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For at faa at vide, um sionsejlszprak 
stdent dlceergaurd er Iilfrch med den« 
Modtageljc yanis Fursvarplan har» 
samst, har Bladet ,,zidl).« rettet en 

Forespørgsel til ham herom. : 
zwnsejlspræsidenten svarede: l 
»He-g l)ar det siidtrytJ at man 

fra alle Sider erkender, at jeg er op- 
traadt loyalr. Oz den Henseende har 
ch altjaa tun Grund til at Være til-] 
freds ined Modtaglesen ug med den 
Vitkning, ntin Tale synez at have 
gjort ( 

Regt-ringen ljar i denne Sag sit: 
Ausnaix :)i’igs:sdagen lJar sit. Rege- 
1·ingun yar taget sit Etandpunkti 
ca lagt det aadent frem. Nu staar det’ 
til :)iigIdagen, at den ogsaa tagel- 
fi: Standpunkt Hvordan dct bliver, 
tun jeg nutnrliauiii ikke un saa hur- 
tig efler Forslagenes Forelæggelse 
ndtnle Inig ein« 

»Hvordan znener Kunsejlspræsk 
drnteik at Forstagene vil Virke over- 

for Udlandet?« 
« 

»Im-r for lldlandet tror jeg, at 
de vil oirke godt eller rettere sagt: 
jexi ei· overhevist mn, at man iUd- 
landet hat Forstaaelfen af, at disse 
Forslag betyder en klar Tilkendegi- 
velse af, at Tannmrk ønfker at føre 
en streng Neutralitetspolitik, og ats 
det ikke i nogen smn belst Henseendel 
ønffer at foretrække den ene frem for 
den anden· Dettc bar man — derom 
føler ieg inig overbevist —- ganskei 
sikkert forftaaeti lldlandet, oq det 
var jo netop oasaa Meninzieu.« 

( 
Jslandsk Ministcrkrisc. —- Hanncs 

Haftcin dcmissioucch Jst-a Myij- 
vik meddeleis den Li. Fehl-. til Ritz. 
But-J Efter at Minister Hafstein i 
Altingets Milde iGaar havde er- 

klæret at ville deniissione1«e, hviS der 
fxemkom en Tilkendegivelse fra Flet- 
tallet out, at dct ika kunde samar- 
bejde med hauc, er der i Dag frem- 
sat Forslag til Beslutuiug for Tin- 
get, hvori udtales Forventning om, 
at Ministeren ufortøvet vil indgive 
fin Afskedsbegæring. 

Slyugklagtigt. Københavns Poli- 
ti efterlyste forledeu et 39-aarigt 
Postbud Emil Frederik Larsem der 
hat haft Ansættelse paa Bis-abmager- 
gadeszs Posth11-J, samt en 18-aarig 
Tjenesiepige, Karen Jørgensen, som 
tjentis i Eicndonnnen Rosengaarden 
III-. 12. 

Tor bar IIIcsllcni do to bestanct et 
Querliqbcsdsforlwld, ikøut Larsen var 

gift oq lmvdls to inma Beim i Gem- 
met. Følelsen af cht lirødofulde i des- 
Ist-CI Kasrlikilicd er til fidst lslcvcn for 
staut-L og da de ikfo formaaedcs ut stil- 
les, lim« de Vulat at am i Titdcn sam- 
men. 

J Vchc til dcreis Familie bar de 
niodcht dorten oq Musiker er de for- 
srundnc fra dcrlks Hieni. 

Jmidlcrtid Or du« aisnncm en Med- 
dislolsis fm »Norddi-nticlie Lloyd«, 
blcven fortalt, at Port-et Or reist fm 
Vrcmeu med Danipcrcn ,,Kejsor 
Wilhelm 2.« og at de vil naa New 

York ou swttc Foden vaa mnerikanfk 
Grund. Ad andcn Vlsi er dct oplnst, 
at Kaki-n Jømcnfcsn disponerede over 

en Tisl Reime en Aw, bun for no- 

aen Tid havdc fanct, —- oq at Par- 
ret fauledcs lim« vwrvt endoq riqe- 
liat udftnret med Neifepcnae 

Tot bøitravcsudc Kærligbedsdm- 
ma opløses sanft-des i en kmnske jævn 
Boi«tfø1·else, der blivcr dobbelt ntil- 
taleiide, fordi Lnrsen eftvrlader sin 
Huftru og fine to fmaa Vørn, over- 

ladt til fig felv. 

Den fjrstc danstc »Cyklefabrikant« 
var dist, skriver »Middelfart Venftres 
blad«, Snedkermefter P. Th. Peter- 
sen, der fejrede forleden sit 50-Aars 

Borgerjubilcenm i Middelfart Un- 
der Udftillingen i Paris 1867 saa 
han en Velocipede, og da ban kom 

byäes Passageterde som teisek meä 

scslllllllsfjsll s ANTON-All Ums-ils 
store, hurtigsejlende. modern-: indrettede 
Dampeke. som gör Reisen mellem skaa· 
diaavien og New York p·»a 

cea- 915 page-. 
nusk Ha (:.-::c. mas- 1)e skal köbe 

Biilctter or Sixzt s.-IT;:: Ver-nein 

hieni, lavcde han sig et lignende Kel- 
retøj. 

; Om den fuudnc Runcsten skriver 
»Frederiksl)org A. Av.«: Under Op- 

7utaaliuq paa en af »Clnistiunsl)olm«k:i 
ldll arker fandt Laudinspektør K. Sei- 
«1e.nseu, Hilleiød, en Amte-freie Den 
lau i Zkellet nrellem en nf de nd- 

smkkede Pareelle1«, og da Vejen fører 
tast fotbi den, er det ret Inælkeliqt, 
Int den ikke før er opdaqet Stenen 
let 1-I; Alen lnna oq lkz Alm 1 s iu- 

1nete1. Jndsklifte11,() k Ruuer Sei Ved 
Jundet vendtc opad, er lmlnt til 

-x;roet Ined Lavarter. 

St. Bcndts Kirkes Jndvielfe er nn 

sfaftsat til Zøndag den Li. eller Zon- 

.dua den W. Tlllurth 
Vomudet lmr nedfat et lldvulxi 

til at fordert-de Festen. Dette lldvulq 
flul en as de umrineste Time i Au- 
dienis lwss Hex Mai. Kotigen for at 
iiidlmde Koiiqefmnilien til at over- 

msre JndvielseIL Des-Juden skal ind- 
il«-e-de—:s Tlllinifleriet, Finmiikndvalget 
Bistoppem Ilmtmanden og en Del 

nf Illinifteriets Embedsmwnd 

Fokfamliugslmfcnc og Silkcavlcn. 
Zilkeavlsselskabet i Damnark bar 
tænkt paa ved Bridsløse at opføre en 

stoI B1)gninq, som om Sommeren 
fkal kunne benyttes til Silkeavl oq 
om Vinteren til Forsamlingshus. 

Selskabet mener derved tillige at 
slaa til Lnd for Silkeavlen rundt i 
Landen Man kan jo — lwis det vi- 
ser sig heldigt ved Vridsløse —- ind- 
rette sine Forsamlingshufe til Silke- 
avl out Somtneren, da de jo allige- 
Vel san godt squ ika bennttess i den 
Tid. 

Drob-singen i Linqu Efter at 
Tmbgsinanden Teanet Gnrstinas De- 
sensor liade fretnlaat sit Jiidlæa, 
lIleV Sagen optaget til Doniå Soni 
klikeddoinsmand var Borginester Inb- 
nier Inødt. Efter lwad »Fnens 
Stiftst.« ersann-, vil Dannnen kun- 
ne venteski i den nasre Fremtid 

Epigxisk Aufritt-. Cand phil. Paulli. 
en Søn af Stiftsprovst Panlli, blev 
for nylig paa Vandknnsten kamt af 
tepileptisk Anfald og fald over i 

en Buttksrude, der knuftes, hvorved 
lian fik nogle slemme Saat-. Han 
maatte bringe-Z til Hospitalet. 

Et dtistigt Gtisctyvcri. Ei Par Ty- 
ve, sum forleden Nat biød ind og 
stal en 100 Pd.s Glis hoLs Gaard-« 
ejer Lanritzen iViln), gav sig ifl. 
»Odd. «aqbl « Tid til at slagte 
Grisen paa selve Siedet bvilket ty- 
deliat nok fremaik af eic Inceatia 
Vlodpøl, der nasste Morgen fandtes 
nden for Stalddøren Palitiet sei- 
ner nn efter de friekke Tor-e. 

Zoologisk Haue bar liaft den Sorg 
ai miste en Gaxistriids, livorved en af 

-?-11nstrndserne for anden Siana er 

lilevet Enke. v 

Eiter Erobringeu. Tr. pliil L 
Molteien, dei ei født i N ordslesviq, 
ndtalte ifl »Skive An « Ved sit for- 
stcs Vaslqermøde i0 ein bl n 

Min Fasdieneiord lilen ranet, og 
det første, jea lncsfer, er, at jeg laa 
nde i Inin Faders Have indsvøbt i 

Tannebroa Der var Bisnllnpz det 
var den enests Maade nian knnde 
flage paa. 

Da lmn ringedc sidstc Gang. —- 

Rinaer Jørgen lLmnsens Kone, Koe- 
rnin ved Assenis var forleden ved en 

Bearavelse onnin Kirketaarnet for 
at rinqe U Oe Rinaninaen be- 
sviniede bnn oa blev i bevidftløs Til- 

stand baaret til sit Hieni. Linn kom 
ikke senere iil Bevidstbed og døde 
stimme Dags Akten. 

Dtuknct. En 20-aarig Fisker fra 
Juni-, ClirIJepseih Søn af Søren 
Jepseth Aus Hede, er for kort Tid 

siden, niedens han samtnen med en 

halv Snes andre Fiskere var be- 

skceftiget med at staiige Aal i Selde 

Visi, faldet gemiem Jseu og druknet. 
En Kammerat føgte at redde l)am: 
lsan faldt iniidlertid ogsaa gennem 
Jsen, Inen blev dog reddet. Motor- 

fasrgen fm anr gik derefier nd oa 

braate de andre Fiskere frelste i 
Land. Liaet ei« fnndet oa indbragt 
i anr Fcrraegaard 

Tnnncllen under Lille-breit — J 
sidste Nummer af ,,Tidsksskrift for 
Jndnitri« lmr Landstinasmand A 

Eiliiilt3, Fredericia offentliaqjort 

sit tidligere ointalte Projekt, om en 
Tnnnel under Lillelnelt 

Eiter Or. Ed)ultz’ Plan stulde 
Tnnnellen ndgaa Inellein Middel- 
fast on Strjb paa Fon og ndninnde 
niellein Lyngodde og Fredericia paa 
Jollandszssiden Vietfedyvden er tun 

Ell-.- Favn, og der oil intet Ieknisk vie- 
re i Vejen for at anliringe en Rekr- 
lnnnel vaa Hat-blinden vaa dette 
Eli-d. Or. Eclinltz ljnr i lsllllj sure- 
laut Projeltet for Jet-tilikilicsftitmiii5- 
s!onen, og Oseneraldirektnr Ambt liar 
ndtalt, at Projeltet ninatte under- 
foxie—:—, imar der vlev Tale otn en an- 

den Forvindelse over Lilleliaslt end 
de nnvasrende Firmen 

Oele Tnnelanlnsxnst el- lnsregnet til 
at koste ea. s kllkill Nil-. 

En Enkkerfabrit ved Hufen-tu Eiter 
Jndlindelie af -Ln11«se11—:-Landln«1m—:sfor- 
ininzi afnvldteszs jfl. kli. V. forleden et 

lnlrikit Eli-sont Tlliode i Oknssenså nf 
L inexinengi Unndinasnd anaaaende Ov- 
i·ettelsen af en Zutterfalirik i Hor- 
sen-Z-. Tet vedtoaests enftennniat nt ar- 

lujde videre Pan Engeln ogi der lied- 
suttesjs liertil et lldvulg paa 15 Med- 
Hunnen 

J 

Brngt slniocn i Forskrrrkkclfe 
Tet er nn lnkkedegs at finde Gewinn-is- 
nianden til Ooerfaldet paa Skor- 
ving Sanatorinms Karl forleden Af- 
tc-n: Inen forsfelliqe Oplysninger tu- 
der ifl. ,,Aall·1. Stistst.« liestemt paa, 
at Karlen felv i bøj Grad bar aivet 
Anledning til det passen-de, idet ban 
liar Væltet sig ind van og qrebet 
fut i Monden og trnet med at viere 

l1(vwl1net nied baade Knie oq Revol- 
ver. 

Monden, der lim· tilfoiet Karlen 
Knivftikkeniy er fra Støvl«iiig-Egne11: 
linn er Hnsmand er over 50 Aar 
gl» er qift og har 10 Vørn Saa- 
vidt det er oplyst, bar han, der er 

lille on spinkeL aldriq qiok«t siq fkt)l- 
dig i Vold eller SlaqsniaaL Han 
bnode noale Penge lios sig for en Ko, 
lian baode solat, oq det inenes, at 
lian ved Finrlensz Lptrceden er bleven 
saa forskmskkeL at ban bar troet sig 
i Fare, lworfor lian i Blinde har 
lingget løs med Kniven. 

« 
Sviret Husbondeus Penge op. En 

Tjeneftekarl fra Søgaardsholm i 
Hammer Sogn var forleden send-M 
Nskresundby med 8 Svin til Slagte- 
riet. Han afleverede ogsaa sine Gri- 
se og modtog 280 Kr. Med disse 
Penge paa Lonnnen begav han fig 
til Aalborg, lmor hau maa liave sviret 
ret l»1)stigt, thi da et Par Betjente 
Onsdag Middaq fandt bam —- han 
jad og sov paa en ane havde 
lmn ifl· ,,Nordjnll.« brnat 150 Krl 
as Onszliondens Penqe l 

Et Pnr Sædeliglicdsforbrndctr. 
Den 15. Febr. nkeldtess det til Politi- 
et i HiørrinxL at et Par reisende 
Evende liavde vwrth nterlige over 

for en lille Piqe pna PL- Aar. De 
rar lileoen overmskede nf Ba1«11ets 
Tllkoder og løliet der-es Vei. 

Medengs Politiet føgte efter de to 

Elnblierteiz totn der Meddelelse om, 

at de oasaa liavde forsøgt Voldtægt 
ncod en nng Pige paa Illalborgvej. 

Ter ajordes un end niere iririg Jagt 
vaa dem, og da man ifl. »Hjørr. 

’Amt-:st.« ved 9 Tiden erfarede, at de 
en aod Tinies Tid før var gaaet nd 
csd Hirtshalvej cyklede en Fnldmceg- 
tiq oq en Betient der-nd, Forbrnder- 

Jne liaode« doq faaet for stort et For- 
ijrinky Inen Hunde spores et Stnkke 
Vei. 

l Den ni. s» M» tog Politik-: skm 
intter nd, og det lykkedesz nn at fan- 
,ge de to viaa et Høloft iHirtHl)al-3. 
H De to Personer var oni Efterniid-- 
daqu i Forli-U den ene af dein godt- 
Iniorde sin llskoldialied lmn bavde end 
likke været til Stede og lilev derfor 
Tstrnks løsladt Den anden, sont syn- 
tes at viere en rigtig københavnsk 
Bølle, blev ifl. »Hjørr. Amtst.« der- 
iinod arrefteret. Han ncegtede l)aard- 
nakket at have gjort sig skyldig i no- 

gen Slags Uterlighed over for Bar- 
net, men var tværtimod optraadt 

,scm ,,frelfende Engel« og bavde gi- 
vet Barnet Penge, fordi det græd 
Voldtægtsforsøget ncegtede ban lige- 
ledes — ban kendte den nnge Dame 
eq bavde knn bedt bende om et Kysl 

J. C. Chriftcufcu agter at nedlcea- 
ae Formandslwervet i Foreningen 
,.Dannevirke«. Som bekendt var det 
J. C. Christi-Mein deri sin Tid, me- 

densJ lian var Konseilsvrwsident on 
Forfonrsniiniste1·, toa Jnitiativet til 

L —- 

Dannelfen af Foreningen ,,Dannevir- 
ke«. 

Efter huad inan erfarer, agter ljan 
tin ved de foreftaaende Beftyrelfes5- 
nulg i Mart-s Maaned at triekke sia 
Iillmge fra Founan Lflillingen i Fur- 
eningen. Det er netnlig kommen hain 

jka IZrih at en fu«-r Tel af de Of- 
hicereiz der er klIcedlennner af »Dan- 
5ne11irte«, agter at nielde fig nd, hin-:- 
Ihan Uedbliver al unsre For-mund, da 

Zneale Lfficerer lIar allen-de ndnieldt 
Isig. 
i For at For-sinnqu itte ftal nner 
Iden Stern-, sont den liidtil ifin miit 
·finilIed lIar lIaft fra Offiriimszune Ei 
de, lIar J. C. ClIriftensen da lseslnl 

7tet fig til at lrasde tillniacs. 

Paagrcbne Tnue J Jlnledninn af 
iel Aventin onItalIe Ostifet inwii nied 
kdcies euouidcnz 

Politik-r hat« nn anlIoldt Lt klicandszs 
Wittfuner del i Aallkszsfab lIar ndføit 
Zum-riet, da en zwindiy der lIai op- 

«traadt foni Oasleix Nolitiet meinst-, ut 
i lwert Fald noalcs af de anlIdldte 
hin-er til et Winplot der i det sidste 
ljalve Anrås Tid lIar lniseret i O111eg- 
nen af Vlarlniis og ftjaalet Fjerkrce 
og Raniner i ret lretydelig Omfang. 

Mcgct paa Samvittighcdcu hat en 

Arlksjdizkurl fra Hjørringegnem der 
par efterluft lmade fra Aalbdrg og 
fra .ijø1«ring, og sont forleden lIleU 
anholdt i Hjørring, da han Vendte 
tillmge fra en lldflngt til Rande1«s. 
J Hjørring har han stjaalet en Cykle, 
sent hun dortlnIttede, i Aalborg ftjal 
lmn en Knie fru en Stald Ved Han- 
nen og folgte den for 60 Kr» paa 
Gaarden ,,Cl)riftiansniinde«, lmor 
han lJavde faae Lob at overnatte, 
stjal han et ftor Faar, sotn han lod 
opftalde et Sted, paa ,,3tore Stier- 
ping«, paa ,,.U«ol1ber·l)olt« Ja »Lund« 
lIar ljan oafaa ftjaulet et Faar kmert 
Sted on endeliz hat« han ifL »Ob«- 
AnItIt.« ftjanlet 20 Kr. vaa Mog- 
dal Teglvierk. 

Et angfif. J en dunfk Fiøbftad 
bar en af de Radikales fremragende 
Masnd i flere Aar haft Smde i By- 
rciadet, fortasller ,,«Øftsjcellands Full- 
kbl.«, oa selvfølgelig ønsker hans 
Parti at stille ham op igen til det 
Balg, fom nu skal finde Sted. Det 
til-»Man kunne vælge ham. For 
imidlertid at sætte en Stopper het- 
for har et andet Parti, der raader 
rver flere Stemmer, fattet den Be- 
slutning at fastte hans antru øverst 
paa sin Liste. Hun vil, hvis det sker, 
lslive valat med de fleste Stemmer, 
on bendes Mund man derfor trække 
fix-, tilbage Efter Valglovens Para- 
graf 80 kan nenilia Mand og On- 
ftrn ikke sidde i Vorandet faintidia. 

» Srklerncs Graudighed M aqifter «x. 

JO. Vøvina P sterer bar ndfendt en 

Artikel, lmori lmn inaner til Kamp 
min Stelerne Gan fkriver lil a.. « 

J felVeH xftisiføetver Gianfælen dna 
endnn niaaste den nieft liernatede af 
cclle tre Sæler. Deus Graadigl1e« 
t·an viere rent foenomenaL og det 
Hasrvasrk den ndever paa Ziffern-r- 
ne, er tnn alt for Vel kendt- At der 
fful en antaaelia Portion Fift til 
for at ftille den: Livskrav, freinzqaar 
aline dernf, at in velvokfen OFrimfæl 
fan rnmme sine 80 — 90 Kilo Epcek 
under Hndetr Feld saa sxnidige Dyr 
soIn Aalene, der dog ellers nok for- 
stacrr at fno sia, Icndgaar ikke den-Z 
Gal-; rnan skød i 1903 en GraasieL 
ins-ists Mave neunte-— ilO store Aal! 

and Lckrercn opdagcdc i Magra- 
fcn. J Keine Bioarafteater forevises 
i disse Daae nogle leVende Billeder 
af en Del Antonkobiler, fom forle- 
den gkeftede Byen 

Nu ved vi, fortwller r»ØI’th Fl)l, « 

en, der selv før bar beIøgt Magras- 
teatret, men nn ser paa den Institu- 
tion med lidt andre Øjne. Det er en 

Skoleelev i Køgc, der var sygerneldt 
fra siu SkoIe,. Inen alligevel havde 
listet sig ud »von Gaden for at sei 
Bilerne køre ind i Byen,. og fort-war 
san uheldig at blive ,·,nappet« af Fa- 
tografen der tog leben-de BilledeL 
Da die-se prasfenteredes for firste 
Gang, var en of bans Lærexespblandt 
Tilfknerne Hmi opdggede Synderen 
m — ja, sna vil jeg ikke fige mere. 

Enkcfrn Veck frn Hsfbjerggaard 
med de 2 nrindste af Børnene opbol- 
der sia ifl. »Ribe Stiftsl-ii.« nn i 

Esbjerq bos fine Forældre 
Hun er nn rask, otnend den frnqte- 

lme Morder- oa Reveraffcere pan 
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En Smuk Gave 
til de unge i Anledning af Konürmatjollen er en af vore- 

Bogsiin11inger. Lad de unge bog-ge en god Grund til et 
vænlifuldt Bibli()tek! Vælg selv Zeig-erne, hetal for disse, 
som dct passe-« Dem he-(lst. ug lad os sunle Bogerne til 
dens Adresse. I)e Anser at glædes med Buggaven De 
kan ogsna Not tilskrive us, at De vil kohe for en vjs Sum. 
livnrpaa vj vil sen(1el)em et Certilikat, De kan hruge som 

(·’k;n-el)rev og saaledes lade Icontimanden selv udvælge 
Roger-ne Neu skriv omgaaende herom til 

DANISH LUTH. PUBL. HUUSE. 
Rache-, Wis. 
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Kn-jbjumgnard lmr cftcrludt Un bot 
Jul Ncrniositut 

-s,« CO-. —. ---. 

De man af Sted sna rt, um Te 
tsjl sc de bcrømte »Cold uns-r« 
Etwa i Ehcrmms Co» Texas. Vi 
Vi saslgcsr Landet til mcsget lavc 
Priscsn og dersom De ønsfer en gnd 
Form, gør De klogt i at kma ft1«c1ks. 

Dct berømte »Panhandle«, Shers 
man Co» Texas, er et herligt Land. 
Gna med en af vore duglige Ekss 
tursioner og bcse de store Fordele, 
cht frembyder. Skriv til os. 

The World Jnvcstment Co» 
601—4 NYLBldg.,Omaha,-JJPD. 

Gratis 

sonder vi enhvetp der indmelder en 

in. Ahnuan samtidigt indsenden- 
de os Betalingen for et Aar, den 
sumka Zaugbog »Danmark«, inde- 
holdeude 72 of vore kønnefte danka 
Sange med Roder, indbunden med 
et vujende Dannebrog vaa Bindet. 
Enhocr kan sknffe os ccn ny Abou- 
ncut og derved faa denne smukke 
Primitiv- 

Tanifh Luth. Publ. Haufe, 
Racine, Wis. 

Becendstgørelfen 
vvsvvvvvvvvvvvvvvvvsvsf 

To fmaa Skovfarme 

med 20 og 30 Art-L samt Bygnin- 
ger, den ene tcet ved Kirken, er til 
Salg. Skulde der være et Par Fa- 
milier blandt vort lutherske Kitte- 
folk, som vil købe dem, bør de skrive 
til undertegnede for nærmere Oplys- 
ning. 

Johan Jørgensen, 
Rt. 1, Luck, Wis. 

Fortrcl 
Forretuingi manden, der anerterer 

Ii » Tanskcicu« at Te saa han«- Aner- 
ti: ssntent lnsr i Bladet Der strit- 
tcr ok i Arbejdet paa at fca Bladet 
til at qive -amfundet et godtp Ver- 

sknd. 

Til chucrnc 

ideforskelligestatelx 

Vi ljenledcr Eders Opmærksom- 
lied paa nor omstaaende Avertisse- 
mentrubrikl ,,Hvor vi l)andler«. Som 
J scr, ljar vi begyndt at samle For- 
retningszkort for Racine By og vil 
lade disse eftssrfølge af andre Byer ! 
Tot er dort Maul paa denne M and-: I 
i-t faa manae Spalter fyldt med lo- J 
fis le smaa ad: ,og der vil sikkert vcc-i 
us Byci og Settleinenter i andre 
Etathy lwor en af vore Venner kan- 
sumle ad8. fra sin Egn. Foruden at 
ganne Bladet og Samfundet, skal 
lzan eller hnn ikke have gjort det 
forgaschs, idet vi vil yde en Paaskøn- 
nelse herfor. Hvor mange danske 
bor, er det let at gøre. Prøv det og 
gaa frem efter Reglem først til vore 

cgne, derncest til andre danfke eller 

amerikayske Forretningsmænd, men 

Sag .k1m eni hver Brauche fra Deres 

By. Real eftate ads er med vor ftore 
Udbredelse over U. S. A. leite at 
f·aa. 

Prier er sl maanedlig for Tom- 
men indrykketi hvert Fredagsnums 
mer. Hur De Lyst at ftøtte vor Sag 
og bjælpe »Danfkeren frem, da fkriv 
til 

Danisb Luth. Publ. Hause. 
Racine, Wis. 

Missionsmødc og Jndvielse. 
Om Gud vil bliver der Mis- 

sionsmøde med Jndvielfe of et KirkeD 

marn og et Alterparti i Nazareth 
:D.Ik’cniqlwd, Dimch Nebr. i Dagene 
LU» 27· og W. Mart-T Kmrlig Jud- 
Lmdclse til all-e. Tilrejsende bebe-s 
incldc den-s Komme til undertegnede 
i gIOd Tld. 

Pan Menighedens Vegne. 
J. P.Christianssen. 

Missionsmødr. 
Om Gud vil afholdes der Mis- 

sronsmøde i Vor Frclsers Menighed, 
Lincoln, Nebr. fra 1.——4. April. 

Kærlig Jndbydelse til alle, som 
Unffcr at deltage. 

Tilrejsende bedes melde deres 
Komme til undertegnede i god Tid. 

Paa Menighedens Vegne. 
J. P. Christiansen. 

Missionsmgde. 
Missionsmøde afholdes i Scrans 

ton, Ja» Sen 26. 27. og 28. Marts 
1909. Venner, som ønsker at besøge 
os, er først velkomne, dernæst be- 
des de venligst at anmelde deres 
Komme til undertegnede. 

A. Kirkegaard. 

Kredsmøde 
Illinois Kreds holder, vil Gud, 

Kredsmøde i Siloams og Gethsemai 
ne Menigheder, Chicago den 11.— 
14. Marts. 

Aabningsgudstjenefte i Gethsemai 
ne Kirke Torsdag Formiddag Kl. 
10,30. 

Emner: 
1.Det ,,Lidet«, som kan fattes et 

Menneske i at blive en Kriften 
Ap. Gr. 26, 28. 

2. Forskellen mellem Johannes 
Dach og den kristne Daab. 

3. 1. Tim. 3, 16. 

L. Pedersen, Kredsf. 
J Henhold til ovenstaaende Be- 

kendtaørelse indbyder Siloams og 
Gethsemane Menigheder berved paa 
det hjerteligste alle til Deltagelse i 
Kredsmødet 

Tilrejsendse bedes inden 6. Marts 
at underrette een af undertegnede om 

deres Komme. 
Paa Menighedens Vegne, 
Viggo C. Mengers, 

335 N. Ada St. 

Christian C. Mengers, 
1486 N. Rockwell St., 

Thier-am Jll. 

Er start Ungdomsmøde 
for llngdommen i Wisconsin Kreds 
agteiks afholdt i Dagene fra Fredag 
den 25. til Søndag den 27. Juni i 
Vor Frelsers Menighed i Waupaca 
(·Pastor Andreasens Kald). Der 
vil lslive budt paa et godt og rig- 
lIoldiat Program, og mange til- 
reisende unge fra Kredfens Menigs 
fiseder ventcs at Ville deltage i dette 
llngdumsstcevnr. Der bliver sørget 
for frit Ophold under Mødet for 
tilrejsende, ligesom ogfaa Vor Frels 
sers Menigheds Ungdomsforening 
foranstalter en Udflugt til og en 
Sejltur paa Chainqo-Lakes, Wan- 
paca’s nydelige Jndsøer, for Gæstets 
ne, FyldigereMeddelekser om MU« 
det, Vil senere fremkmnme i ,,Dsk.« 

DAWORK 
stimmt-A AM: Dass-sk- TITU 

i totshslllgs III-sah visst qux 
Iembcnety syst-, KHW us 
Molckeh samt slls Mygoligo M- 
byek, sur-e Gut-la og Kittel-. 

Tilgeucles i en Pisqu poktotkit 
kok Löc. i Erim-erkor- Eahvct Mk 
Mund but-de eje et Kokt ts Dus- 
mail-. 

DANIslI LUTll. PUBL. EOM 
steh-, Naht-. 


