsfted band-. ftillet tin 
med det Pxogram: Dansihcdeng 
ffnmgana Ihn Lobmandy Agent 
sziqains af Fiederitkited dlev imid- 
lettid den seitende need en itke nbes 

mdelig MajoriteL 

Citadelskirten i Loben- 
l-avn et for Tiden luttet, da en 

gennemgtibende Reftanteking sinder 
Eted. Hirtens- Ydte fremtecedex al- 

lerede i foknyet Stiftelie paa den 

smulte Ritteplads. 
Fornden Bittens Patron, Gene-l 

rallejtnant Zachariae, hat iiæt Jn-·« 
ninistlaptain Gottschalt og Loben- 
bavns Knmmandant, Oberst Sene- 
ein, viit Kirlen Interesse. Rigås 
dagen hat beoilget 5500 Kr. til« 

Jstandsættelsen, og Oberst Sei-ums 
med sin levende Interesse for Kir- 
len tilbsd ved Riesens Jubilcenm i 

Efteraatet efter Onfvedring af Kap- 
tajn Chabekt at give Kirer en Gave 
paa 2000 Kr. af Penge, han admi- 
niftrerer. Riesens Velnndere hat vg- 
faa ydet en Dek, saaledes at der nu 

knn manglet nogle faa Hunde-ede- 
Kronet, for at Arbeit-et lan blive 

ndfstt findsimedigt. 

Verstehst-späng ist«-e- 
inp. Pan Jnitiativ af Itsknetne 
Schauenburg stev det forleden af- 
holdt en Mehjeelpzdag i Jydetup 
der indwa den betndeltge Smn 
af lidt over 2000 Ke. Oel-bei stal 
ttlfalde Onk- Optagelfeghjem 

En tat Sen. has en paa 
H. C. Rstedsvet Ksbmhavn been- 
de Enkeftne blev der i Januar Maa- 
ned stjaalet 60 Kr. Mistanten faldt 
»poe- Tjenestepigem fom imidletttd 

nægtede at viere Tyven vg heller ts- 
le knnde werdet-NR men Tom allt- 

gevel mistede sin Blau Este-; hendes 
Fjetnelse gentog tmidlettkd Zinsert- 

let-ne sig. Saaledee forlvandt en Das 
en Poetemonnee med 40 Kr» en 

Maunedsttd fenete savnedes 60 Kr» 
og attet estet ca. en Metade For- 
lsb blev der stjaalet en Del Smyllet 
vg Sslvlager. Pol-ist« undemttedes 
paany om Indertetne. men Innde 
intet udrette; thl en opdukkende Mii- 
tanke mod Endeftnens 20aaelge Sen 
blev straks staaet ned seen ganste 
abgesendet 

For en Wuchs Ttd stven fee- 

CVWEEXARSBERETNIKIG 
kra Den koren. danske Kirkes 9. Aarsmøde 

i cedar Falls. Ia» l4.——20. Juni l905 

er snart udsolgt. lndsend derfor Bestilling straks. 

Pkfs 150. Frimierker modtages. 
DANISH LUTH PUBL. HOUSE. BLAIR, NEBR. 
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svandt fass for Enteftuen en Taste, 
hvrki laa 40 Kr. Samtidig mistede 
hun et Gulduk, et Pat Broschek og 
nogle Solvsien Og efter denne nye 
Anmeldelse var Politiet overbepist 
om at have med en Huswv at g-ore. 
Det rettede sin Mistanke alene paa 
Sonnen. underssgte nckkmete hans 
Fotholb og sit Oplysh at der fra 
Siedet, hvor han havde dekret, var 

bleven stjaalet dels et Ut, dels 16 
Kr· fotuden andre mindre verdifulde 
Ting. Sau tog man Sonnen i For- 
hvt, og hcm tilstod saavel dette som 
alle de andre Tyverier. 

Saa blev han enden-L 

Dei 5. Folkesanatsokium 
fkal være paa Fyn. Samtk- 
dig med, at Nationalfoteningen for 
Tuberkulosens Bekæmpelfe hat tagct 
fat paa Opførelsen of Storping 
Zonatotium, er Platten i Fl. »Aalb. 
«Lln1tst.« lagt for bei 5. Sanatotium, ; 

der stal væte paa Inn, men Siedet 
holdes forelpbig hemmeligt. 

Ny Forsamlingsbngninm 
Arbeideknes nggefelsiab i LSpend- 
bokg hat as Grosfeker Benbix Pe- 
terer ksbt Ejendommen »Rolighed« 
i Vesietgade for 22,000 Kr. Eim- 
dommen sial sindtettes til For-sam- 
lingsbygning. 

Fluer er — hat en Lage fet- 
talt »Weißt-es Amt-ZU —- lige sac- 
bange for Totnatplantet sorn Kat- 
ten for Sennep. Naar en Fer tug- 
tek en Tomaiplanke i det sietne, bli- 
ret den bleg om Mndbattetne og 

taget en hastig Afsted med de Egne, 
hvor Den hat færdedeg som Born-, 
bvoreftet den gennem nglehullet be- 

giver sig ud i den vide Bett-en. Hvis 
man vil fette en gksn Tomatplnnte I 

bvctt Bindu. vi! ens Hus vckte lige 
san kemiss ten for Fluet, som Nord- 
polen er for Opdagelsesrejsende. 

Lllsinbestottcn for BUT-- 
re Dil eftcr sitt-Ist Forlndende i 

,,E·lleb::r«-1 ’Ll:sä-:-« blive .1ffløret Ha 

shjmmellsjerzet Den 27. Auqufn Den 
oil komme til J! istslna as en Visite, 
Snbrath In ers M Tommer kwj, 
slank Nrsnithlkeh m dens Plads 
til blive lsu den vftliqe Eibe .f 

Hinnnellsjemet, ikle m ianqt fm 
Tscherninkxe Elllindesisttr. 

Onstrs2 
Nu ung Mund og Huüm snstes nl at 

mbejde paa en Faun. 
(5. L. Him, R. 2. Mai-. Akt-k. 

NU- 
er der Tiden at sende ecter Fa· 
der, Moder, Scster eller Brodes-, 
Hastru og Born eller andre 
slægtninge ira der gamle Land· 
Kom dersor i Hu, scandinavians 
American Line er den eneste 
direkte Linie, sorn besordrer 
sine Passagerer km Skandinas 
vien til New York uden Om- 
sltlktnlng. Denne Linles nye, 
store, hurtiggaaende dobbelt- 
skruesDampere,UNlTEDsTAs 
TES og HELLIG 0LAV, ac- 
gaar direkte kra skandinavien 
bveranden Use. 0n1 De Inst-eh 
Deres slcal iaa en behvekn, be- 
bagelig og hurtig Rejse til New 
York, saa silcte Dem angaaende 
Billet straks. For at fisa Op- 
lysninger skriv til onedlconto- 
ret, —- A. Mortensen, General 
Westetn Passenger Agents, 
126 Last Kinzie St., chicago, 
Ill. — skrlv efter den nye Velc- 
selskurs-Liste, som Insel-, hvor 
mange Krone-s og Ore, der fass 
for Dollareth « 

MLD 

AMERICAN LINE. 
vij New Yisrkisjc I«11’I.II1-«·II«IIII.I, 

DOWNlON UND 
vIII M--II«.I-eII »I: Ins-ku- 

wIIITE sTAR IINE II.I)-« .«8 XIIIkssslkI 

BEFORDRE PASSACEREK IHER Ich 
Tll, ELLER kRA 

SVERIGE, 
NORGE, 

DANMARK 03 

FINLAND. 
l"«I--IIzz--Io-s. sum I·-I-·i-I Ins-il »Ist-- 

III--I"III-« l.III1«—I- l);sI-II--l(I!-I-. ists-»lib- 
IIIIIIIsIIusI Hsskxs IIIIII--IIL«sI-—s!-«I. Its-Hur 
isI link-IN k--l«---«IIt-·II hthsss Ir« III-! 
Linn-lo- IIIIIIILIsIssakzssllpI Ihn III Vur IIsasI 
III---«(I- Lukuhig III esHssI III·-I«-»«,-II-«Il·-. 

Nuxsr l«i«II-.:ss »so-»O III §x«-IIH-«. Kur«-, 
ll.III-II;III( -«llv-I I·1II1."III-l —:III k- slsst 
UHIIIIsIII -I—-. 

YI sinds-I Nun-w «k-l·-Is- IIIIIIIIU »F 
IsIIlIKV 

FRANCIS c. BILUVWM 
WI —I 1«I—». .x«-I«,xI« 

004)0 I)curb0rn St» cliicuzxtk »I. 

Ny Bog 
om Kriqen mellem 
Russland og Japan. 

If Märshsll Soweit 
l«-II-I-- III!-sI«--«- sIIZIs »L- -;I II«1--II·1·- Hug- 

IsI-t-«»- »n- Xp Islan- -II·,rs-h- KIIIZ -«I III- 
IIIHIssIIIIIIIst 1I.-« sjist sszsuz -1«k-- -.—»- -x.-.« 
-I(·- 51-I«k- lsukssn II III II« .-tI Qui-s IIII « All 
Hin- Inssnuns H« kile. «-,,z »Und-Fast IIII 
I-IIIIILlinH-I«-l«s.:i-srs«l« -«1-I»« » Hin-! 
Hm III-«1U«-—IIIlI-Igs Unn« v l)Is-lrs- III 

IRE bl) JOCHUMS dZN. 
cIiIIAIe I,II·I·5. u, l 

Eneste Icmlmnc mekl Dold- 
beltspok molk-m Missouri- 
tlmlcn Ozz Clijcitzz0. 
l)j1«cl;tel.inic til St. Pavl Og 

Xlinncsipulis. 
hin-litt- l-·mic til Blaclklslills, 

S. Unk. 
lsuestc Linie til BonestecL 

s l).. Rissclnul Indiua Re- 
Sei-variou- 
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Getmemxxrmenclesovevognc 
til (.)m;ll1-l. bvot clck vcsl 
l’nion Amtij holdes direkte 
l mlijmlclsc lot Älgnng til 

chicngo og andre Paul-tu- 1 

Ost-( v- 

lngcn Fursinlcelscb 
Intct Tugslcjjtc 
Nortbwcstcrn hele Vejen. 
Angimcmlc Frist-L Kost og 

Koreplnn mail Ue honme 

Dem til nærmcste Agent cller 
skrive til 
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Jotm A. Kahn, 
A. G. F. öc P. A» 
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W- IT Modena-ladet 
« Brot-sinnig la c 

»F skkivobsnsk, Url- 
nkdcicst sk est-unt 
Juckt-L Pmu nut 
Ost-Ist Indusqu 

s 128 stets-; meld. 
.-. wpnsm.- 

Alls Muth-Ist 
M- na Mantis 
Dmlsh Fehlt-Uns 

Amm, m hu- oW Domizil-got 
ok hole PW It Mo yppsh 
use Bos. 

Abonnet paa vort Seimean 
Blade: »Danskeken«, 8150 aarlig, 
udgaar hver Tirsdag og Ftedaq; 
»Danst lutherst Kirkeblad«, 81.00 
aatlig, udgaar hvet Dust-ag; »De un- 
geg Blatt l Amerika«, 50c. autlig, nd- 
gaar hvet Maaned; ,,Bstuebladet«, 
50c aarllg, udgaar hvet Smdqg. 


