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vi ikke undgaa at stifte Bekendtskab 
med dem —- meb Bandrefalkene. 
Navnet er opfundet as en partisiskPoi 
litireporter, og det er treffende, kam- 

mende. Vandrefaken har intet Hieni, 
intet Land. Den vanbker fra 
Egn til Egn, udssger sit Nov, styrter 
sig over det, dræber det, flaar det, 
order det og flyver videre. Den von- 
drende Forbryder er flsjet fra Re- 
den, omtrent da han kunde fkonne, 
og da Rovdrifterne vaagnede i hom· 
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Gan hat hundrede Ravne og forstaar 
at ikaffe stg falste Papiret, naar og 

hvor det stal være. Gan kommer til 
London, Berlin og Paris, han er 

Greue, Vicomte ellek Baronet, han er 

Falskspiller , Hoteltym Forhandler 
of falske Papirer, Jndbrækker, Tyv 
i Guldsmedebutikker og Morden om 

det skal viere Han er over sit Offer 
i en Hanndevending, lynfnart, fom 
Fallen er over Dnen. Og man hat 

næppe faaet Tid til at høre Ofrets 
Skrig og se Fjerene flyve omkring i’ 
Luften, for Forbryderen er vcek. Han 
hat en ny Dragt, en ny Titel, et nyt 
Navn og et nyt Anfigt i Morgen, Han . 
er maaske allerede i en ny By eller et 
nyt Land Og naar han en halv Snesl 
Aar har plukket sine Ofre i en halv 
Snes Lande, ilaar han sig til No og 
lever som vel anfet Rentier i en 8 
Vcerelfers Lejlighed med Rideheste« 
og Automobil Rtsgtet gaar, at hanl 
hat tjent sin Formue i Chile eller i 
Tranövaql « 

Der er Verdcnöbyernes Mindre-« 
falls-. . De har som alle Skabninger, de- 
reg Rangklasfer. De leftliegavede,l 
de, der kan tale st, 5 Sprog og bitte-. 
lig kan fsre fig, saa man trot; paa- 
deres VicomtesTiteL gaar til Stati- 
byerne, plyndrer et Jernbanetog eller 
fprænger ,,Credit lyonnais« Menge-· 
skabe. De laverestaaende gaar til an- 

den Rangs Stotbyerne, hvor man 

endnu er mindre forsigtig og mindre 
menneskekyndig, og hvor de kan brys 
de ind has en Juveler, fcelge Huse og 
Miner og Aktier paa falske Papirer 
eller plukke Aagerkarle. Tredje 
MangsiFalkene falder over Byer i 

Opkomst, over Byer, hvor Menne- 
skene endnu ikke helt har gnedet 
Søvnen af Øjnene over Byer, hvor 
der endnu er Naivitet os Godtroenq 
hed og aabne Gadedøre og lidt Poli- 
ti. Det er tredje Rangs Bandrefali 
kene, vi nu hat faaet til Kobenhavm 
Wemikewitz gik lige ind ad Dom- 
kirkevinduet og tog, hvad der var for 
Haanden af Sølv og Guld. Balotti 
gik lige ud ad Landevejen ved hsjs 
lys Dag og myrdede en Mond og 
plyndrede hans Hiern· Leander set 
et Menneske siddende alene og tcelle 
Penge og fkydek ham ned. ALe tre 
bører til Bandrefalkens laveste 
Klassen men de er af Ætten. De 
bar sikkert alle tre troet at kunne slip- 
pe bort med Lethed De vilde ogsaa 
have kunnet det, am Politiets Dog- 
tighed ikke havde vceret af en højere 
Niveau end Borgernes Begreber om 

Sikkerheden i en halv Million Men- 
nefkers By var det. — 

Skiftende Emner. 

Jordcns koldcste Punkt. 
: 

Hidtil har Videnskaben anset et 
Punkt i Nærheden af Byen Werschos 
janstl i det nordøftlige Sibirien for at 
vcere det Sted paa Jordkloden, hvor 
der hersker den største Kalt-ex men nu 

har man fundet et Sted, hvor den 
gennemsnitlige Kuldegrad kommer 
endnu lcengere ned. 

Den russiske Maler Wladimirt Borsfow bar ved Matotschkin paa- 
Øen Novaja Semlja fundet en Ve- 
holder, i hvilken der laa to selvregii 
strerende Thermometre, som er bleven 
efterladte der af den efterrigfke Vi- 
denfkabsmand Hofes-, da han i Aa- 
ket 1872 foretog en Forskningsrejse 
gennem disse Egne. 

Det ene var et Minimumss og det 
andet et Maxinmmss Termometer, 
og det fremgik af dem, at Temperatu- 
ren paa dette Sted fra 1872 indtil 
nu hat varieret mellem plus 15 

og minus 70 Grader Geistin Her- 
med har Naturen sat en nn Nekom 
Ig Matotfchkin er fremtidiq Jordens 
ioldeste Punkt. 
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Eu Ncgcr dekorrrct 
tned en preussisf Orden. 

Ta Koffer Wilhelm sur noglc Ugcri 
sidcn opholdt sig i Hamburg, asiang 
han, sum hun plisjer, et Pest-g i Ha-. 
gonbccks Torenan i Stellingisnz dcri 
optrwdcr for Tiden en Karavane So-. malisNegre, hvis grotefke Kunststku 
ker ncorcdc Ficjferikn i den Grad, at 

han« idet bnn pcgcde pag HøvdinJ 
gen, sagde til Hagenbech 

— Den Fyr maa vi virkclig gørc 
en Glædr. Hvad fkal vi give hinn? 

Hagenbeck mente, at ct eller andeti 
Smykke vilde glæde ham meft. Mcn 
Nesultatet af Overvejelserne er nu 

blevet det, at Negerhøvdingen er ble-. 
ven beærct mcd — en preussisk« 
Orden; de tyfke Blade incddeler of- 
ficielt, at Kejfcren har iildclt So- 
maliHøvdingen HersusEgge for Ti- 
den af Hamburg, det almindelige 
Hæderstegn. For et Par Dage siden 
blev Ordenen overrakt Negeren af 
Landraaden i Kredsen Pinneberg, 
og d«en lille Højtidelighed skal være 

forløbet fortræffeligt, skøut det paa 
Grund af det adamitifke National- 

koswme, Negeren optraadte i, viftel 
fig at være umuligt at fæste Ordeneni 
pack band Bryst. « 

Det er dog ikke for sin og sin 
Trups smukke Kunstftykkers Skyld," 
at Hain-Time hat faaet Ordenm 
Sagen er den, at Monden ifjlge 
Hagenbecks Opgivelse under den fid- 
ste Opstand i tyfk Sydvestafrika hat 
gjort sig fortjent af den tylke Res« 
gering — som Kameldriver; han 
var nemlig Fører for de Negre, fom 
drev de Kommt-, Hagenbeck leverede 
til be tyfke Treppen 

Shaelletous Sydpolsrejfr. 
— 

Økonomiske 
Vanskeligheder. 

i 

De allerfleste af dem, der tiljubles 
de sztnant Shackleton Bifald, da 

shan kom hjein sra sin Sydpolsekspes 
dition, har vistnok tænkt sig, at den 
dristige Forsker foruden disse Hæders 

ILaurbcer vilde tage en smuk Gevinst 
hjem ved sine offentlige Foredrag 

Iog ved sin Bog am Ekspeditionen 
Oder for urigtige Pressemeddelelser 
li denne Henseende har Shackleton 
imidlertid erklceret, at detie er meget 

llangt fra at være Tilfceldet; hans 
Reise var ogsaa i sinanciel Henseens 

sde et Vovestykke; før der gaar noget 
i bang egen Lamme af de Beleb, der 
kommer ind ved hans Foredrag, og 
as Honoraret for hans Bog, har han 
meget betydelige Forpligtelser at dceks 
ke. 

Da Shaclleton i Begyndelsen as 
Aaret 1900 havde planlagt sin Els- 
pedition, havde Slaegt og Venner 
sikret ham et til denne fuldt ud til- 

jstrcekkeligt Beleb; men saa kam den 

Iamerikanslke Finanskrise og den be- 
virkede, at enkelte af Giverne ikke 

Esaa sig i Stand til at opsylde deres 

ILjfter Nu var imidlertid alle For- 
»beredel er trufne, og Shaclleton, der 

nødig vilde have Ekspeditionen uds 

sat henvendte sig derfor til nogle in- 
teresserede Rigmænd, der ydede ham 
et Laan paa indtil 400, 000 Kr» som 
senest skulde være tilbagebetalt i Juli 
1910; da den australske Regering 
yderligere gav et Tilskud paa 100s 
000 Kr. og Regeringen paa Ny Zees 
land skød 20,000 Kr. til, lykkedes det 
saa Shackleton at komme as Sied. 

Nu er Stillingen saaledes, at de 
400,000 Kr. først og fremmest skal 
t.ilbagebetales; men da Omkostnins 
gerne alt i alt har vceret betydeligt 
større end budgetteret, er der yderlis 
gere en Nackte betydelige Poster, som 
der.inden altfor lang Tid skal stafer 
Udveje for. Tet er ikke sandsynligt, 
at Shackleton vil kunne skafse det 
nødvendige ved sin Foredragss og 
Skribentvirksomhed, og man har der-s 
for villet vide, at det skulde være hans’ 
Hensigt at andrage den engelske Re- 
geking om Støtte Dette·er imidlers 
tid, ester hvad der meddeles, ikke 
rigtigtz derimod begynder den en- 

gelske Presse at tale om en offentlig 
Jndsamling, og mange Aviser udtas 
ler Haabet om, at det britiske Publi- 
kum, der har budt Forskeren et saa 
overstiømmende Velkomn1en, vil vi- 
se, at dets Begejstring ikke gør Halt 
soran Checkbogen. 

War-Gauen 

Cznreii lJar under sit Besøg i Eng- 
land briigt m. 5(),()()() Fir. til Jud- 
fob af Guyet og Erindriiiger. Hos» 
forikellige Jnvclerer købte hatt faule- 
deI en kliaskte typiske engelfke Baum 
sum lian vil anvende til Gaver Mem- 
ine i Russland, ligesom han bjems 
mefm medbragteGaver af typisirusi 
siske Karakter til de enkelte Med- 
leiicmer af det engelske Kotige- 
hus. Dronning Alexandm fik faule- 
des bl. a· et pmgtfuldt, jnvelbesat 
Diadem af samme Slags som det, 
Czarewnaen bwrer til sit russiskc Ko- 

stume. Ezarem der er en stor Yiider 
af Rubiner, købte en Mcvngde Brysts 
naale med Rubiner og et halvt Dusin 
rubinbesatte Gulduhre mcd Kasderz 
desuden købte han et ftort Parti ins( 
disk Tøj af den særlige Slags, som 
anvendes of »Royal Yacht Squai 
dron«s Mk;r ,:mer. 

Czarewaen iiitercsserer sig fom be- 
keudt navnlig for Parfumer; deri 
fortælles, at him har brugt en megetl 
betydelig Pengesutn til en ny Par- 
fume. Hun samler uemlig paa Par- 
fumer, fom andre Mennesker samler 
paa Porcellæn; hun ejer bl. a. en 

Parfume, af hvilkeu hver Draabe 
er 1000 Kr. vcerd; den fremftilles 
of en speciel sydrussifk Rosen-irrt 
Under det sidfte Bei-g i England 
gjorde Czarewaen atter store Par- 
fumeiJndkøb, og hun fandt navni 

lig Behag i Lavendelvandet, af hvils 
ket hun købte flere Flasker. 

COVSKNMSNT HOMESTSADS 

) 0ne and s helf million »Im-es of 

Mannika und ges-ins lancl will he 

opevecl for settlement in the cheys 
enae Rivek and staading Rock lustig-n 
Resekvations. October 4th to 23rc1. 
Registkatioa to be made at Ahekdeem 
and at Pier-Ah the capital ok the state· 

Fast daily through trains via direct 

llities to Pier-e and Aber-deckt via The 
Chicago ki- North Westera Ky- 

Fok full information kegarding tate- 

with pamphlets telling how to secure 

a homesitead of 160 acres from the Gov- 

ekameut, apply to any tiehet agent, 
The North Wettern Llne 

, 

Bekcndtgørelfcr. 
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Ei stokt ngdo instit-de 

»vi! blive afholdt i Ebenezer Wenig- 
hed, Audubom Ja» den 23-—26. 

see-machen 
Alle er hjertelig velkomne. 
Paa Mghcks Begne 

G. B. Christiansen 

Kredsmsdr. 

Nebraska Kredö afholdek, am Gud 

zvih sit Aarsmsde i Blair fra den 2,4· 
til 28. Sept. 

, Medet begynder med Gudstjeneste 
.i Kirken Fredag Asten den 24. Sept. 
lSlutningsmsde samme Sted Tirss 

Hdag Aften den 28. Sept. 
Forslag der Inskes fothcmdlede 

jved Aarsnmdeh maa, isølge en i Fjor 
kvedtagen Besiemmelse, indsendes til 
ISiyrelsen en Maaned fsr Mist-et 
I Ferhandlinggemnerx 

Menighedens Emne: Hebt-. 12, 15. 
»Seit til at ikke nogen forssmmer 
Guds Nandes Ttd:" 

Kredienz Emne: Ess. 4, 15. 16. 
Alle Kredsens Priester bedes om 

»at komme til Msdet 
i Kredsens Menigheder anmodes 

jindstcendigt om at sende Delegater til 

i 

i 

Kredsens Aarsmøde 
Paa Nebraska Kreds’ Vegne: 

Larö Jensen, 
Kredsens Sek. 

Blair danske ev.-luth. Menighed 
indbyder paa det hjerteligste Venner 
til at komme og tage Del med osi 
den Fest, som vi haaber Herren i 
Kredsmødet vil berede os. 

Enhver som agter sig til Kredsmøi 
de anmodes paa det instændigste am 
i rigelig Tid at lade sig indtegne has-» 
Prcesten. Vi haabex, der kommer 
mange og byder alle paa Forhaand 
velkomne. 

Paa Menighedeng Vegne, 
A. Th. Schultz, Præst. 

Box 217, Blair, Nebr. 

Kredsinsdr. 

Wisconsin Kreds as Den forenede 
danske Kirke asholder — vil Guid — 

sit Z. delegerede Kredsmsde i Jms 
manuels Menighed, Nacine, Wis. i 
Daqene fra den 2. til den s. Sep- 
tunbek. 

Kredsmsdet aabnes med Gudstje 
nefte i JmmanuelsKirken Torsdai 
Asten Kl. 71,-2. 

Ksredsens Menigheder bedes om en— 

delig at sende Delegater og det er ei- 

Selvfølge, at alle Kredsens Prceftet. 
saa vidt muligt, giver Møde. Sau 
give Herren os i Naade et velsignex 
Kredsmødei 

Kredsens Emne: Den ældre Bto 
den« Luk. 15. 

Menighedens Enmc: Menighedenl 
Missionsarbejde 

Paa Kredsens Vegne, 
N. J. B i n g. 

Kredsens Sekretær. 

J Henhold til ovenstaaende indbys 
der Jmmanuels Menighed Venner as 
vort kirkelige Arbejde til at dele Gudt 
Riges Goder med os i diöse Dage. 
Alle, som agter sig til Medet anme- 

des paa det indstcendigste om at mel- 
de sig til undertegnede inden Tots- 
dagen den 26de August- 

Kom og vær paa det UW 
Velkommenl 

Pan Menighedens Begne 
J— J- Kildsia- Præst 

520 Lafayette Ave., Rache, M. 

Krcdsmjdr. 

Jowa Krebs af den forenede dan- 
ske Kirle afholder, om Gud vil, II 
delegerede Kredsmode i Bethanio I. 
ev.-luth. Mensghed, Kimballtou, Ja» 
i Dagene fra 10. til 12. Sept. 

Kredsmødet aabnes med Gudstih 
neste Fredagu Formiddag den 10. 
Sept. Kl· 

Krediens Menlgheder liebes on « 
sende Delegater til Mit-et og als 
Krediens Priester bedeö ihr-kommt 
bei-es Pligt, at komme til Moll-L 

Krediens Einve- 
,,Vort Livs Saal-« Fillp. l, S. 

Menighedens Einve: 
Hvorledes bevores Ungdommen s 

Menigheden. ? 
Gud give os et velsignet der. 
Pan Kredieng Beque, 

H. RielfemKredöfoM 
I . . 

J Henhold til ovenstaaende, indbk 
Fder Bethania d. ev.-luth. Menighed, 
Kimballtom Jowa, Venner af vors 
kirkelige Arbejde til Kredsmssdr. Til- 
rejlende bedes anmelde deres Kommt 
til undertegnede inden S. Sept IM. 

Paa Menighedens Vegne, 
H.L. Jensen, Mgh.i Press- 

Adr. R. No. 4, Audubon, W 
N. B. Alle Tilrejfende fra Øst os 

Pest bedes rejfe til Kimballtom os 
de, som kommer fra Nord, bede- ts- 
ge til Audubon. Nævn i Deres Lu- 
meldelse hvilken Station de komm 
til. H. L. Jenseit- 

Gudelige 
Smaaskrifter. 

Udgivct af kirkclig Foreuing for Ja 
dre Mission i Danmark. 

Ny Forfyuing. 
Nr. Prit. 
6-—-Monika, Den kristelige Hustru .08 
7—Monika, " « Moder .07 

j82——De to Tjenestepiger .08. 
l92—De to Hjem .06 
171—Er du lykkelig. .07 
206——Mikael den ungijergmond Js» 
213—Julen i Belvillr. .M 
257—Nellys mørke Dage. .10 
ZM gudfrygtkg lille Pige. .06 
268—De to Moer .08 
272——Ancitjum. .10 
356—To Søstre. .03 
373 —Børn som vandre iSandhed .08 
402—Smaa Stridsmænd. .05 
439—Præftellaus. ·08 
ils-Den forunderligeJuleaften .10 
4«15—Den nye Retning. .08 
452—Kærlighed fejrer til sidst. .04 
496—Fra Død til Liv. .04 
499——En kostelig Aw- .04 
508—Julebrev til en fyg. .04 
513——Er du en Arving. .08 
516—Gennem Kamp til Seit. .04 
521—Med Gud og uden Gad. .10 
532—Om Bonnen. .04 
533—Præftesønnen. .06 
534—Traade i Guds Harmo. .ls 
535—Tro indtil Døden. .10 
536——Lidt fra Bonnens Verden. .04 
537——Skal jeg drive Mission, 

Ja eller Nei. .10 
538——Farifccerens Død. .12 

Dou. Luth. Publ. Heule. 

DANA cOLLEGE 
BLAIR, -: :- NEBRASKA. 

Stolen for DIIflsAmkriknerr. 
Besonders sit Skoleaar den28. Sept. IM. 

Lyfe Tintqu Pontia-. Etat-ist seminis-. 
Opvamet set Damp. 

collese Kurs-s- Klassifk og videnfkabeligt. 
Neide-Im Firmrigt akademist Karm- 

Prosseuiurx Fort-endet til Trinitatis 
Seminarium: Firmariqt Darin-. 

Normal: UdstederState Certificate til saadanne 
som bestaar Eksamm 

Sommer-ile Bogftring pg Sienas-asi, get a to- 
awigt Stdn-. 

Musik: Organ, Wo, Month M. 
Uudcrvisning give-s i Brodcring og Knnftmaling udeu ckstra 

Bctqliug. 
Udmækkcde Kutsus i Daan givcs i Collegc Afdeliugen. 

Kost, Undewisning og Logi s16.00 for site Uger. For Stola-arti 
betalt i Fokstud Uson 

Skriv eftet Katalog 
E X pufm Foksk 
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