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FITDErjylland 
Otn sorgen Møllcts Udttisttingi 

hvorotn ,,Tst.« vragte Meddelelse 
ferleden, dringer vi folgende VladJ 
t«dtalelset«: 

,.J—lett—:sltora Steig-H »J« en ossiciøszi 
Oceddeletse sont er tilstillet FormstL 
ninaisltlade ttasvnesz sont onttalt J. 
Lilollers Teltaxtelse i Illdødet den :31. 
Januar i Etterlttet sont Grund til 
lidoiisntnaetn »Tenne en lldltendinas 
IIeLtaaelse itnskfjendtliae VestrteveL 
fet· ltar den Prenssiste Statzreaerina 
ikle fnnnet lade lienaaa npaatalt.« 

Llntaaelia er det Landraad Iwan- 
dct«, der er Tllkeiter for denne Med- 
delelse. Nattr hatt, der selv er nede 
fra Tosfland, kalder J. Moller ,,lld- 
lcendina«, er det lige saa falsk, sottt 
naar et af Fortnskninxsltladene kal- 
der ltant en ,,fra-k Aaitatot««. Vatik- 
bestnrer Møller er født Slesjsviger og 
etf slesviask Æt Hatt er opvokset 
her oa lsar studeret ved tyske Uni- 
versiteter. Faderen havde opte«ret og 
faaet dansk Uttdersaatsret, nten de 
ptenssiske Mvndiaheder erklasrede 
Optionen for nayldig, da den var af- 
given i vasrnepliatig 9llder, fik ltatn 
til at opgive sin danske Undersaats- 
ret oa bebnndlede bant i en ..kenne- 
stealder sont prenssisk llndersaat. 
Naar ban saa paa eett Gana stik 
mod Mottdialtedernes egett tidliaere 
Ltitreeden blev ajort til Optant oa 
hans mørn til bietnløch saa er det et 
meget tttørkt Blad i det prensfiske 
Rettintentes Historie.« 
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,,P o litiken«: ,,Det vil overalt 
i Danntark vtekke pinlig Optncerksom- 
bed, at den prenssiske Regt-ringt plnd- 
selig vender tilbage til de politiske 
Udvigsningen ikke mindst fordi det 
dreier sig otn et enestaaende og for- 
viklet Tilfaelde, hvor den Regt-ring- 
der bar asslnttet Optantkonventio- 
nen, havde dett allerstørste Anled- 
ttina til at vise Humanitet. Forud- 
fastningen for Konventionen og for 
alt, hvad dertil knytter sig, har førft 
og fretnmeft været at sjerne de 
Haardheder, hvortil de uklare Unber- 
saatsforhold i Nordslesvig gav An- 
ledning. Paa denne Forudscetning 
ont en bittnan Grænfepvlitik fra 
preusfisk Side er der her sket et 
Brud, der er: saa meget mere op- 
siatsvcekkende, som det mae forndsæt- 
tes, at det skete er billiget af Rege-» 
ringen i Berlin, uden bvis God- 
kendelse en politisk Udvisning il 
Nordslesvig ikke findet Sted.« 
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,,Østsjcellands Falke- 
blad«: »Heri stottgeriget vil Ud- 
vtstsningen vække Harme. Lige til 
Erkensen as det forsvarlige arbejdesz 
der. i Dantnark for at bevare det 
bedst Innliae Navoforhold til det 
ntaxgtiae Tyskland — trods Tornen 
i stødet Des-merke synegs Tyskland 
at savne det Højfind og den Otter- 
legenhed sont det er de tnægtiges 
stnre Fortrin at knntte øve over for 
de svaae. Man fattet slet ikke, hvor- 
ledeis et saa stort Land tan bevaege 
stg selv til at optrtede saa smaaligt 
csg ltmsk over for den lille danske 
Befolkning i Søttderjyllattd.« 
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»Hantl1urger .kachrich- 
ten« skriver under den jublende 
Overskrift »Endelig!«: »Endelig sy- 
nes Fortrnllelsett at vcere brudt i 
Berlin og Zlesvia, og matt ntander 

kig engang op til Handlina mod den 
danske Jrredentasks statsfjendtlige 
Fasrd i Nerdslesvig sEfter at have 
meddelt et Telegrant fra Karl 
Strackerjan fortscetter Bladet:1 
Tictte er i en Aarrække den fø r s t e, 

Udvisrsnina af en dattsk Jrredentist 
fra Nordarættfelattdet, da det bar 
fandelia varet ltenae nok, inden man 

i Berlin ·ltar indfet, at den besser- 
roederfke Fasrd i Nordarwnfelandet 
ikkc lcenaere kan taales, ont ikke TM- 
beden skal lide nbodelia Skade Det 
kan je viere, at den tidliaere danfkei 
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Zitsteminister Christensens Tale fors 
nnlig har bidraget dertil, Inen det! 
et- dog lietegnende at den førstel 
l;oeni den lasnge fortjente Stielines 
lxar I·aInt, er en statgiloszs. J alt Futh 
ril man forl)aal)entlig lieraf tnnnez 
flntte, at man —- Otendelser fonI Tot-i 
perantigheden ntod den tnske unqu 
vTmne on Kejjerdilledetii Fiel-neue- 
lisnde ellerszs nentnne sig for oer — 

oniiider liestennner sig for et nonetl 
strengere dlleqinxente der Ineaet qodt 
ladet siq forene 1ned den ,,lonnle« 
vanldelfe af Januar-Loerenskoms 
inn. on at Inan nfqeirende opgioer 
inn lieronite »Vroderliilsenpolitik«.« 
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,,-83atnl1nrqisclier Korre-! 
sp o n d e n t«: »Det er et qloedelint 
Tenn paa, at Dienerinnen-J Holdninq 
uncr for den dnnske Jrrendentisnie i 

plcordileswiq er bleven strengere, at 
nmn efter lasngere Tids Forløb bar 

thatneret et Eksetnpel mod en af Ho- 
Vedagitatorerne.« 
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»M o d e r s Ina a l et«. De flefte 
jiore tnfke Blade bar nu i saa lang 
Tid prasdiket Had niod den nord- 

sleskninfke Danskbed, at deres Glæde 
ever det øgede Tvangsregitnente og 
den sidste lldvisning er forklarlig. 
Tet er imidlertid saare betegnende, 
at de ikke bar Mod til at ndtale 
ikonet Haab om, at det vil gavne 
gnsflieden Man glceder fig altsan 
lslot over, at et erobret Folkeslag 
lsliver nderligere knnqet og knet. Det 
um« nirkeliq tyfk Kultur al fortjent 
Ære 

« Flcnsborg. —- En kendt Mand død 
»Tdeni.« skriver for den 2. ds.: 
J Søndags Eftermiddags ved Haw- 
feintiden lutkede en af Flensborg 
Vnsjs dygtigfte og mest bekendte Bor- 
qere, Direktør F. M. Bruhn sine 
»Zer efter nogen Tids haard Sch- 
dom. 

Bruhn var født i Oktober 1832 
i Graasten, hans Forældre flyttede 
sent-re til Flensborg. Her kom han 
i Købmandslære, og for rigelig 51 
Aar siden begyndte han selv en Krib- 
tnandgforretning, der førft laa paa 
Søndertom Senere flyttede han 
Forretningen op paa Storegade. 
Summe Aar, som han begyndte sin 
Forretning, giftede han fig, nemlig 
den 25. November 1857. 

Summen med Skibsreder V. C. 

Frohne og Fabrikant H. Jepsen op- 
rcttede Bruhn et Fjorddampfkibsel- 
stich, sum begyndte den 1. Maj 1866 
nted det lille Dampskib »Seemøve«, 
der fejlede paa Jnderfjorden indtil 

.(51-1-aasten. Et Aar senere fik de et 
Zkib niere, »Seeadler«. Snart kotn 
der flere Skibe til. J 1872 blev det 

private Foretagende forvandlet til 
ej- Aktieselskc1b, og et Par Aar efter 
slnttede det sig fmnnien nied det nn- 

xrnrettede Dampskibsselskab i Søndep 
borg. Te to Selskaber arbejdede sam- 
niensnieltedes nnder Navnet ,,Det 
forenede Flensborg-Egernsund og 

Eønderborq Dampfkibsselskab«. 
Selskabet bar benved tredive Damp- 

ffibe, som seiler mellein Flensborg, 
zZadersleU Assetis, Faaborg, KieL 
Lnbæk og Hamborg. Naar Selfkabet 
lmr knnnet have en scmdan Frem- 
nnng. saa vidner det om den Dygtiq- 
ind, fom Selskcibets Leder bar fid- 
det. inde med. 

J 1892 valgtes Brnlm til For- 
niond for Vorgerreprresentationen, 
en Stilling han havde gennem en bel 
Del Aar, indtil han nedlagde den. 

Don var en Mand, der havde samlet 
innnge Erfaringer, selvstæiidig, som 
lmn var, var han aldrig rasd for at 

lnrvde fin Lpfattelse. J Byraadet 
ten lmn Ordet for at Inane til Spar- 
sknnbed nmaske noget for ofte, sna 
han fik Prceg af stadig at vwre i 

Opposition Line til sin Død var 

lnin Repræsentant for Flensborg VU 
i Provinslnnddaqen i Hertngdøn1- 
Hei-ne 

J politiske Zpørgsnmal holdt den 

uidøde sig noget tilbage. Han var 

doq med til at oprette ven tysk-frisin- 
tut Forening og var en Tid dean 

Fskrnmnd Gan var, skønt tnfk, nreppe 
1 knien benejftret Preusferven 

Fu M. Vrnlm vor kendt i Vyen 
on ved Fiorden som en besternt Ka- 

mkter og en Mand Ined et Øje paa 
lmer Finger Dampfkibsselsknbets 
Personale lnwde ikke ringe Respekt 
for bam. Det er sikkert for en stor 
Tel bans Fortieneste, at Selfkabets 
Ekibe er faa gode og velboldte, og 
at bele Triften er i saa qod Orden 
til Trods for den ftadige stigende 

P— L 

Jast«dsel. Hedengangne var en Mand, 
inni, flont l)an ikke sjieldeti Aforde 
acsdt i Stiltnd nieppe l)ar forstaaet 
at adre sia elsfet, tnen sont t«espet·teI-e- 
dsszi af entwer· 

Flenciborg mean. — Jndbrnds- I 
iimcri LFL An) Ratten til de111.I 
klliarts er der ltos llInIaaer Elan- Z 
sen paa dsiirreczlen M azt eoet et Ine-1 
·),«t frasft Jndlirndtsttmeti. idet enl 
Tini ined e Stoffe Trie liar knnsr 
en sie-r Epejlalamtde oa tilegnet 
m henoed ZU Wild- og Eølonrei 
En Xione i Onset ltørte Etøje11, sotnl 
den knnste Rnde voldte, men liavde 
ifke Tltkod til at se eiter ltoad Grun-" 
den nar. J .«Zarre-:—leoaade ltar man 
inndet fe1n af de stjaalne llre, som 
Juden i Eknndinaen sandsonliavig 

l«-:n- talit. Tnoeriet bleo straks oni 

.’.!«Ti’oraenen telefonisk meddelt Krimi- 

Hiulpolitiet i Flensltora Vestjaalne 
lider et Tab af Inelletn 6 og 700 
E«.-«-.".’ark. 

chlstrup. — Høj Aldcr. Den 4. 
klikartsz feszede Sogneth ncestældste 
Winde, Enke efter Arbejdestnand 
Peter Hausen, sin 90 Llars Fødsels- 
dag. Den gamle har i sine unge Da- 

ae ndført tneget strengt Arbejde 
To liendes Mand døde, havde bun 
sit Hjem hos sin Søn og Striegel-dat- 
t:.-1, nien ikke ret Inange Aar, thi 
Evigerdatteren døde af Snkkersyge, 
uxx nogle Aar derefter døde hendes 
Jen, saa den aamle blev ene tilbage. 
Da Hin-et lileo folgt til fremmede, 
lieslnttede bnn at flytte til Fattig- 
gaarden for at nnde en god Pleje 
tsaa sine ganile Dage. Hin-. er endnu 
trods sin bøje Alder aansdsfrisk og 
ud tentnielig godt Helbred 

Frlstcd. —- Et start Forctageude. 
tFL Av.) Der er for Tiden blandt 
de interesserede Eiere af Ladegaards- 
dam Enge og paa Søgaards Mark 
nnd flere Tale om at gøre et For- 
søg paa at sasnke Vandstanden ved 
at graue en Kanal henholdsvis seen- 
te Vandløbet til Søgaards Sø og 
niaaste til Bjernd1«up. Der tales om, 
at Planens lldførelse vil koste ben- 
tsed 100,000 Mark, eller 6—8 Mk. 

Pr. Tønde Der skal nu sørst nivel- 
lerees og foretages en grundig Bereg- 
ning. 

Skærbcck. — En Buste af Redgä 
te: Icssen. (Fl. Av.) Entreprenør,» 
Murmester Hans Hausen her i Byen,zi 
der sidder inde med et smnkt Talent 

Hsom Billedskcerer, har nu ogsaa for- 
søgt sig sont Billedhngger, idet han« 
lsar modelleret afdøde Redaktør Jes- 
scnsJ Brystbillede i Cement. Busten 
er ineget vellnkket og vil forhaabentz 
liki blive støbk i Gin eller Broncef 
eg mangsoldiggjort I 

Hadcrslcv. — Hirn Beck, hvisl 
Silckand Propriewer Beck til Højbjerg- 
x,aard, lileo ntyrdet as Polakken Bu- 
lotti, opholder sig i diese Dage hos 
Elasgtninge her i Born. De russiske 
Forltr1)deI-e, hooraf Bnlotti er dømt 
til Døden, vedbliver at forfølgeT 
Futen Ined Trnselslireve Et saa-j 
dant, de1 oar adrze seret til hende i 
ElsltjerxL lwor lnin bar oplioldt sig 
tret- sin Faden er lileoet sendt til heil-; 
de her. 

Mastrnp. — Viuteren og Limber- 
gct. J klar har Landmanden i Mod- 
sietning til i Fjor let ved at faat 
siørselsiirbejdertie tilendebragte Med« 
Skovarbejdet er man for det meste« 
fcerdia, andre er i Fast-d we d at køre 
den sidste Gødn1n1g.ud. 

HoiJ nogle af de større Gaardejere; 
snnrrer Daniptcerskeværket i disse« 
Dage, dct bar i Aar ligeledes i Mod-? 
sietnina til i Fjor Vist sig lønnendei 
at vente Ined Tierskningen af Hvedes 
oq Haore til nu, da Hveden lietale-s: 
used 21 Mk» Havre med 12 Mark« 
Pa» sin los Kvalitet over Noterin·a.I 

Den tidlig saaede svede staar den« 
lnmrde Vintet belt aodt, noget der 
ikke kan siqes om den sent saaede, ! 
die sikkett bliver tynd, dersoin den 
i det hele taaet overlever Frostensv 
sZwranina Det oil vcere lønnendeH 
et give den svcekkede Vintersced en; 
Tel Cliili Sakpeter lieu ad Foraarets 

Jclssc —- chndomshandcl. TruelsJ 
Don hms sorgt sit her i Vyen den«-? 
aende Hns nied tilbørende lille JordJ 
lud og gove, til Arbcjdesmand Fre-’ 
derik Dobrmann for en Snm af 
2000 Mark Overtaaelsen fker til 
ekoraaret i 

Atbeidsmand Jens Nielsen af 
Grønnebæk bar af Vefmand Niels 
Gram købt et Hns derfteds for 700, Mk. 
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Kett-fee ssio n d i: n c ei l Demnach Nebr. 

Rednftør A. M. Anderseih jeg fer 
« 

Tereszs cerede Blud »Dmisteren«, ut 
Te nil give Epultermn of Tilludel 
se til. at Blnd t: Lassete felel nol- 

nsponduneet ou giner Beletninger 
o«n«8-drl)oldene forskelljge Siedet — 

et godt .Till111d,· fotn san jgen fm 
Liefernes Side ifke lmrde nciisbrngesxs, 
men pnnsfnnne: ued f. Ekis aldrigl 
XI indfende folfexte Beletninger nn-( 
guaende det ene og d t under. s Ter er nn LandesendonnnesLplyszssI 
nsnger, fonI give-J igenneln Vladench 
De er tnnafte engnng incelletn lidt 
overdreone eller niisvifende klIcen 
anffelse og Illkissurftnnelfe den« nnd: 

was· 

Jeg ljar set et xäar Artifler i 
,.Tnnst«eren« fm det danske Bettle- 
rnent ved Cnrtiszs, Nebr» fkreven uf 
Thorvald Petersen. De Inaa vel 
noermest betragteszs sont en Jndbydek 
se til Land-sinnend at konnne herud 
at boscette fig. Da Hr. Petersen paa 
blickenighedens Vegne har paataget fig 
at Være Tal-Inland, besvure Spørgs- 
maul, give Oplysninger om alt ded- 
rørende, san syneiti jeg, han ikke hur- 
de være faa sparsonnnelig med sam- 
me Jeg untager nemlig, at Hoved- 
lenken er at fua Menighedsstøtter 
l)erud. Hvorfor san ifke først og 
flemmest give lidt Dplyszning de:-an- 
gaaende, for Ekszsempel hvornaar Me- 
nigheden er dannet, lJvad dens- Navn 

cr, og hvormange Medlennner den 
har. Fornden lidt suadan Oplygtiitig, 

»tror jeg nceppe, der kau gøresz Reg- 
Tning Paa, at vor-e Landsmænd skal 
tage ftort Hensyn til Jndbydelsen 

Petersen skriver, at Winter- 
hvede er Hovedavlem og den har 
uldrig fejlet siden den-Z Jndførsel 
Der kan blive Migsforftaael se om den 
Ting. Et andet Spørggsmaalt har 
den altid betalt sig? Mon det ikke 

,riilde interessere Hjemføgere lidt, 
livis det oplysegs, hvad Gennetnsnits- 
nvlen af Vinterhvede pr. Acre har 
oæret siden 1892, eller hvor mange- 
Aar i dette TidSrum den har givet 
i0 Bu. eller derover, eller hvad 
Gennemfniitsavlen var frxr 19082 

Mermed menes iberegnet, hvad der 
Mydet meste bliver nedpløjet og til- 
sasaet med andre Kornsorter hvert 
Forum-« — Jeg ttor, de« vil give 
større Tillid at oplyse det i Bladet 
fremsor pr. Brev. s 

Med Henvisning til Farme imel-j 
lem Danskerne saa tror jeg nok, vi» 
Inaa bestemt regne Kreatur og Sinn-; 
avl for Hovedindtcegt Sau er der 
egsaa mange, sum er stillede faul-»Es 
des-, at de kan ntulke en Del Køer og1 
fielge Fløde og derved bar-e en gudl 
th dtcegst 

M ed dette Jssdlæg mener jeq ikke 
ur fmraade Landgstnænd at boscette 
fig her, wertimod. Jeg holder af atse 
san Inange Dunste sum muliqt bo-T 
sat l)eromkring. Og de: nden er jeq 
sle godt tilfred J Ined Egnen, knde 
23 Aars fast Opljold bnrde net-re ets 
godt Bevisi for. Venlig Hiler tilJ 
Redaktøren og alle Bladets Læsere.! 

Jens M. Jensen 

Sclma, Frcsno Co., Cal. 

Efter at et større Ungchmsmødc 
Var afholdt fra den 4.——7. Marts I 

Euston 14 Mil Nordvest for Selma, 
fix-a lmvdc vi ·l;er i Selma Missions- 
Inøde den 9. og 1(). Marts, hvor 
Prassterne L. Jensen fm Intskim 
Neb» Østcrqnard fm Oakland, Cal, 

Hausen fIa Frei no oq Enqholm 
fza Easton tillichned Vor cgen 

Prasst N. S. Nelsen prccdikcdo Guts 
Erd for oks Form. ng Aftcm oni 

Gftcrmiddagone var der SmIIthlci2- 
Ins-der, lwori Præfterne san vol souI 
flcre quutænd deltog. Samtkle- 
(-s.Inct Tirkdaqks EftIII var Rom 10 
ill. »Tk1i Incd cojertet tun man til 
rlictfasrdigbed Inin mod M unden 
tckcndcr Incm til Saliagørelfe.« 
Hi sduqz Eftm. var Emnct »Livct 
i End« Bunde i Prasdikenzcs og Sam- 
tolcu lød Ordct klart ou tydcsliab 
hoch vcvkkcnde, kaldendcs, indlmdende 
ou trøstende i Guds Lande i Kristo, 
til Redrivelse af alt vnrt met, og Op- 
tinpgclscs i Guds Netfærdiqlwd ved 
Trrvn PAA vau Vlods rensendo 
Kraft, lmadc til at retfwrdiqqøre 
kOJ for Gnd og gøre os til nye Men- 
lltsskklc fmi at Guds Kraft kan fnld- 
lstImws i vor Skrøbeliabed og vi- 
suu »man fvm bam annamme og 
ftTAk Magt til at vorde Guds Børn 
(J0h. 1, 12), kan leve Gud til Ære, 

BUT I sue sv Tnk ARE-H Bachu lvcictks 

dem Houc icn Nøddcsdst 
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paa Worle Purc Food (c-k.3p»sjk.j»»- 
Einwan- 1907. 

o: selv til Salighed og vore Med- 
Iuennester til Ophyggelse i Troen 
paa Jesus vor Frelser. Vi er- 

erfarede ogsaa, at Guds Aaud vir- 
rede i og med Ordet iblandt os i 
diese Tage og gør det fremdeles. 
--— Gud er god imod os i den fere- 
nede lutherske Kirke her i Amerika, 
egsaa os her i Selma, Cal» hvor Bi- 
lelensii fulde frelsende Sandhed i 
Jesus prædikes for os, Thi hvad 
Innter Religion, naar den ikke er 

sand, eller kun en halv SandhedP 
thi kun den fulde Sandhed frelser 
·P-."ki1111est«er for Evigheden —- 

Oa Vi, kaIre Venner, som nyder 
den store Naade at høre den hele 
Sandhed: hvad nntter det os at km- 
1e, out vi ikke modtager og bevarer, 
sna Vi giver Aat paa og er Iydiae 
mod Aandens Vidnesbyrd i os? 
Menneskens Søn er kommen at søge 
oa frelse det fortabte, Luk. 19, 10· 
Tette alene er Kristendom, at du 
oa jeg, kære Ven, saaledes frelses af 

Jisiz oa saa vedbliver at leve i den- 
ne Frelse. 

Den 11. og 12. Marts var der vg- 
saa TlIkiszsionsmøder i Kirken ved Del 

Rey 9 Mil Nord-ist herfra. Derfra 
rejste saa Prcesterne hver til sit und- 
tagen L. Jensen fka Nebr. Han rejste 
Nord paa for endnu at besøge flere 
Menigheder her paa Vestkysten. 

Tak,s fordi J kom, og Gud Vcere 
takket for al sin Naade imod os og 
tscere med os alle fremdeles med sin 
Aands og Ords Lys og Kraft for 
Jesu Skyld. 

Folf, som har boet her i mange 
Ilar,-ssiger, at sidste Sommer var 
den varmeste og denne Vinter den 
toldeste, de har haft imange Aar. 
Vi, som kom her sidste 31. Juli, sy- 
ne»:s, at Vejret har Vceret behageliqt 
lzele Tiden Det var nok varmt i 

August, men ikke trykkcnde Fra 
Siptejnber til December var det 
saa passende Vejr, som kunde øiiskes. 
Eaa var der lidt Taage fra Havet, 
ifki omkring men over os, saa det 
stjulte Solen, og nogen Regu, mest i 

Januar, og ofte om Natteu, saa at 
Solen skinnede varint om Dagen J 
alt er der til iDag knapt kommen 
9 Tommer Regu. Der dar dog i 
iiievnte Tid aldrig vceret saa koldt, at 
en Mand behøvede Overfrakke paa 
for at gaa ude, og ofte gik vi uden 
Frakke, men skulde vi køre, da kun- 
de en Overfrakke bruges, og Jlden 
i Kakkelovnen var behagelig i Hu- 
scue, da Luften er fugtig, om end ikke 
fkcldere end f1a 30 Gr. over Nul 
um Ratten til 60 Gr. om Digen 
Mr Nytaar var der tynd As paa 
Vandet i Vandtruge noale Ncetter; 
siden Nytaar har der ikke Vieret Js 
ler Selma,1nen Rimfrost nogle 
Nasttei Gras-Z o. s v har vceiet arønt 
.-er, siden det beqnndte at reane i 
December. Alfalfa er nu 6 a 8 
Tommer højt. M en de t er vel sørst 
nu, det riatigt beahnder at vokse 
Vlade oa Blomster sprinaer nu ud 

poa de Træer, soin tabte dem før 
Jul. Ellers er her jo mange Trceer 

ca Mantel-, som altid er grønne. 
Zaa Naturen er skøn oa behagelig 
her hele Aar-et iaennetn Vi har her 
i Zelma en hisaaelia Kirke, hvor vi 

saniles hver Sondag til Søndags- 
sfole med Bibelklnsse for Voksnes oq 

Gudstjeneste samt en bekvem, Pras- 
stcbolia med krere Præstefolk i. Vi 

famles hver Onsdag Ästen i Hufene 
til Bede- og Samtalemøder. Gud 

lselsiane det for os til Sirt-les Fiel- 
fe for Jesu Skyld. 

Venligst Hilsen fra 
M.m »s. Schultz. 

(Avertissement) 

Mk. T. P. Hand-, hvis Billede staat 
over disse Linien er Kandidat for 

Comity-D0mn1er for Iiaciue By og 
County. Han tsr en dkgiig sa.gkørek, 
der nyder den leesre tknseelse, og hau 
er inde for at bevare det. fris Amerikas 
liettigheden Mr. Hardy holder pas 
hyppig skjfien iik olienriige Embeds- 
mænd, livilker er den sande Teori i vor 

Regeringskurn1. da lang Tjenestetid i 
otkentligtlsjmbede kan tax-e til en monar- 

kisk Regeriugskorm. Derkok anbekales 
Mr. Hardys Kandidatur paa bedsto 
Maade ved Valgec den Sie April 1909. 

Til Vcnuctne 

ide forskellige Statet. 

Vi heuleder Eders Opmærkfoms 
hed paa vor omftaaende Avertisfei 
mentsrubrik: ,,Hvor vi handler«.Som 
J fer, har vi begyndt at samlse For- 
retningskort for Racine By og vil 
lade disse efterfølge 'af andre Byer. 
Det er vort Maal paa denne Maade 
at faa mange Spalter fyldt med lo- 
kale smaa ads., og der vil fikkert væk 
re Byer og Settlementer i andre 
Etater, hvor en af vore Venner kan 

)samle 
ads. fra sin Egn. Foruden at 

gavne Bladet og Samfundet, fkal 
ljan eller hun ikke have gjort det 

ffok intet, idet vi vil ydc en Baum-n- 
nelfe herfor. Hvor mange danfke 
bor, er det let at gøre. Prøv det og 

laaa frem efter Reglen: førft til Vore 

cgne,dernæst1il andre danfke eller 

jamerikanfke Forretningsmænd, men 

itag kun en i hver Brauche fra Deres 
By. Real estate ads er med vor store 
Udbredelse over U. S. A. lette at 

faa. 
Prifen er Pl maanedlig for Tom- 

men indrykketi hvert Fredagsnums 
mer. Hur De Lyft at ftøtte vor Sag 
oq bjælpe»Danskeren«frem, da skriv 
til 

Danifh Luth. Publ. Houfe. 
Racine, Wis. 

20 N Frit. . Folkem—;—l:k;ier. 
Send os Manna-— vg Adresfen paa 10 eller 
fletea Deres Venner, der er interesferet i 

ø er, og vi skal sende Dem absolut 
rit en og indeholdende 20 norske Folke- 

melodier med Musik til samme. Send idag. 
J· V. WcllbWI C MI. Handvoll-. Mal-. 

Alle Kokordor slaaot 
AF UEN SAULS PMUDSLIGS 

cllMlilJ LINIE 
STASLSIST ists-C 

OVSK ATLANTMEI PS 

4 WE, 15 Wes-. 
W no m. sWomAstI 
Lllslstls C- Illlllklllsls 
Vordem stät-sto, hurtigste og elegantes-is sitlhr. 

cARMANlA cARONlA 
hoc-Zum com-»Im 

wann-A Erkannt-s 
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Isli Post-W tll Illc stach-visit II sit-III Ihm-. 
se voto Abs-titu- msmmlo seoeiolle m 

erbost-latet l Tische 
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