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pg Huftru er i die-se Dage rejft 
til Kina, ftrives der den 9. ds. 

Gase-: til den indteIJtis- 
sie n. Jst-U Thorsager i Vejrum hat 
sftcentet sue-O Kr. til Opførelse af ct 

Mission-THE Endvidere hat Fruen -j« 

stumm Inggeplads til Hufen 

Mode as Menighedskaad. 
Fra Ast-beri- telegraferedeå den 7. ds· 

til R. By Illtenighedsraadsnwdet her 
i Tag er besetzt af 6—-800 Mennefter, 
der Zerræfenterer Meniglxdsraadene 
ij alle Egne af Aarhus Stift. Paa 
Indbyriernes Begne bød Pastor Laus-- 

sen Vettommen og gjorde Rede for 
Henssgten mev Mødet. Som mulige 
Bismemitek foreslog han Biflop Se- 
renfm Linkebing F» Pastor Vi1h. 
Hausen, Nylobing M. og Provst An- 

derfen, Helsingør. 

— Sen-ere: Afstemningen Vsd 

Menigbedåraadsmødet angaaende Bä- 

Ipevalget gav folgende Resultat: Pa- 
stor Bill-» Haufen, Nytøbing M. 248 

St» Bis-Ton Eprensen, Not-hing F. 
231 Et» Proost Anderer, Helsingør 
79 Et» Provft Holct, Brsndshøj 43 

St. oq Pafter Schock, Kobenbavn 21 

St. Afstemningen fortsættes omkring 
i See-neue Tet endelige Resultat Vil 

first foreligge i Lobet af otte Dage. 

Mariendalskirken. Faa U- 

gkr for fm Tod udftedte Justitsraad 
Niels Josevhsen i Forening med sin 
Guster et Gavebrev paa 50,000 Kr. 
jil den vordende Stentirte i det ncze 

Marjenrsalslogm hvis midlertidige 
Kotolithtirte flulde indvies Sendag 
den IT. Zeptemsber. Som Udtryk 
for sin Tatnemmelighed for denne 

Gave indqit Ktrtekomiteens Form- 
Ringisudvalg Ined et Andragende ons, 

at der i en Firvpt i den vordende Sten- 
kirte maatte blive indrettet Begravel- 
sksplads for det ncevnte Ægtepar, som. 
iillige bat ftæntet Grunde-n til Kik- 

lem dem Andragende er nu bleoet 

Hevilget og fault-des, at Kknpten kan 

vpspres føtft for stg, san at Joseph-; 
sens Kiste, Ver henftaat midlertidig i« 
St. Thomas Kittes Kistekum fnart 
vil lunne overfsres tkl den blivenbel 
BegravelsesvxadT 

Vætkejesmøderne i Kon- 
k e r : : l c. : æ e t. Som iidligere med- 

delt itgl Tek i Kobenhavn i den sidfte 
Talvksel indevætenbe Maaned ho:-" 
des en Rats-e Vckkielfesmøder i Kon- 

ceripzlcceL Ter er med Iigfe Moder 

for sie :::»:ioet nogle fmaa Bibel- 
mærter, scrrx faa benmtes Tom Box- 
market lIdeerne afboides i Kon- 
certh !cee:: ixore Sal, og et Kot paa 
300 -:e:-«-.::.er hat i lcengere Tid vvet 
fig under Forfatterem Hi. Sand. 

juris. Rützebecks Ledelfe vaa at faa 
indover en Tel nye iriftelige Bek-. 
lelleijfange 
Hf — 

Fra Bæverftrikew 8 An- 
holdkiser. J den siofte Tiv hat 
det frederiksbergsie Politi været til- « 

kaldt irr at bestytte de hos Raben ar- « 

bejdende Ver-ersten naar De om Af- j 

Time-n Entlod Fabrikkm Udenfot den- s 
Ue sind nemlig en Del af De strikenve, s 

zog disfe infulterede Vævetsterne med s 

grobe Siehst-m medens enkelte vi- ; 

jse en endnu mere truende Adfcetd. « 

d. Trods Denne Politibesiyttelfe hat s 

det bog ikke kunnet undgaas, at ad- 

Iillige strikende pasfede deres arbei- 
W Kolleget op udenfor disfes Bo- · 

pal vg insultevede dem her· J samme 
Mledniug hat civilllædte Betjente pa- 
swilletei i Nærhedem og forleden an- 

WZ 8 Jnjutiantet, 6 Kvinder og » 

2 Mænd, som bragtes til Jus-erstg- 
bexs Bitt-, hvot de siden hat verej 

auestetede 
Den 7. ds. er de site bleven satte 

pag sei Fiel-, bog fstst efier at de hat 
spertmdt Rappvttenö Rigtigheb og 
Malt Biber, som shar varieret fra 
IM Kr. De Istsladte et 3 Zwin- 
set og 1- Mand, en Tjenestekatl An- 

’W. som when at være interesseret 
i Sikiken bog havde fundet bei for- 
innalitjenllgt at deltage i Jnsjurietne. 

? Aktestationen er for de site andres 
Wende opresholdi. 

It sank sank Sovesyge 
II 7 Ists VII-, Dritter as Dnsmand 

MW as Nil-ils Stop- 
W gsenvt i ei 

km iqu äl 
Bei es sei-di 

l- 

det ocnsider Kl. 11, gennemblpdt 33 
sovende op imod et Trce i Skovtantm 
At Varus-r var meget forlommet, fel- 
ger af sig selb. 

Summe Barn sendtes Fredag FO- 
middag den 1. Sept. ved Ellevetiden i 
LErinde til Gravlev Stole, men da 

Bat-net var gaaet, syntes Vefret lidt 
truende, og Faderen indhentede da 

Barnet og sendte det hjemad, medens 
han felv udforte LErindeL Man tan 
tcknke fig Forældrenes Forstmttelse, 
da Barnet ved Faderens Hjetntomst 
endnu itte var kommet hjem; Fade- 
ren gav sig derfor ftrats til at søge 
efter det, men al Segen var fotgckves. 
Næste Formiddag hjalp Naboeme 

hom, men med samme Resultat, sog 
han henvendte sig derive til ängste- 
fogden, og 80 Mond ledte forgæves 
hele Eftermiddagen. 

Kl. 9 Lordag Aften traadte Barnct 
isplge »Aalb. Att.« ind ad Deren til 
de bedtpvede Fokældre og fortalte dem, 
at da hun forlod sin Fader, git hun 
ind og satte sig under Granerne tg 
faldt i Sonn, og da hun vaagnede, 
rejste shun sig op og gav sig til at gete- 
de, fotdi det var faa merkt. Hun vid- 
sie Elte, hvor hun var, og hun var faa 
forftossen. Hun satte sig faa ned igen 
og sov Reften af Natten og hele Lor- 
dagen indtil henved Kl. 9 om Aftenen. 

Barnet er lvitt, fuldftcendig nor- 

malt baade paa Sjckl og Legeme oc;i 
hat det godt oven paa Taten, Inen’ 

gtcedet gerne, naar der tales bekom. 

· 
Menighedsplejernes At- 

bejdetstævne i Kobenhavn bar 
vundet en uventet stot Tilflutning. 
Det tæller over 200 Deltagere, deri- 
klandt adftillige Præftet. 

Det fsrfte Mode holdtes Totsdag 
Aften den 7. ds. i Bethesda, hvor Pa- 
tor N. Dalhoss talte om, -bville An- 
visninger til Menighedspleje det nye 
Testamente gTven Te folgende Moder 
siulde holdes Torsdag den 14., da 
Etatsraad, Borgmester Jakobs og 
Mssntguardein Heife vilde tale okn 

»Farholdet mellem offentlig og privat 
Velgsrenbed«. Mandag den 18. ds» 
rilde cand. theol. Alfred Th. Jørgens 

tsen tale Im »Von Menighedgplejeezss 
tOrganifatioM og endelig Mandag den 
25. taler Grosserer Johan V. Adoloh 
om »Den rette Andendelse af Menng 

shedslortene«. 
Forevisningekne stulde omfatte Dia- 

tonisfestiftelsen, Kodenchadns Arbede 
hjem, Marthahjemmet, ermmet for 
vansføte og det tgl. Blindeinftitut. 

n
 Feffaudstjenesieni Jn- 

nkanuelskfrlen i Anledning J- 

andviefsen as det nye Bnaninaskomi 
"lsler, fom Kobenbavns Valameniabssd 
bar reift, bavde andaa den 8 ds. 

Eftermiddaa Kl. 5 amlet en meaet 
talria Forsamiina i bvilken dem-Jerse- 
des fotslelliae as Hcvedsiadens armsdi- 
rsigske Prcester. Den smulle, lille Afr- 
Le Var feftiig pvlnsL Estet at man 

havde affunget Zalmen »Den sianedcs 
Dag med Find vi sek', kalte Valgme- 
nighedsprckst Fr. Junaersen, bl. a. 

bentvdede til Kitkens Altettavle cg 
mindedes Tagen sum Grundtvias 
Fsdfelsdaa en Højtidsdaa for bete 
den grundtviaske Mensabed. Ester 

« 

Asfsyngelsen as Zalmen »O Gud,.’ 
din Vej at folge«, ptckdikede Sogar- 

« 

presst Petersen fra Trinftatis Kitte- 
idet han dvælede ved den kendtk Tanke 
sta Stristen, at naar man bliver 

indbudt, sial man ille scktte sig svekst 
men nedeksi. Festgadstjemsien siuttede 
med Assyngelsen as Salt-ten ,,Velsig- 
nelse al Jordens Tatv«. 

—- Detester samkedes Valgmenighe- 
den i den nye Mwighedsdcjgning til 

en mete privat Hsftidelighkd, ved XII-il- 
ten Jndvkelsen sandt Steh » 

Flygtet Artestani. Da 
Masnedsundtoget, sam ankommt til 

Kjbenhavn 7,45, den 9. ds. befandt 
sig i Ncevheden as nge, sprang en 

Artesiant, der stulde ttanspatteres 
sta Raksiov til Btidslsse, ud as Toget.. 
Dette standsede siebliktelig, og saa- 
vel Politibetjent Betfhelsen, der led-v 
sagede Artestanten, sont Tog-persona-« 
ilet, sprang as for at lede after hat-n, 
widet man var sitket paa at finde ham 

fmed bmckkede Ben i Grtstecr. Han var 

imidleriid ingen Siedet at Unde, og 
en Ledvogtetste, som besandt sig i Ner- 
heden, oplyfte, at han var stygtet ind 
over Matketne. 

Minuten bkev tilbage for at lede 
estet Flygtningen, medeni Tagei fort- 
satte den asbtudte Kassel. 

« Tugtghuifangeene til 
fOudstjenestm Waseiwmst 
chroe sta hassen- Wte Ist-das 

. ! den 5. ds. Fangekolonien pas Dej- 
bjetg Hedr. Fangerne blev efter haust 
Antomst samlede tisl Gndstjenefte, 
der indlededes med Salmesang Der- 

efter holdt Prcesten en jævn og ind-; 
trængende Præditen, der ifolge 
,,thern Dagbl.« paahsttes med ftp-re 
re eller mindre Opmaertsomhed fra 
Fangernes Side. Efter Gut-Miene- 
ften spaserede Præften en Tut paa 
Heden og talte med Fangerne, der 

alle erklærede sig tilfredse med Fri- 
luftslivet. 

Stadt pna et Jernbane- 
tog. Da Toget, sont gaar fra Kal- 
lundborg 8,36, Toksdng den 7. Sept. 
var udfor Auensøgaards Grusgtav, 
mellem Soebplle og Jyderup, blev 

iflg. Holbcetbladene et af Vinduetne 
i en Kape, hori der befandt sig to 

Reisende, tnuft af et Stud Hagel, 
fom affyredes fra en Grantytning 
red Baneclinien. Jngen af de Rei- 
fende kennte-T Zagen er overgivet til 

Polittet i Jyderup, sont eftetssger 
Etntten der sandsynligvis er en» 
mindre ovet Jceget. 

Ztokt Pengetyveri. Staade 
ejer Christen Jenfen, Mogensttup, 
er ifølge R. B. Fredag Aste-n den 8. 
ds. bleven bestjaalet for en Benge- 
tasfe med 2600 Kr. Han havde sam- 
me Dag udbetalt Mceltepenge i 
Aoandlpse Mejeri, og da han stuldH 
tote bjem, anbtagte han Pengetassenl 
under Zædet i Vognen. Da han efteri 
at vare kommen hjem, hvot alle Fol-! 
tene var i Seng, vilde tage Benge- 
tasfen var denne borte. Sagen meld- 
tes til Politiet. 

Hvad fals! Beandalartn 
kostet. To halvvoksne Knægte, 
Alfr. Anderfen og Thom. Larfen, 
morede sig for nozale Dage schen med 
at alarmere Brandoæsenet fta Ska- 
bet paa Jagtvejen, Kobenhavm Da 
Brandveksenet i den feneee Tid adstil- 
liae Gange hat varet Genstand for 
falft Alarmering, og da det fynes at 
blkve en yndet Sport, scerlig hos unge 
Ledingcengere, at alakmete Brandw- 

«fenet, befluttedePolitiet at gaa stkængt 
til Vætts denne Gang — og fremti- 
Zig. J Stedet fcr de scedvanlige Bo- 
ner, sont assones paa et Pat Dage, 
bat de nckvnte Kncrgte den 8. ds. ved 
Ktiminalretten hver fnaet en Dom paa 
40 Tages sinwelt FængseL 

Man haabet gennent den strenge 
Straf at betage ligesindeGe Lysten en 

anden Gang. 

; Z«1:-«aten, fom fik en 

»Kann kxennem Livet. —- 

sKtigsretsdomme Een Zol- 
vat i Viboren der er bjemmebørende 
Das THE-org blev for en Munedstizs 
fiden under "3tndesve!fer reimt af et 

ProjektiL som gik nd gennem Rim- 
qen paa dam. Han blev selvføsqeliq 
indiaxn pas Soqebufet der E Vom 
men man mente, at ban innen Stam- 
riilde tage af den ublide Mel-fort tg 
Gan er da ogfaa idisse Dage bzeven 
anstrengt som tjensivygtig. 

Immer-tin hat Sagen iflg. Ei 
Lotg Stifts Fbl.« faaet et Efteripi!. 
Den HZev nemlig iadanket for en 

Krigsret,· og denne hat afsagt sin 
Tom, kyvormed de site paagældende 
Befalingsmcknd ftrcksses. En Zwit- 
nant et isømt 8 Auges Vagtanest, 
en anden 4 Dages KvartemsnefL 
Sind-klarsten 10 Pages ensom Arrest 
cg en anden Sergent 4 Dages Vogt- 
artest. Den menige sont affyrede 
Skuvvkt,. flippet mevs 6 Dages ensom 
Arrest. 

Almindelig dqnsk Prit- 
f·retonvent. Pers et privat Pre- 
siemtdes i Jelling den 5.—-8. ds» be- 

stanende af henved 100 Ptæsiet as 
de fptskelliy kirkelige Asskhgninged 
stiftedes et almindeligt bansi Prieste- 
tonvettt, der agtet at hell-e sit fik- 

sste ordincesre Mide i stet af 1906. 
Der vil i sin de sie Opfordring til 
Folletitkens Priester vm at indmelde 
sig i det nye Konvent, hvis Interes- 

»fer forelsbig vateiages af et paa MI- 
1det i Jellinge nedsat ervetningg- 
udvalg. 

Hiernerygmarvsbetæni 
d e l s e, meningitis cerebrøspinalis, 
denne fwgtede, uhygglige Sygdom 
et isplge »Tai-barg Amtstkdenve« 

fertig stem paa Egnen vest for Fick- 
ritslev, hvok den synes at have staaet 
sitz ned fom en stadkg lutende Fute. 
Jævnlig hin-: man om nye Tilfælde 
deradefuh Den 7. ds. blev et nagt 
Menueste, Ssn as fis-. Landsthingss 
man's Jen- Bestergaatsd i Klim, ind- 

gis-·- 

A 

lagt paa Fjektitslev Sygshus med 
Meningitis. 

Mange Sonderjyder U- 
ber Gaatde i Kongetiget. 
Fra Holsted strives Tirsdag den Z. 
ds. til »Jyllandsposten«: Det tcgnek 
til, at der vil blive Liv i Gnardhande- 
len her paa Egnen, og det synes, at 

Sonderjydet mere og mete søget til 
shngekigeL J Dag hat Gaardejer 
Rai-muss Poulsen, Holsted, solsk sin 
Gaard her i Byen med Besætning til 
Jes Peter Hausen fta Vedsted for 
22,300.Kr. Koberen bar for nvlig 
sosgt sin Gaan i Vedsted for 54,000 
Mark. 

Zamtidig hat Salomon Jørgensen 
i Eslftcv folgt sin Gaatd til en Son- 
rerj1)de, der er kommen hjem fra Ame- 

kska, for 22,100 Kr» og i Lordags 
købte Mathias Peter Hausen fta Son- 
derinlland en Gaard i Vittkuxy Lind- 
knud Sogn, tixhsrende Jorgen Th. 
Kreise-c for 13,000 Kr. 

Et Lokomotiv, der vceltet 
i Havet. Under Stormen for en 

Enes Dage siden ksrte ifølge »Vend- 
fyssel Tidende« et Lokomotiv og to 

Vogne i Havet oppe i Singen ved dek 
ny Havneanlceg. 

Entreptenstetnes Lokomoiiv tom 
med Vogne med ,,Ral«. Bed det yder- 
fte Stytte af Molen havde Stocmeu 
kortrevei nogei af Unberlaget, san 
Tøcmneret, som Stinnetne liggek paa, 
var for svagt; da Lotomotivet kørte 
ud dumm« knæktede den ene Stinne, 
og Lotomotivet og to Bogne trillede 
ned over de ftore Kampestene i Hat-et 
Lokomotsvføreren sprang as og com 

heldigvis tun tinge til Siede. 
Lotomotivet et senere taget op, og 

mækkelig not hat det heller itte tagte 
nogen nævnevcerdig Stade. 

En txtiHbtand - angreben 
sS t u de n t. Den 6. Sept. er Diog- 
nosen Miltbrand fastslaaet for den 
angtehne Student Melchiots Vedkom-» 
wende. Sygdommen, der er hidfstt 
gennem en Risi i Atmen, optmdeE 
des-g kun lotalt, og Leegerne haabek of 
tunne tedde den unge Mand. 

Tagen efter syntes en ringe Be- 
dring at kunne spores. Feberen var 

endnu hof, og Almenbesindendet ikke 
sixclt tilfredsstillendez Patienten er« 
Emidlertid selv ved godt Mod- 

Tet et under Bikartjeneste for en« 

Dytlerge paa Silkeborgegnem at han 
er bieven smittet 

i 
Tte ittttende Vceoekez 

denkt for Ooerfald. Rathe-II 
Aøbftaos Ekfttaret hat ifolge R. B. 
Lug-day den 6. ds. paadømt Zagen 
rnod s-) strikende Bewert, d-r den Liz- 

Augusi overfaldt en thlsejdsnmnd. 
der havbe taget Arbejde paa Voigt cgl 
Eos Fabrilker ber, hoor Fagforenin- 
gen havde erklæret Strike. To af« 
Væverne biev idsmt hvet 3 Gange S 

Tages Band og Brod og den tret-is 
2 Gange 5 Tages Band og Brod- 

Sindssygeanftalten i 
B i bo r g. Titsdsng den 5. Septbr. 
roges de to fstsie fo-: atbejdendeMcend 
zestetnte Padilloner i Brug, Dagen 
sfter belagdes den veo Økcnomiloka- 
.erne beliggende Pavillon for arbei- 
Iende Kvindet, og nckste Tag Privil- 
xonen for syge og smge Mand. 

Hetved et ialt siasset Plads til 160 
nye Patienten Akealei vik ifslge »V. 
Stkftst.« nu Blive indhegnet og Ad- 
zcmgen forbudt uvedkotntnendr. 

Jldebrande oed Lynneds 
flag. Frct Bestervig telegtafetes d. 
B. ds. til R. B.: Under et heftigt Tot- 
Ienvejt i Nack nedbkendte ved Lynnetp 
sag Kund Hedehotms Gaotd i Bed- 
fled og Maten Ammesens Boelssted i 
TaubeL ca Jldebtand paa Mord 
iagttogez samtidigt hersta. 

Vorde: Fung Akten den 8· ds. 
M. 9 flog Lynet ned i Jandkup Kit- 
te, rev noget Murmrk los, Idekagde 
et Par Tagvinduet og ans-note en 

Tagbfælkr. Jlden blev dog hurtigt 
siukket af tililende Fon. 

Thisted: Undet et Uvejk k Gast 
Nat (9. Sept.) flog Lynet neb i Jens 
Gheistenfens Gaakd i hav, som neb- 
breendte. Kreaturerne reddebes, hont- 
imod heftme indebrændtr. Aquin-! 
gerne var forsitrede for 10,698 Kr» 
Los-m for 18,404. Begge Dele s de 
lokale Brandlasser. 

Lynet siog endvidere ned i P. 
Schmidt - Jensens hus i Tauf-et 
Haset net-brauste Eieren havde for- 
siltet i Thisied Amts Braut-lasse 

Wo: Summe Itedag flog Lynet 
fseh i Mathiai Voll-seit Gaatd ved 

qw 
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Aalesxstkup· Gaatben nebbrwndtr. —- 

Befcrtningen :g net meste af Jndboet 
1ebdedes. 

Kallundborg — Aakhugs 
R u ten. Der Var i Alarcnes Lob 
rckret talt saa meaet om enzorbedring 
of Ruten Kallundborg —— Zuschus- 
:ne:i noget vitteliai. fom runde ov- 

kjcelpe Nimm er bog til Tat-J ist-: 

gjori. 
Eiter hoad Lall. Av. imidåertid et- 

fasrer fta en Wide, hin Paalidelighev 
Ltte tan Dragsii i TvivL er det nu 

»Bei for-Friede Tanmstibgfetstab«s 
Henssgt at lade bygge to ny stotte, hur- 
tigiejicndc Itsbm ipcciclt bete-Friede 
til denne Ritte. 

Brandutytten ved As- 
lioldefeften i ?lalbotg. — 

Stiftamtet hat ifolge »Nordj1)lland« 
under »H. Os. distrcteret Aktion mnd 

Bygningk- cg Brandinfiksettor L.B«:ch 
i Aalbotg for Lvertrckdelsc af Straf- 
felnvens Paragraf 198 magtfomt 
’.Utanddrab) og Paragraferne 143 cg 
144 sgtov Foriømmelse af Eint-ehs- 
pligt) i Anledning af Brandoæsenets 
Øvekse under Afhoidsfesten den LI- 

Juni d. A. 

Herom teieggasertkr »Da-ANDRE 
Aalborg Korrespondent ren is. ds·: 

Efterretningen om Attionen nch 

Branditrspettør Bech hat overalti 
Bym satt itrr og pintig Opsigt. Man 

betlakxer itte rundst mellem Brandw- 
teIre, at en flink og dngtig Brandw- 

spettøk, der Etat gjort et ftott Arbejde 
for at forbedke Bnens Brandvæsen, 
mutig sial mit-te im Stilling paa 
Grund af en lllykte, der fattisi ikte 
kunbe fotudfes of Mcnnesier. 

Brandinspettsr Bech, hvetn jeg i 

Daa bar talt me-d, er ielv meget neb- 

ttyktc Hart vil naturligvig appellere 
ti! Qverrmen, eventuelt til Hsjefteret 

En ny Bog. 
Robert E. Speer: Et Liv i 

Saul-heit. En Biograsi af hugh 
McAllsEster Besser. Autorisetet Ova- 
susttelfe af K. Raben Udgivet ai 
Mkkelig Foreaing for Jndte Mission 
i Bauwerk 205 Sider. Pris, i 

Omflag, 80c. 

W ruhn-Isqu now-. 
Slsir. Hebt-tät 

Luthers Huspoftillr. 
Dr. Martin Luthers fukdsiænbige 

Kitte- vg huöpostille. En sior og for 
alle Luthetanere verdiqu Stat. — 

Med Fortlating over alle Ssndages 
og Festdages Evangelist og Epfstler. 
Nh Udgave ved Past. Bild. Beck, med 
Luthets Levnet og 13 Fasteptædilenet 
samt Lufhers Porttæi. 1162 Sider. 
Jus-banden i siærit Vælstbtnd, neb- 
fat fra s4.00 til 83.00, Netto. 

Dmlsb Publishing Konse. 
Bleir. Nebs- 

»Dansteren« er bei meste hausi- 
Mad i Amerika, som udgaar Ich 
om Ugen, Ioftek Inn 81.50 ;Jcavstg. 
ansmd Michig- » Prsvesxp sen- 
det Hi paa Forlcugendr. 

er Jet Tisjen at sendc cftcr Faden Mu- 

(11-r. Sozter eher ist-»den litt-tm og 
Horn cllcr andre »Ist-Muhme km ilct 

xgsnnlc Land. Kinn disrfur i Hu. act 

«scimtljnitfinwAmcririsn Lim« «.-I· den 

iein«-te direkt-: l«injc· der Iposfurdrcr 

sints lkhqngrrcr km Skimclinsnsjcn til 

New York usw« Umskjfminp Kinn 

cgsiut i Hu. in 

Koleracn 
,i T)".-.Hansl· · Ists-Trick ok- Ruslimd Imm- 

ztsnsr slrt jkkcs til at two singen Unwirk- 

ning pim lkcfortlrinksen its lDitssuzsrcr 
«mr-d Sri-mllImvjsnt«Aworin-In lJmu du 

Idenne Linie mlclukkcsndc h·.-s«t«drer 
Skisnslinuver sszz iklcee nie-hager Passa- 

fzxcror us sinds-c Rats-murime Alt-an 

«intct «kk-.1r;i()zsh»l(l i Kannst-s ne. Pas- 

siigercr ntcd Scsxmdinxnsiun Atncririm 

I Links 1)c«si-r(1r(:- knn nie-il ch- t1)si:. «—.1«rk:. 
« 

huniggxiaomlo l)«shl)-:lt—.kme-l)ii»wen- 
..0.SCAR 11««. JUJLLlU «l«.’·«V" »k- 

»l·XlTFJl) STÄTEVU sog Das-acco- 
rcmc bewuan diskc skibc mag-et 
Daudc i Junius-r llensccmlc »k- fnr cle- 

udmicrkeslse lkckvmumcligbeder og ils-n 

gmlc skimdilm vjske Kost. der sen-erex- 

; For nimm-te Lolusninget benomde man 

ng nk Imsnnen boendc Agenk euer ul 

.A· JIOKTBNSBN ä (k0.. 
Umsonst syst-»Hm Fausts-ums- Agnus-. 

126 Zagt Kinzig str» chloagm 1U. 
IT Driltisse Aguncsk »Ist-link 

--———Ny Bog 
om Kriqen mellcm 
Russancl og Japan. 

III Maus-halt See-seit 
fis-nn-« inh-----—.- »Is- -««—s —I« « usi s st-- Hinz-d- 

i«-—I-«»·- »s-: X-«n1v:« Jus-s- b Iz; »Tan 
s««-k »unan 1«.«- »Ist ss .. l- It- sk- vix-»s- 

—k Dust .: « -z:--« ist s-· ..1s s- »N- i sc tin-il ists 
7.-1—II--«V s·-I)----..« Ku« ·s.«—·«s -s-—-1«»«««« 

—s.«s«kl siIlu ih sklou l Isidli it ·· »Hu-J 
« « Jsl »Is- Uns-Izu M« u« y Ur ins Ul 

l«klil) JOCHUMS dEN. 
ctitmse s M t·s IA 

M2 D 

AMERICAN LINE. 
via ch Yurk »F Phil-c-ls-1z«hia, 

DOWNION LlNE, 
vix- Muntrhu »F Quem-O 

WHlTE sTAR UND 
via New York »k( Kosten. 

BEPOROIE PASSAQEKEI UVEK USE 
TlL BUER PM 

SVERIGE. 
NORGE. 

DANMARKOS 
FINLAND. 

Etwas-ten son- rosjmsi tin-il ums-n- 
ur«-now l,lni««ys Dis-n »Ob«-s- ers-»He 
umz- Ils ! li--1(v-mmi-l Hbissdssu -«.·-rs«k 
m- lsslls Onsr Roms-»Kon- Hlosllosk Im tlcl 
Unmit- l«n«-I. livssux tsllsss ski v til vor unsc- 
n» svk I »t( tin-( m « U· c und-sit- »M- 
Num l « um pas-»si- ks til svo titsc. Nun-s- 

» 
ins-»s- srle e Il«« r bis-tunc sc- »s- der 

» sen-» In »s· 

! Ei du«-»Im Hin-sey Onle hnktlst os 
Mut-L 

PKANcls c. BKOWN, 
IYKVL PAshU AUUNT. 

Mb Dester st.. cblcsgm Ill. 

En ny Bog. 
Gaardmisfioncet R. B. 

Elansen. Et Liv i Troskab· —- 

Fortalt efter hans egne Meddelelser 
.af M. Thomsen, Prass. 80 Tiber, 
Pris, i Omflag, 60c 

DAleH PUBL. HOUsE, 
« nur«-ie, Just-sc 


