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DIstblomftem 

. Rem-Udbytte pat- 120,000 Kr. 

Om· Udbyttet af Heftblomftdagen 
It Direktor Chr. Jener, National- 

isceningen til TubetkulofensBekæms 
helfe, udtalt til »Dmbrg.« bl. a.: 

Det hat vift fig, at felo jeg har; 
Iset for fangvinfk. Jeg haode be-’ 

segnet, at oi kunde fcelge 400,000’ 
klomfter i Kobenhavn og paa Fre- 
Iekiksberm men efter hvad man nu 

san fe, er der ikke folgt mere end 
M,000. DeLokalkomitier, der izjor 
knies, at de haode for lidt, hat 
stetvurderet Savnet i endnu højere 
Stad, end jeg haode troet. Jeg kan 

give Dem et Par fmaa Eksempler: 
ca Krebs, der i Ffor folgte 21,000 
sbmfter. havde i Aar rekoireret 
50,0000. Den folgte de 23,000 og 
wette altfaa returnere 27,000. Der 
s en Fremgang paa 10 pCt. fra i 

Zins-, og det er udmærket; men ded- 
iommende Kreds hat blot ftillet For- 
mtningerne alt for hojt En anden 
Krebs folgte i Ffor 32,000, rekvires 
Ist i Aar 48,000 og fcelger 3i,000; 
sites-· en fmuk Fremgang. men igen 
Mutdering. 

J Zfor folgte vi 337,000 Bloms 
Pr· i Aar 360,000. At der var nog- 
le, der havde ventet at fcelge langt 
M. er jo en Sag- for fig. Og i 
Ist gik oven i Købet Heller-up fra« 
It under Kjbenhavns Amt, og end- 
Adeke man man regne med, at Land- 
heke og alle andre, der kom til 
M, i Aar ikke købte deres »Es-ft- 
Uemft herinde, fordi de allerede hav- 
h forfvnet sig, hvor de kom fra. J 
Zier var det en anden Sag, da 
Iside man kun faa Blomster her. 
Esset man disfe Forhold i Betragts 
ist-, betyder Salget en ftor Frem- 
IIC fta i Flor, og i det Hele taget 
Ost satte-W pac- 36,000 Kr. 
c Oefnltah fom Byen kan were 

U of. 
—- Med Henfyn til Forholdene i 

Miner og Oplysningerne om, at 
Ist her mange Siedet hak faaet 
fk foa Blomfter, bemærker Direk- 
Um Man det nu ikke er det sam- 
Ie iom her i Ksbenhavn i Fior, at 
»so-met er overvurderet2 Sagen er 

H den, at man lcegger meget mere 

III-te til den ene Hist-blome man 

Ie tiin fkaffe,end til de 100, fom 
Instanfaa Jeg trot, at Provin- 
ßa gennemgaaende hat faaet netop 
set Antal ·Blontfter, fom de fknlde 
sue-—- flere Poet-, f. Ets. Aarhus, 
is vel not faaet for lidt —- men 

is tror lige faa fikkert, at til ncefte 
Ist vil Provinfen kekvirere ikke 
1.l-00,000 Blomfter, men 11-2 eller 
Ist-sie 2 Millionen Jeg venter mig, 
d der er folgt for godt og vel 90,- 
M— Kr» faa at den famlede Brutto- 
Mgt fka hele Landet bliver ca. 

U.000 Kr. Naak Udgifterne gaar 
II, faar vi en Nettoindtcegt paa 
Und 120,000 Kr. —- det er dog 
I fnluk Sum. 

feste-ungel. — Der kræves 50l 
Prcsier asrlig — Tilgnugeu 

et kint 30. 

Ter er følelig Præftemanchl i; 
Ost-mark for Tiden. Dei hændte km- I 
I at Embedet som Sognevtceft i! 

sue btev seist direkte as Ministe-I 
M; der havde nemlig tun meldt fiq 
I Ins-gete, hvokfor det nedfatte 

Mem-Un ikke fkk dem til Jndstils 
h Tilfækde of den Art er naonlig 
I den seyen Tid forekommet ket 

W- 
M M Professor Turm 

. »so-Ins ssttfstideydrk »He-ad 

fig til. Allerede nu kan man bekenne, 
at det Tal teologifke Studerende, der 
bliver Tale om, bliver ca. 30 aarlig. 
Man ter faaledes paastaa, at For- 
holdene bliver endnu slettere, end 
de allerede et 

Utvivlsomt er Hovedaarfaaen her- 
til at sege i det ekonomiske Spergsi 
maals stadige Venten paa Lesning. 
Jeg beteenker mig ilke paa at sige, 
at det er fkandaløse Livskaar, man 

byder vor Præstestand Medeas saa 
at sige alle andre Embedsmeend hat 
faaet LenforhøjelIe er der ingen, 
der hat haft Tanke for Præfterne. 

Situationen er efter mit Sken 
meget alvorlig, og jeg findet-, at Re- 

gering og Rigsdag« paadrager sig et 
ftort Ansvar ved at lade Forholdene 
udvikle sig i den Retning, de hidtil 
hat tagt-U 

Kvindetnes Bat-zur 

Jndenrigsminister Jenseit-Sonde- 
rup talte otn Aftenen den 23. Sept. 

FVed dansk Mindesamfunds Agita- 
tionsmøde i Hsjfkolehjemmet i Her- 
ning. 

Minister-en udtalte bl. a., at for- 
haabentlig varede det ikke ud over et 
Folketingsvalg til, fer Kvinderne sik 
politifk Balgtet. Kvindernes kom- 
munale Valgret havde ikke stracs sat 

ssærlige store Spor, hvad man heller 
neeppe havde ventet. Det havde ta- 

get Tid, fer Mcendene fik udnyttet 
den Valaret, de fik i 1849; men det 
vilde gaa hurtigere for Kvinderne, 
da de havde Meendenes Erfaring at· beste Gavn af, naat de fik politish 
Vater-et 

Ministeren sluttede med at udtale 
at de, der blev hjemme paa Valgdasl 
gen, havde et ftott Anspar. . 

Domme- i KottvaAssætea. 

Dommen i KorntyverisAffækem 
fom er falden ved Aar-has Elsttaret 
gaar i Hovedtrækkene ud paa tilgen-. 
de: Arbefdsmcendene Sondergaard,« 
SIken Sørensen oq Marias Stren- 
fen, der var anfatte i Konful Mad- 
lens Smørlcelder, har i Fortentan 
med den ved Kornkompaaniet ansatte 
Arbejdsmand J. P. Jenlen gen- 
tagne Gange iTiden fra Sommeren 
1909 til Foraaret 1910 ved -Hjælv; 
af en lallt ngle fkaffet fiq Abgang« 
til Kornkompaqniets derværende 
Pakhus og ftfaalet Korn, til en ums- 

trentlig Bærdi.af 2000 Kr» lom de· 
folgte til Fragtmændene Lybæk af 
Stfæt og Christener af Ssballe, 
der var vidende om, at Kot-net var 

stjaalet, og købe det for i alt 1400 

Kr» fom Tvvene delte indbvrdes. 
Formændene Dalby ou Anders 

Pedetlen samt Nielz Bei-tollen er an-, 
lete med Fænafel vaa lædvanlig 
Fanaetoft lwer i 80 Dage. HAVEde-. 
mand Splid og Msllmfer Schisrs 
rina fik hver 40 Daqeg Fænglel vaa 

fædvanlia Fangekolt, medenö Ar- 
beidgmand Kund Bertellen tdsmtes 
lamme Straf i 20 Dage. 

De tre sidlte er betinqet benaadede 

Kessels-sent i LisdkuIL www-, 
teria Mai-gez Agsistent Thom- « 

sen ved Nationalmuleet i Abendan 
bar t den sidlte Tid til Malt-et i Ri- 
be ladet foretaae qutavninaet af- 
noqle aamle Zweit-je i Lindktmd 
Span. 

Firsi vtev es M m chr. ou 
Wes-send stark t Oxlmtd absta- 
vet, galt-ermeme waleftore 
W, der Wed- tra Sten- 
akdeken. oq lam hat Mit W list 
W. 

l- 1 --l 

brændte Ben fandtes Restes-ne as en 

Kniv og en Noah begge Dele af 
Bronce 

Paa Martin Hansens Hede i Vit- 
trup udgravedes der en lille, lavHIj 
med en Rand af Stene omkring, i 
hvis Midte der fandtes en ituslaaet 
Urne med brændte Ben og en lille 
BroncenaaL 

Lindknud Sogn bar i det hele 
taget været meqet rig paa Høje fra 
den fenere Stenalder, og baade Na- 
tionalmuseet og Ribe Museum har 
ifslge «.Kold. Ao.« faaet adfkillige 
gode Ting derfra. Dog er mange 
Hefe i Lebet af de fenere Aar ble- 
ven noget benfynsløft udgravet og 
derved desvcerre til Dels sdelagte 

Ei probat Mit-del mod Athede- 
ltöhed. Dachs brteudcnde Syst-gö- 

YmaaL Underftøttelfe til arbejdslsse, 
var fornylig til Behandling i en 

lLcmdkomnnme paa Ringstedegnen 
IMan havde der en Del Understøtteli 
Her at udkede, men da der mellem 
flere of Sogncmadets Medlemmer 

herfkede Tvivl om flere af de under- 
ftsttedes Verrdiqhed, hittede Sognes 

Efoqden vaa en genial Udvei —- den, 
,,Kbkwn.« inne-Z fortjener at kendes 
i videre Kredfe og derfor bereitet 
fauledest 

Sognefonden foresloa fog Randet 

,vedtog), at disr fremtidiq ingen Ar- 
«befdsløsbedsnnderstøttelse udbetaltes 

»af Kommunekassem bvorimod en- 

»bver, der ønfkede det, kunde faa Ar- 

lbeide for Kommnnen Ved at oprenfe 
»Er-stet· on udbedre Vefe i Sognet. 
For dette Arbejde skulde der betales 
fuld Engl-m oa de, der hidtil havde 
nvdt Arbi-jdsløsbedsunderststtelfe 
fkulde fortrinsvis have Abgang til 
dette« Arbejde 

Meddelelfe om denne Beslutning 
blev publikeret ved Kirkestcevne, og 
Tagen efter meldte sia 1 —- figer oq 

fkrivek een —--— of de tidliqere under- 
ftsttcsde: han arbefdede knn en halv 
Tag og gik san fin Vef. 

Siden bat ikke en of de Arbefdss 
leshedsunderststtede meldt Tig, og 
siden da eksisteter der ikke not-eh der 
hedder Akbefdsltshebsbidrag i Ueb- 
kommende Sogns Kessel-ca 

— Der fkrives i date Dage bind- 
ftærke Bætker og socialskononixste 
Afhandlinqek om Midlet til Bekæms 
pelfe af det her omtalte Onde, men, 

fom man fet, eksisteret der i al Fald 
een Kommunqlbestyrelfe her i Lan- 
det, fom tsr anvende det meft pro- 
bate Middel mod Arbefdslssbed 

Nemlig «- Atbefdri 

To Veftethovshecte Eiter Auf-g- 
isgning og vaa Grund of Alder fro- 
ttæder isplms »Gott-ins Muts-U fra 
den i. Oktober to af Lskken Red- 
ningsmanikobs Mastid bei-es mange- 
aoriae Stilling fomBaadmasnd, nein- 

liq Thomas Peter Thomsm oa Niels 
Mikkelfem beaae af LøkkcsnX 

Th. Thomien, der er fsdt den Is. 

Mai 1815, indtraadte i Redninass 
mienets Tjenefte i 1867 og bar fas- 
ledes virket i fit farefulde Kald i 
43 Aar-. J denne sin lange Tienestes 
tid bar han medoirkot til Redning 
of 210 skibbkudne Somit-nd og bee- 
rer fom Anerkendecfe den enaelske 
Redninqsmedoille i Solv for Red- 
ningen of Beiætningen fka en for 
mange Aar fiden ved Lillen strondet 
engelik Brig »Ruth«. Strandingen 
skete under en orkonoqtia Sturm, 
og Redningen foregik under yderst 
fakefulde og vonfkeliqe Fokholdt von 
Tilbageiuren med hele den fotlisie 
Beiætninq om Bord kænttede Red- 
ninqsbaadkn i Brandt-L og to of 
Redninggmondikobet og en as den 
engellke Befcktning druknede. For- 
uden denne meb Moder iortionte 
Medaille bærer Thon-sen Salomo- 
doillen ior 25 Harz god Tienefte ved 
Redningswienet 

Riels Miit-lieu et ftdt 23 No- 
vember 1842 oq-anfattes 1873 Tom 
Bands-ums oed Redninqsvæienet i 
Mem i hvis Tiemstt den hol-del 
hothisssctogdektcgsti 
M of m. w Most-ass- 
MD. M sent W s- 
gosule W den W sod- 
W i sitt-« de Wiss III 
Wh- M MAY-M 
Mut-im, ei IW for s 
Izu- css tin-o- s- ogsss v- 
W 

L «—l 
s 

kKampe nied Storm og Btænding sor-l 
at tedde Menneskeliv —- uden onden 
Lon end den, sotn deres Daad bærer 

si sig selv, og den, som sikkert vil 
«blive tilstoaet de gamle Masnd paa 
deres Livsaften 

« 

Forlovedr. Tanmarts mest beremtc 
Flyuer. Robert Svendsem er under 

«sit Ophold i Horsens forleden bleven 
forlovet nied Fri. Margrethe Verbr, 

zTatter as Grosserer Bcehr der i 

Byen 

s En Besvigelse paa 80,000 Kroner. 
Routorchcs Eschricht i ØstisteruksKres 

.ditsotcning naht-lot København, 2(;. 

jZenL Atter maa en betroet Mond 
zuandre i Arrest paa Grund as Pen- 
gebedrageriet 

s Monden er i dette Tilsælde den 

zsssaarige Kontorches og Kasserer i 

»Ististemcs:s Kreditforening Emanuel 
Frederik Eschricht iom den 7. Ok- 

»tober kunde have holdt 10 Aars Ju- 
Ibilasnm i Kreditsoreningen —- Ju- 
sititeraadsItitlcn Iaa parat til lmm i 
«Minisieriet. 
» For et Par Tage sjden fit Direk- 

Jtionen Mistanke til bonI, og i For- 
skmars Momens, ssr bnn kom paa 
..Qontoret, soretog man en Revision, 

Elworved dot tonstateredes, at hon i 
kLobet as de iidste 5 Aar lmnde be- 

siveqet Kreditsoreningen sor 80,000 
sitt Pensione- lmnde ban bævet i Van- 
;t’en poa een Konto, og ban bavde 

sitfnl Vedraacsrierne Ved salst Vog- 
.føring oao en anden Konto 
! Da Eschricht kom til Stedcn blev 
lmn toldt ind til Tirektionens For- 

.mand, Grev Nementlow, oa oversor 
slmni moatte han tilsmn sine Bedro- 

sqeriek Han paostod, at Penaene var 

brugte til Spekulation i amerikanske 
Papirer. 

Jntidlertid bcvvdede ban, at han 
timde stosse kaning for Vol-bet- 
oa kmn sik dersor Frist til Lordoq 
Estermiddoq Kl. is. 

Von dette Tidsnnnkt telesonerede 
lmn til Direktionen, at bon sad i 
Jndnstrikaseen oa ventede vaa en 

Herre, der skulde ordne Socken for 
nam. Men Direktionen bavde da al- 
len-de besluttet, at Politiet skulde 
tcme Assckke, oq Kontotches Eil-e 
blev nn sendt ov paa Politicmnret. 

Kantorchesen sit her Ovdageren 
Balle med sin, og et Kvorters Tid 
estek blev Eschricht anholdt, do lian 
traadte nd sko Jndustrikoseen. 

Gan soldt suldstændiq samtnen. 
Poa Politikomtet lsoortil han spr- 
te8, gentog han sin Tilstaaelse 

Eschricht var Moder as Tanne- 
brog og havde en Carlin antasat as 
12—13,000 Kr. om Aar-et — deras 
8000 Kr. sro Kreditsoreninaensans 
San, der var onsat sotn Assistenti 
Handelsbcmkem reiste sttoks i Garn-, 
da bon ersmde Familiens Ulnkke, 
til England. 

Kirkeiudvseksr. Skagen, 25. Sepk 
tember, Jndvielsen as Skaqens nn- 
bygqede Kirke soretoges i Dag. Til 
Jndvielsen var msdt saa mange, som 
Kirken kunde nimmt-. Blondt de ster- 
liq indbudne bunærkedeg Stiftamti 
mond Vrun frq Aalbota og Amt- 
nmnd Linnemcmn sto Hjsrkinch slw. 
Folletingsmand Hang Madsen, 
Provst Dreslek og Egnens Priester-. 
Eiter at Biskov Christen Msllet hav- 
de soretaqet den hsstideliqe Jndviels 
se, vrcedtkebe Sognevtæstem Pastor 
Nsrballe over Bogens Telst Om-» 
bngningen er soretoaet under Ledelse 
as Artitekt Ulrich-Plean. As Om- 
lostningetne hat Staten tilskndt Is- 
500 Kr» Kommunen hat garanteret 

Isor et Laan paa 80,000 Kr» vq Me- 
nigheden hat ved Gavek ttlvesebtagt 
W Kr. steten kan kmmne 900 
Menneskek. Den nye sitt-Wolle et 

ssktenket as Professor Taten oq Bu- 
steu. 

pp Ist-. Fotleden syer Ratte 
We Lassen, s. dsnsdattey En- 
ke estek das-und Welt Leise-h Sty- 
Wus ved Inst-, U Ist- 

en Brand, der esterhaanden i den« 
Jstække Blæst steh videke om fig. Kl- 
8 vor der nedbrændt 3 Guarde, til- 
htrende Guardejerne P. C. Ander- 

»fen, Jst-gen Kuft og P. Oler, samt 
et Has, tilhsrende Chr. Anderfem 
medens Sognefoged Rasmus Ander- 
sens Gaard ftod i Flammek. 

Jlden menes at skyldes et Par 
mindre Vørm hvoraf det ene er for- 

tfvundet og formodes at viere oms 

tommet i Flammernc. (Det er fe- 
«neke sum-et Dei havde skjult iig as 
iStræk over at have vasret med til 
·at fomarsage Jlden). 

Tor indebrændte en Tel Meu- 

turer, og alt Jndboet oa den indavi 
led Sei-d bmsndte 

Pmsternes Lønning. Kultusminis 
fteriet forbcreder ifølge »Dnbrg.« en 

Prasftelsnningslov efter ftiaendeSka- 
la. Embrdernes Vogt-di vil blive un- 

dersøat, og lenere vil der muligvis 
.er Forandringer i Kaldelfesmaas 
,den, ligcsom det er Mcningen at fo- 
retage forfkellige Forandringcr ved 
det teologiske Studium 

! Gabe til en Kirkr. Eiter afdsde 
«Lensgrevinde Johanne Schock til 
Tit-stellt Lufke er der nu bleven 
«tilstillet Ennom Kirkc en ftilfuld, 
Jmasfiv Alterlonde af Sølv til Min- 

.de om hende Grevindcn bar ifølge 
-,,.Sor5. Av.« tidlinere flasnket Kirken 
len Alter-duc- oa et Altertaspve 

! Bekendtnørelser 

Missiouss og Ungdomsmtdr. 
Om Gud vil, bliver der Missionss 

made og Ungdomsmøde i Jactsons 
ville, Ja. Vegynder Fredag For- 
middag den 28. Oktober, hook Pa- 
ftor That-sen vil tole on fortsættes 
til den 30. A. M. Nielfen 

l 
Missionsugr. I Fka den 23. til ZU. Oktober blioek 

Ider s-— vil Gud -— afholdt Missionsi 
IIge i Vethesda danfke Kitte, Des-« 

IMoines, Jowcy hooktil der herved 
indbydes. 

Fslgende Prceftek hat lovet at 
pocedife: J. P. Christianfen, Anda- 
bon, Iowa, P. Rasmnsfem Waren-, 
Iowa oa L. A. Laurfem Elk Horn, 
Iowa 

GIIdIIIIIIId Grill. 

Risiisusi os Und-wisse 
afholdes, vil Gad. i Menighederne 
ved Piborg, S. Dak» i Dageae fta 
14.—16.0ktbt. Vennet fra vor 

IMiSsiIm indbydes herved pas bei 
hjetteligste til at deltage i disfe 
Msdesr Meld eders Komme i god 
ITid til Undekteqnede 
I J. S Ic- 

ViborII, S. Daf. 

Nord Dakota Ukkds Anmut-da 

Nord Dakota streds af den fort-ne- 
de danfke Kirke afholder sit Aar-Ima- 
de I" TrinitatiI Menithed IIIsd Wu- 

IIIIake fra d.17.-—)0 November 
Brot-san Hsiskole aabncss d 21 No- Ivember 
Ile TislgendeEmnIsr ml bliIIc forlIcmdi 

Ile Kredit-In Emne: Rom. II1,10. 
2. Mcmghedens Emne: Helliggss 

srelsen,Hebt.13,21) 
Alle KredfeIIs Præfter mindes om 

disk-es Rettighed oII Forplgtklfe til 
Iat give Msde 

Alle Kredfens Meniqheder bedes 
»von det indstckndigfte om at Iende 
»Deleqaier. Ligeledes bedes Menighes 
dem at nominere Direkttcnsmeds 
lemmet for Brorfons Htjstolr. hvot 
disk-H Tid udllbetc 

I J. Gertfen, Formd 
I Trmitatis Meniqhed indbydek 

III-web alle Tom komme can Ums-bös- 
InsdIst Tilreffeude bedes melde siCI 

.Ienest den lö. Nov» til Mr· Lar- 
Petekfem Route I, Mare, N. 
Dat. Disse, Iom kommek III-d Tos 
og Inst-r at blive IIW I Leu-. 
mai-e eset Roma-, man umsp- til 
dumm Tid de vil ankommt 

Las Mensch-den- M. 
J. J. KIUIIII 

I 

I 

des RIEMANN-PMB 
des melde sit Komme til en of is 

tran Laden d. w. Mist 
Pan Miqbedens M 
Japan Walde-tust- 

Mshs. Jemand 
Elias Puder-feu- 

Mgbs· Præfr 

Ungdomsmtdr. 

Vil Gud blivek et ftøkre Ung- 
domsmøde afholdt i Imm. d ev.- 

luth. Menighed, Eastom Callf. i 
Dagene fra 18 til SO. Rates-then 

Venner af Herrens oq vor Kirkes 
Zog indbydes pao det kcrrligste. 
J Scerdeleshed vil,det glæde ob at 
se manqe af de unge i Meiste-Krebs 
samles med os i disfe Dage. Op- 
holdet under Msdet vil blive frit og 
om Jndmasldelfe er fkct til Unber- 
teanede seneft den 15. Nov· vil der 
merk Vogn web Ztatioyen i Fresno 
oq Llrander for at modtosge de til- 
reisende. 

Flerc af vore Prwster vil deltane 
Da Spørgmaal of Bigtighed JLe 

dkøfteh Kom nu J Ist-re unge og 
del Herren-Es Godek med os. 

Pan Ungdomsforeningens vg Me- 
nighedens Vegne 

M. C. JensensEngholnL 
Oleander. Cal. 

Missionsmjdc og Reformatiousfest 
afholdes om Gud Vil i selligaandss 
mensgbed i Waupam fra 27 --30. 
Oktober Mødet aabnes den 27. om 

Aftenen Gl. S. Vemter er hjertelig 
velkomne og bedes melde der-es Kom- 
me til Mr. John Madfen eller un- 

dertegnede. 
Herren velsigne MIdet 

Paa Menighedens Vegnr. 
« 

C. H. Jenfen, Wem-arm Wis. 

Missioasmsdr. 
Dm Gud vil blivek der Mist-Ins- 

msde i Jewell, Iowa, 14.——16. 
Oktbr. 

Votum-, som vil geker os i de Da- 
ge, fkal vaske veltomne og bedes med- 
dkle deres Ankomst til 

C h r. F a l ck 

Minng Preis 

sit Sub, blivek der Risle 
de i Sioux City den 20.—23. Ok- 

tokeu ca kærlig Jadbsdelfe til allei 
Tilrefsende liebes indmelde sis in- 

den den ts. Okt. til undertsqnedr. 
Pca Menighedens Begnc. 

J. A. Leise-L 

Missiouömtde 
afholdes i Bethania Mgh. oed Min- 
balltow Ja» i Dagene fka 21 til 
23. Okt. 

Tilrejsende bedes melde fig til un- 

dektegnede. 
Alle er hiertelig oellomne 

»d. L. Jenseit, 
Ztedets Pisa-ft. 

Idsiusmtdr. 
Om Gud vil afholdes der Mis- 

sionsmsde i Exil-a, Ja» t4.—16. 
Okt. Benner fra um« og fjekn ind- 
hydes derived 

Paa Menighedens Begne 
J. P. Christiansem 

Pkæfi 

Andsmjdr. 
Minnesota Kreds af den form-de 

hauste evang.-luth. Kiste afholder. 
om Gud vil, sit Aarsmsde i Lucc, 
Wis.,—Paft. N. P. Clemmeufens 
Kalb —- i Daqene fra Is. til ts. 
Oktober 

Menighedek bedes endelig erindre 
at iende Delegatet til Midet 

Emnet til Duft-lie- 
l. 1. Pet. l, lö. 

ll. For-seminqu 
Ill. Studagsikolen og Fetisfkoleu. 

Getreu velsigne Msdetl 
Pan Indien« Pisa-: 

N. cause-h 
Ickketcr. 

J. S im o n f e n, 

Revis-Mund 

set stellst-'s danka- lutdttfkt II 
»Ist-ff engl. Latinen« Null-ded- 


