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FrctL Krigsfkuepladsew 
Præfident RooTevelt us- 

Lieder Okdre til alle Sta- 
tens Embedsmænd. 

Washington, 12. Maus-. Wurst- 
dcnten udstede i Gaak en Ordre til 
alle Embcdsmændene ide fotenede 
Stam, saaltydende: 

»Alle Regeringens Embedsmænv, 
saovel civile som militære,paalægges 
det herveo ille alene at jage Prcesis 
dement- Neutralitetserilæring i den 

tussifk-japanesisi Krig til Eintret- 
Iing, men ogsaa at afholde sig fra 
saadanne Hansdlinger ellerUdtalelfer, 
fom kan give gyldig Grund til, at 

sogen af de stridende Partet ophiv- 
fesf 

Sannedse tusfiske Tor- 

p»6dobaade. 
Tien Tsin, 12. Marks. To rus- 

sisie Torpedoboade, som for to Dage 
schen forlod Port Arthur for at res- 

tognofcere, er endnu ikte vendte til- 

bage. Dei befrygtes, at de er faldne 
f Japanesernes Hændet og tagnk cl- 
krr soc-niede. 

Ausland protesteker mod 

Rina. 

Ez. «l.lcteri—dsrg, U. sit-Ini- Text 

tugiiste Minister i Peting hat faaet 
Ortre til at medoele den lincfiste N-: 

gering-« at de liticsiste Tropper pati 
den nordlige lstrwnse ilte nxaa Mr 

sttibe den store tinefiile Umr. 
Russland vil tuge alle mulige For- 

doldäreglet til at bestytte sig Urd et 

hvert eventuelt Attgreb of Mariens-.- 
Dis-se er nemlig slet organiserede eller 

komplet dieorganiierede, og der er al 

Sankstznligheo for, at de Viloe an- 

grkbsr Hirn ritsfsstestnrle, felv om den 
kinessste Neqerinq haode givet dei: 

siit txiodfattx Ort-re. 

England og Amerika de 

monftrerer. 

Yin Ftoto, lit. Marth. J Aal-IV- 

Iing af at Rat-ferne bot sæntet ct 

Stib i Jndløbet til Hunnen ved New 

Chivang, er der fremlommen en ten-s 

meliq stakp Protest im tsngsand Og 
Imekita, da dissc to Landes Krisis- 
stibe, lom ligger i nwviite Hann, itte 

tt i Stand til at pagsere det suntne 
Stib og sorlade Hunnen. 

Nusserne paa Lur efter 
japanesifie Handelsstibe 

Paris, 12. Matt-A Kaptajnen 
paa den fransle Dampcr »Sagha- 
kien«, fom i Altes ankom fta Piræus 
iGtætenland til Marseille, bereitet, 
ct to »Mer Amt-sen m en Jst-pe- 
boknuser laa i Havnen ved Bittens-, 
fctdige til at ftitte i Zorn for at 

ops1"-»"poe iipanesifte Haistklkitiksx 
SEE- ssaadanne Stle ligger i de 

Ist-koste Havne ved Hame, Nantes oq 

Losdeattzy og adsiillige siges at licue 
i engelfke Havne for at indlade Kul. 

Betydeligt Soflag ved 

Port Arthur. 

St. Petersborg 12. Matts. Den 
eussiste Flotille af Tsorpedobaave lob 
iGoar Motges i Dagbrætningen nd 

fka Port Arthur og angreb den ja- 
panesiste Flaadr. En japanesist Tot- 

petwbaad boredes i Saat og en tus- 

sist Torpedobaad sdelagdeg, meoens 
det russiste Krigsltisb »Bezposht- 
chadni« git til Bunds. Mandstabett 
Slæbne vaa sldstnævnte Stib ei 

utendt. 
Admiral Matawss hat begyndt sit 

Kommando over den tussiste Flaatbi 
sev Port Arthut med en fuldstcendtk 
sy TatttL Saafwart han ankom, gar 
Jan Ort-te ttl at fjcetne Krtgsllibe 
»Ietvtzan«, som lau stranvet t hav- 
Iemunvlngem og sont ved hvee Eb- 
Ietid gjotde det umntigt for Krtgss 

s 

J 
i 

! 

sfibene at løbe ud. J Gaar Morges 
gav han, sont ovrnfor neean Ordrc 
til, at Torpedobaadene med Støtte 
af enkelie Krigsfkibe stulde gøre et 

Unfald mod den japanesifte Flaade. 
Refultaiet heraf blev et japanesisl og 
to russisie Zkibes Ødelæggelse; mcn 

De nasrmere Enkelthedek ved Staget 
sevnes entmu. 

Rufs-ferne paa Refraitm 

Tin Tsin, H. Marks. En hine- 
sist Flygtning fra Hfu Yien paastaar, 
at han bar set Ruf-ferne trælle fix-J 
tilbage fra Yaluflcden og ødekægge 
alle de omliggende Landsbyen 

En Officer og fire japanesifke 
Sol-vater, fom for nsogen Tid siden 
iangedes i Nætheden af Wiju paa 
Korea, blev i Tiksbags under meget 
stor og pompøs Højtidelighed para- 
derede gennem alle Mutdens Gaben 

Russisk Officer fprænger 
sit eget Stib iLuften. 

London, M. Marks. Korrespon- 
denken fra Psrt·Arthut til ,,Centr.:L 
News« meddelek, at Koimtmnkurtet 
paa den russiste Torpedoødelægger, 
Simonistka felv fprckngtc ji« 
Zkib i Lufien for at forbindte M 
im at falde i Japauesemes Hænder.’ 

Sionnnandanten kmr itke fulgtJvar 
Dowtfchtg ndødelige MisempeL ihi 
tm- lm forget for at falvsere sig felv 
i Tibe, og han bereitet nu folgende: 
,.Stibet var hieben isolerei og sum- 
stændig forladt af de ansdre Stin 
fom lob Ud fra Port Artburs spann 
frr sammen til-ed bei at gen-e Udfuld 
mod den japanesiske Flaade. Ti ja- 
ssanesifke Torpedsobaade «vmringede 
det og gjokde det til Skive for hef- 
Lige Angteb, og da bei umuligt kunve 

undsiippe, sprengte hcm det i Luf- 
ten- 

Liliandslabeis Skasbne er ubekendts 
men man tror bog, at tun en mill- 
dre Del faldi i Fjendens Hænder, 
medens de ansdre omkom." — 

Deite mærlelige Telegram, tek 

synesz uforilarligt, med mindre dct 

entoqu at Kommandanten flet itte 
scsv her vertei paa Stibet, men hat 
Jeder Kommandoen fra en Platz-J, 
bvor han hat kunnet sprenge det i 
Lasten gennem elektrist Trank-, give: 

set uhyggseligt Jndblik i Ruslands 
umennesiizlige Beitagining af, hvad 
Vætd de Mennefkeliv har, hvokmed 
der i Krigen man-Interes. 

En nsoqenlunde opmcerkfom Gen- 

nemlæsning af Telegrammet vil des- 
uden vise, at denne »vcerdige« Hett 
er megei fle wf at kunne melde, at 
Rusland ikte vil blive besvætet ins-d 
at tdløse ret mange af disse Siakler 
af japanesisi Faugensiab, da de 

,,heldigvig« sprang i Lasten. 
Nu mangler det blsot, at net-sie Te- 

legkam sial bringe Eftemtning am, 
at denne ,,Helt« et bekorerei med 
Stanislausokdenen i Brillaniet rg 
Guld. 

sJavaneserne forloger at- 

ltcr at spærre Port Ar- 

thurg lDavid 

Totio, H. MattT Der et bragt 
sitler Eftscrtetning om, at Japane- 
fetne under bete-Es Angreb Paa Port 
Akthur i Torkdags atter gjorde et 

mislyttet Forføg paa at blsolere 

Havneindsløbet ttso at sænte gomle 
Studet. 

Der et lngen Tvivl om, at den 

japanetsle Flaasdes Operationen hin- 
dres re betydeligt derved, at den 

stutzig maa holde saa ftor en Styrle 
vaa Vogt ud for Port Arthurshavm 
og dette fortlarer den Jhcndighed, 
bvormed man spger at spætre Hahne- 

T indlsbet Kunde denne Plan lytkes, 
vilde man nemlig vare i Stand til at 

benytteowdsen og tredte Klasseä 
I Bau-de til denne Vagttjeneste, saa zst 

de stsrre Stibe og Ketydsere kunde 
anvendes til meke akttv Kttggbkng. 

l Atter t Morges aflagde den japa- 

lnesiste Flaade fin daglige Vifit for- 
!an Port Arthuk og sejlede frem i 
Hmut Siagorden til Havnemundin 
Hien. Landbattetierne gsav ilke Jld,’ 
kg da Flaasden havde ligget en halo 

’Time foran Jnld obet trat den fig; 
tilbage iqu. i 

TJMH større Landflag for 
del førfte. 

; London, 14. Mai-is Grev Hayath, 
den japanesiste Minister i England, 
udtalte i et Jnterview i Aftes: »Be-; 
tndelige Landslag tan itke ventes i; 
den nærmefte Fremtid. Efterketnin- 
get om saa«danne vil i hvert Faldk 
gsansle silkert ikke komme til Presfens 
Kund-stob.« l 

l 

Russisx Uvidenhed ogs 
Overtro. 

« 

St. Betastung 14. Mart5. Al- 
vorlige kristne protefterer mod det 

Spild as Kraft og Tib, der find-It 
Sted i de offentlige og militcere 
Krebse, til Udførel sen af overtroiste 
Zeremonien Det betones og 

della-! 
l 

l 
l 
l 

l 

ges stærtt, at de cffentlige Autori 
titer fra de beiseite til de lavefte fid- 
Vet i Afmdcri til op over Øtekne 
Jq ter pcia VArsler, Tean vg Dold- 
d-.om 

Man immer itarpt »Vi- thidendsr 
Vedstelwrgctc« oq dct endnu mece 

1ividrn«ksc Prcrsteslals m man erkla- 
ter, ul Lliuzlmd fortjencr at blive 
vdmyqet of den Nation det betegners som Hersninqey san fath bei iklel 
er i Stank- til felv at lægge anbet! 
for Dis-gen end tvt llvidenhsed IgJ 
fort heb-mit Overtw. 

Finncrne tvinges til at- 

simulere russiste Sympa- 
tier. 

Z:olt«)nlm, H. Mart-L Her bo- 
siodmkse Fimusr aflnlcx i Wiss-ej 
nimet lalrigi des-Am Mode for at 

Not-zittre mrid Den Tismth der nyLTzk 
xr usw-It mod de finste Summen-er 
nzx Derjqcnnem mxd Den finsseBsss 
fclmink1· 

Møchsk Hsnsiqt var overfor hele 

l 
i 
i 
l 
l 
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den civilifcrede Bei-Den at udtale dle 
deignatiom som dct finsie Foit" 
folgt i Anlkdninq af, at General 
Bnbriloss Finlands Guvercwr, th 

Jtounqct de finsle Senatorer til at 
lfenhe Unten Sympali Telegmm 
Hier i Vlnlebning of den russifl ja- 

panesiste Aria. 

Nømmer Rusferne fra 
Port Arthur? 

Shangbai, 14. Marts. Et Tele- 
gram, ssom i Das er antommet her- 
til fra Tolio, meldet, at Rusferne 
fnkfisi hat fnrladt Pan Arthnr, 
fandsynligvis Af Frvgt for, at De 

stixlde blive fulsdstændig afslaarne, 
hvis det lylledeg Japaneferne at 

ødelægge Joetnbanen. 
London, 14. Male Dei form- 

res her, ifølge en Depeche fra Tolisd 
til ,,Central News«, at Russerne 
faktisk hat forladt Port Arlbun 

Tien Tsin, 14. Mosis-. Et abe- 
ltæstet Rygte er naaet herlil mcd 

Gfterretning om, at Port Artbur al. 
lerede er falden. 

Ny daan VoghandeL 

J. C. Hausen, 495 Flansders Str» 
Wortlaut-, Oregon, hat ovettath 
Agentur for Danifh Luth. Publ. 
Hause og er bemyndiget til at mod- 

lage Betaling for Blade og Boger 
fraPubL Housr. 

Mr. Hans-n bar paa Lager et godt 
lille Udvalg af danfte BIger. Dunste 
Falk i Pottland bedeg henvende 
sig til Mr. Hausen, tin-at de ønsier 
at faa en danst Bog, eller om de in- 
sier at abonnere paa dar-sie Bladr. 

Danish Luth. Publ. Deus-» 
Paul Peiersem BesiyreL 

Pastor Kilqdwsig farlig syg. 
Operation mutigvis 

nødvendig. 

Paswr J. J. Qiildsig, Racine, 
Ists-» blev i Ousdagg Afteg pludselig 
megct syg under Gudgtjenesten i Im- 
nmnuels d. ev. lutl). Kirte paa La- 
fayette Avcnür. Han bragtes fra 
dtirten til sit Hiern, og Dr. Hausen 
blev øjevlittelig tilkaldt; mien denne 
sandt Symptomerne saa alvoklige, 
at yan tiltaldte Dr. S. C. Buchan, 
som atter tilrasadede at hente Dr. 
Ziff-on af Ilcilwautee, hvilket ogsaa 
stete. Diagnosen bragte det Resultat, 
at Paftok Rildsig lidet af Galdesten. 
Der vil blive gjott alt for at over- 

vinde Sygdoknmen uden Tilflugi til 
Knivem men foreløbig vil Pastor 
Rildsig vckre ude af Stand til at 

raretage fm Prcestegerning. 

Rnøfifk Brutnlitct· 

Im Ztotholm telegrafere5, at alle 
foenfte Arbejdere i Finland nu 

slrl Ilojages af Landet, og at de til-J- 

siske Blumiiteter allerebe er i fultit 
widest-e meo Dette noole Vcert. 

Stil-: Limtkeie i Finlcxnd hat moc- 
« Tinte til at bekam- sig rina txt 

Inst ji Land-et meo 24 Timerg 
kairfel isa unt-er alle TIUstasndiqhedec 
ihren forftkommende Freitag Jngen 
llnostnldning for iitc at efierkomme 
thue erre vil bliie iaaet gnldiix 
Munginlbizxe fuenfte Arbejdere mai 

fault-des rcjfe dort fra deres surt 
erhvervede Giendele i Finland, U 
denne Pforbologregel tiener felvføk 
itelia i bei Grad til at one Rassen 
tat-et i «3Veriqe· 

annnefernes Seite over Ru- 
sprne lmr i Zveriqe vakt den vilbekte 
·’Jeqefftrina, san at Psslitiet endlos-.- 
s—.-..1 i adftilliae Tiliaslde bar vceret 
wdt til at fplitte Folkemaszfeme sor- 
:«n be Vlnigtontorer, bvor (7fierret- 
ninaer fm Kriqu bar vceret opflaaet. 

Tit Ringstcd og Oniegn. 
F. Joelnnnsen, teifende Agent for 

T. L. P. H» vil om tort Tid gakste 
Iltianted og Omegn for at scelge Bis- 
get for Dmiish Luth. Publ. Hause 
samt tegne Abonnenter paa Samfum 
del-s Vttide 

Jndbetaling af Abonnementsmnge 
tun besorge-s ved vor Agent, ligeledes 
Formnlse og Adrekfeforandringen 

Samsfnndsvenner, benyt Tiden ng 
løb ever nogle af de got-e Begier-, fom 
Jochumfen sa-lger,og faa eders Blade 
betalt op til Dnto og et Aar i For- 
flud. 

.Danisb Luth. Publ. House, 
Paul Petersen, Besinne-. 

Bauch-Tusker i Washington 
Kommandøren for den amerikaner 

»anation Army«, Booth Jucken 
opholder sig i denne «Tid i Washing- 
ton for at bringe Medlemmer af 
saavel Senatet som Reprcefentanter- 
ncs Hus til at gaa ind paa folgende 
For-flog som han hat udarbejdet. 

Der oprcttes under Jn«dredeparte- 
mentet et Kolonisationsksontor, hvss 
Chef stal have 86,000 i aarlig Løn, 
og der udstedes tke Procents ren- 

iebcerende Gulsdobligationer for 850,- 
000,000, af hviltet Fond saadanne 
Nybyggere, som nedfcetter sig paa 
tegnlnse Sie-g der er gjort fragt- 
bare ved Vandingssystem, stal have 
Ret til at erholde et Laan af inbtil 
81,500 msod Pant i deres »He-me- 
stead.« 

Forsiaget ledsages as enRedegsøreli 
le for, hvotledes sdette System vlrter 
i Ny - Beginnt-, hvor det er beugt i 
Andendelse. J otte Aar that man der 
dann-i Kolvnier paa denne Monde, 
og Staten hat kannst Nybyggere 

18,00(),000 Dsollars uden at have mi- 

stet en Cent. 
Kommnndør Booth Tucher havde 

vnndet Senat-or Hanna for sin Plan, 
csg denne havde i Sinde at fremsætie 
Lovforslag deron1. 

Mir cis »sama«-, wiss-« 
Vi hat modtaget mange gode vtllige 

Bøger, sont ikle er opført i vokt Kata- 

log. Samme sælges til nedsat Pris, 
saalænge Oplaget vater. Priserne ei 

netto, og Bogerne sen-des portvfri.t, til 
Oplaget er udfolgt, i den Orden, sotn 
Bestillingerne indløber. Skriv med 
det samme, inden del er for sent. 

wBøgerne befiilles efter Nummer. 

321. Mindre Arbejder, Fcedreland- 
sie Forhold og Anliggender af Dr. 
Henril Nikolai Clausen. Udgioet 
efter hans Død af Dr. Johannes 
Clausen. 788 Sider i Omslag. 
Nedsat fra 85,00 til 81,00. 

5322 Den Christelige Vished, Apolo- 
getifle Underføgelfer med scerligt 
Densan til Franks ,,Syftem der 

Chriftlichen Gewissheit« af Hen:y 
UsfinxL Zoaneprarsi. 242 Sider 
i Omflag. Nedfat fra s1,20 til 
Ists 

ITZJL Dei Muinaelifke lKirkelivs, Nu- 
tid on Frcmtid af Dr.Henrik Niko- 
lai Staufen. Anden, af Forfattc- 
ren gennem og omarbejdede, for- 
øgede lldaave. lldaivet efter bang 

s Tod. 2 Bind. .815 Sider i Om- 

i nag. Nedsat fka 82,40 tii 81,00. 
»224. Johannes —- Evangeliet, For- 

tolkei af Dr. H. N. Clausen. 422 
Sider i Oiinslag. Nedfat fra 82,4() 
til 81,00. « 

:k25. Coiiaofloden og Grundlceggel- 
sen af den Frie Eongostai. En 

Vereininn om Arbejde, Forfkning 
on Lpdaaelse af Henry M. Stan- 
len. Overfat af Otto erinacr, 
Kaptejn i Flaaden Med alle 

Oriainalcns store on smaa Jllu- 
ftratianer, ftørre oq mindre Koth 
784 Sider i Omflaa. Nedsat fra 

! SCOO til 81,75, 

»si. Indien af Edmard Løventhal. 
j For og nu quavF 1895, med ca. 

40 store, fine Billeber, fint trl)kt, 

) ftort Formaip 965 oider i Omflag. 
Neds at fra 82 40 til 75c 

12. Iltebdelelser om mit Levneo, as 
Dr. J. P. Mynster. Ildgave 1884. 
290 Sidet i Omflag. Nedsat fra 

I 81.80 til 40c. 
14. Ludvig Hertelt Hans Wilhelm 

Hertei. Bidrag til den sønderjydsie 
Foltevæklelses Historie, med Por- 
trwt. 394 Sider i Omslag. Nedsat 
fra 81.()0 til 50c. 

16·. En Kirke under Korset. Stim- 

ri.nger fm de russisie Øsiersøprovim 
fer of Thorvald Elmquifi fra 75c. 
til 25c. 

18. Troens Kamp og Sejer, afBistop 
Jens Dinesen Jersie. Pan nn nd- 

givct af D. Hansenmeyer, Nedsat fra 
60c. til 25c. 

20. Fra «Østjylland. Tre Form-Mu- 
ger af Knud Skytte. 229 Sider i 

Omsiag. Nedsat fra 81.00 til 60c. 
21 Christi syv Ord paa Korfei. Be- 

tragtninger i Fastetiden, af Fr. 
Atndt Oversat efter sdie Oplag 
98 Sider 1 Omslag Nedsat fta 50c 
ii115c 

26. Bistop Otto Laubs Levned. En 
Livsstildring i Breve, samlet og nd- 
givet a·f F. L. Mynfter og G. Sche- 
pelem 1. Del 408Sider, 2· Del 388 
Sider. Begge Dele i Omslag« Red- 
sat fra Ps. til 82.40. 

80. Frederilke Bremer. En ndrdist 
Kvindeg Lin og Gerning. Frem- 
stillet af Richard Petersen. MSt- 
der i Omslags. Redsat fra sLSO 
til 90c. 

34. Smaastrifter til Oplysntng for 
Kristne as Fr. Nielsen. 

Danish Luth. Publ. Heute 
Blatt, Nebr. 
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Dansk-Amerikanfk. 
WM sWMmMMMv 

En lang Næse. Da en i 
Humboldt Park Knatteret i chi- 
cago velkendt dansk Mawd i Lørdags 
Afteg var paa Bejen hjcm, blev han i 
en Sidegasde overfaldet af tu Røvere, 
som tog en stor Pakke fra ham cig 
derefter løb deres Vej. Den be- 

ftjaalne Many meldte bog ikke Sagen 
til Politiet, Eben tog sig, efter at 

Forskrætkelsen var overstaaet, en gvd 
Latter. 

Sagen var nemlig den, at Tyvene 
maa have beluret ham og set, at han 
kvrt i Forvejen var inde i en Klarhe- 
vareforretning og i Færd med at ad- 
søge sig et nyt Seit Klæver. Jmid- 
Lertid miaa de ikke have haft Anleh- 

ning til at lægae Mocrke til, at han, 
eftcr at have prøvet de nve Kleides-, 
ogsaa beholsdt dem paa og lob de 

aamle, stærkt udtjente cheder pakke 
insdl esfter dallie Skrwibderskunskend 
Regler. Tyvenes Ærgrelse over Fele 
tagelsen melder Historien intet om. 

Dunst Pottemagersar- 
beide. En rig An1erikanerinde. 
Der boer i «.IckemYort, vil paa ean Be- 
kostmina aprette et større Mufænm i 
denne By. Musæet skal udelukkende 

indeholve Pottemagerarbejde fra alle 
Lande. Vcdtommende Dame hat heu- 
vcndt sig til »Danfk Kunstflidsfore- 

»ning« i Købenbavn og bedet Besin- 
Helsen ftaffe hcnde en stor Samling 

Pottkmagerarksefve fra Damms-L 
»Man hat nu i Forening samlet Pot- 
temagerarbejver fra hele Landst, sog 
kenne Samlina vil med det første 
blivc ekspederet til Amerika, med- 
beler ,,Dannebroa.« 

. Sygeplejcrsler til Best- 
indien. Mcd »Willst Vestinoist 
Ztnliipagni5« sk. Dmnpstib ,,«3t.Jcm«, 

Isum nfgil pan sin første Reise fra 
sløbenhavn til de dunst veftinbifte 
Der on Iderfra til Mexico den Ell. 

Februar, og sont føres af Kapter 
Mundule afrejste fireSygeplejerfler, 
som Foreningen »Det røde Flor-J« 
ljar uddannet og den danste Kron- 

vrinsegse taget Jnitiativet til at nd- 

sende for at indføre rationel Syste- 
pleje paa Øerne, lmortil der i hoi 
Grad trcengecs. De fire ,,Søftre af 
Det røde Kors« har meldt fig fri- 
villig til at væreBanebrydere for den 

smukke Ospguve i Humanitetens Tisc- 
nefte, de har getinemgaaet en omhyg- 
qeliiq forberedende Uddannelse og 
bar forpliqtet sig foreløbig for 2 Aal-. 
Den ene bliver Overfygeplejersie Paa 
St. Thomæ KomunebospitaL den 
anden paa Hamburg Amerika - Li- 
niens Privathospital, og de to andre 
qaar til Christiansled Paa St.Croix, 
til Hospitalet paa Tetens Form. 

,,C’l)i'c. P.« 

D o d s f a l d. Mariane Madsen, 
en Kone paa 50 Aak,som stdsteSomi 
mer kom til Racine, Wäs. fra Dan- 
mart, er afgaaet ved Døden af Gigt- 
feber i sit Hjem, 1526 12th St. Hun 
begrcedes af Ægtefælle og flere Børn. 

Anerkendt Landsmand. 
Kapter Vald. Scholv — en Siøn ccf 
den afdøde Bsirkedlommer i Nsordre 
Birk, Kobenhavn — der ttdligere var 
i Kongo, hat nu lilraudt en overords 
net StiMng hos del store Jugend-r- 
fitma S. Pearson sc Son, under 
bvis Ledelfe et stiort Hasvneanlæg stal 
udføres ved Coatzcoalcos i Mexico. 

«»Rac. P.« 

Bispevisitatg i Bestän- 
dten. Pastor Hoffmeyer, residerens 
de Knspelkan ved Vor Ftue Kirke i 
København er paa Bist-up Nimmt 
Vegne afrejst til Bestindten for at-« 
tilse den« der-barmh- dawsie Kirde 


