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Fra Wisconsin meng. 

Wis:—co-F·s«1: ).?.:«·.sds:— Jf »Den for. 
d. kn. l::1;s. UND Unsle sit Amt-— 
mnlo j Tuns-Uns frc d. NO -11. Oft. 
i :!k«1’i’lmh, Isjo ALTE-ist« Tor-Jde 
Oflmniddnq inn- dis fluslcs us Kred- 
scI--«— Prasstor stumm-C og et lilLU 
opbuggclth Prwsnsnmdc mcu da nf 
holdr, førund del cgcntligc Kredi- 
Inpdss lusgr)11dtc. 

Seite oalmchszs mcd Højmcszsse i 
Vor FrelscrI Menighcds dcjligc 
Kirkc Tor-Jde Astcn Kl. 7.45. 
skredssfornmnchh Past. A. W. 
Lnnd, Demnan tjcnte used Herrens- 
Altcr, nq »Enstor N. P. J. Nielsen, 
Oslskosls prædjkcdc over Kol. 3,11: 
Krasms alt i alle.« 

zdredsziformanden erklcrrede dems- 
ter Wisconsin Kreds’ 4. delcgerede 
Aarsmødc for aabnet i vor Her- 
res Jesu Navn, hvorpaa Stedets 
Præst, Past. J. Søe bød alle hier- 
telig Velkommen til Mødet. 

Zeissionstiden fastsattes, og Mei- 
dct Var færdigt til at arbejde. 

Frcdag Formiddag Kl. 9,30 sam- 
Iedes Vi —— og ika san lillc en 

Flof — til Forhundlingsmøde over 
Luk. lö. dcjliqe Fortælling om 

den fortabtc Sein. Pastor E. Prei- 
vcnsen, Emmtis Menigl)ed, Racine 
var Jndlcdcr. Smnkt og godt blev 
der indlcsdct, og en god, lærerig 
Fnt·lmndling panfulgte, l)nori baade 
Vrasstewg Meniabedsfolk tog livlig 
Tel. Eftertnidduqen optoges nf 
Formiddugsnmdcts Forba11dlina. Ef- 
ter at Forlmndlinqen var ofslnttct, 
volatm ro ))1(-Visor01 til at gewun- 
so sen-Jst ums Resanskah Osti- Alt-n 
»Gr. JIZ Niclsen, Nccnals og «1·’ast. 
J· C. Christensm Sbennington 

FUde Akten ()nds":«tjcneste i Vor 
Fkolsors Rilke hvor Past. C. M- 
Llscsn Gillott og Past· Edw· Mel- 
sen, Poy Sippi, prædikede. 

Lørdag Formiddag bleo der sam- 

mlct over Emnet ,,Kasrligl)eden 
niulcni Und-:- Folk og der demf 
folgende Euiiiarvejde.« Past. A. W- 
Uuid indlededc dette Enmc ou sit· 
Von til at xmre det fault-des at en 

ciplnmqeliq oq and um end fort 
Fnrlmiidlinxi fnlqtc often 

Tet tillodoszs en Neu. Dimidsum 
Isscpmsentmit for »lee Einiday 
Rest Assoc.« euer suadant nacht, 
used et tre Jud taugt Raim, at 

Hugo 20 Ilskiinitter til at frciiilægs 
ge jin Fort-Hinqu Fomcaal for For-. 
sumli1igcn. Not sua flart og qudt 
tilcu der mir um Oerrens Tag. »Hast 
Tuvidsou ticgik mirrfcligt not· ika 
den sasduunlige Voiiimert blundt 

reforiucrlc Hirteka at samtnen- 
sniække seiderness Eabbath med 
Herren-J Dag. Tisse to lie- 

gretier smnuienblandedcs ikke: havde 
Monden blot Vceret lidt more na- 

turlig og lagt mindre Virgt paa 
,,elucution«, havde hans Foredrag 
gjort større Jndtryk pack os. Mon 
ikke dette gcrlder flete end harm- 
Ak, jol Runde blot vor Herres Jesu 
Kristi Præster aflægge al Pompøsi- 
tet, Prcekedræg, Syngetone og an- 

den ,,Tone« og jcevnt og naturligt 
fremholdc det Evangelium, der kroc- 
rer al dct unaturligcs Aflæggelse, 
scia vilde Vift meget vindes. Ved 
Neformntionen er jo al det frem- 
m ed e Sproguvæsen affkaffet i Kir- 
ken og Menigmand skal have Evan- 

geliet paa Modersmaalet —- 

og Modersnmalet, min Moder-J 
Maul, trasnger ikfc til laante og 

pauklistrede Snirkler og Zuing for 
lat nun mit Hirt-te, tuærtimudE 

Mut tilbage til siredszsuiødet igciri 
Lørdug Efteriniddag afholdt Kred- 

Hsen sit Forretningsmøde 
! Sekretæren oplcefte efter Andag- 
ten sidste Mødes Referat, som ped- 
MADE-. 

Formmiden gjorde Rede for Kred- 
»scns Virksmnhcd i det fidfte Aar. 

IMissiousiuarkcn er ftor i Wiscon- 
»sin. Havde vi blot flere Miend oq 
lidt flere Penge — men Pcngene 
kommer nok blot vi bavde Arbei- 

dere not· til den sldre Ang; thi» 
net-l Full er iffe farrigt. «- 

diredsen—3 kllciissionasiz Pastor Csz 
M. Stirn, aflagde sin Bcrctllin 
essi sumqu 91 rvejde nur Krcdscn tagt-« 

Hma vor t«a«1·e «L’sruders:"s anldre ——. llud dem Viere ln«ede, Arbejdet er op-« 
islidende og jelo en snerk Mund 

stan seane under sur tnna en Wurde-. 
WCrliat da trofast hat« nor Missimz tnaT aaaet Verrenk- og Sdredfensj 
tscrindch on det var 1ned Taf tils 
JOHN-ten da med owkønnelse af det« 
’:’irlnsjde, der bliuer lagt derdppe l 

tNord,. u: Vj harte Pafluk Olsens 
.ja"une Freinstillinq af nun-k- 
.«U«(jde. medizsfnnselsen fik« Fuldmagt 
was Kredjen til at handle etc-r bed- 
.s1( Stdn paa Vor Illcjtzsionstnark tvi 
sttasfte Uredsnnsde ng tned Miss. 

Hionstnarfen forstaaes saa alle de 
;Zteder, lwor ui allerede har« optaget· 
Im Gewinn, og der hvor der er 

Ikllkuligbed for at en ny Gerning kan 

z lvegyndeå 
! Efter at andre Sager vedrørende 
tfirsedsen var behandlede rapporterede 
t Kredskasseren 

« t Ved Regnskabsaarets Begyndelse 
spat Kasse-n god, men Pengene hav- 

jde maattet gaa Guds Riges Ærin- 
de alle samtnen paa 22 Cents ncer. 

I Dissc 22 Cents hordt en kraf- 
ttg Offerprædiken for os allesam- 
1nen, og Følgerne af denne Prcediken 

Zum sog i »Dann tuthersk Kerke- 
Elilad«5:i Regnskabstmltelx 

Neuisorerne oplyste, at Kasserenss 
»Regnffab var i den nøjagtigste Or- 
!den. 
I Tid da Zted for næste Kredsmøs 
jde onerlodes til zkredgstyrelfen Em- 

Hne for nieste Mødez »Den deldre 
IdrddeH Luk. 15. 

I Tltf medsensz 16 Priester var 14 
Pfieunnødt —- den 15. og 16. havde 
jsendt looliq llndsfylduing. Kun 5 

sPrasftekald hande sendt Delegater —, 
"7 i alt — Inaaske de knappe Tider" 
bar nogen Efle l)e1«i, — ligeledeT 
Samfnndets Aarsmøde, som jo it 
Aar afhdldteås saa nær Kredsmszidek 
stedet, og hvortil saa mange af vore! 
Wisconsin Menighedsfolk havde gi- 
Vet Mode ellers bør det ikke-·" 

lnsdeksness eaen Zkyld; det famme 
qkelder da sur Nesten ogsaa vore 
starisxnøden 

Lørdag Aften regnede det. Det 
gør det nu al Tid under Wiscon- 
sinfredsenis Møden men Regnen 
Var aod for den-tørre Jord. Trods 
den velsignede Regn var Kirken fuld 
as« Mennesfer og Prcesterne E. H. 
M. Kroal), New Lisbom og RE. 
PrøDenfen prtedikede 

Herren-I egen Dag, Dagen med de 
flore Fortidsäminder og Tagen, der 
minder ost- om den kommende Her-« 
liqlnd oprandt lyszs da mild. Først 
faldte Hirkeklokken os til Herrens 
Bord Kl. 9. 

Hyaqelizy rolia, Gnd er din Bo- 
lig, inderlig skøn, aa, disse Salme- 
ord faar dog deres dejligste Betyd- 
nina, naar vi samles om Guds 
Menigbeds allerhelligste, Kristi Le- 
qems og Blods Sakramente-. Her 
kommer det naadehungrige, guds- 
hungrige Hierte i Samfund med 
den eviae, som intet andet Sted i 
Gnds Nige, derfor er ,,Alterets 
Gliede« Gnds Børns Himtnerig paa 
Jord. Kredsformanden og Ste- 
dets Præst betjente os med det hel- 
lige 

Kl. 10.15 kaldte Klokketonerne til 
Hovedandstjeneste, og en ftor Flok 
lnttede til Tonernes Kalb. Kirkenv 
var ove1·fyldt med feststemte Men- 
nesker fra ncer og fjern. Fra Wan- 
paca, Oshkosh og andre Steder var 
der besøgende — i alt 90 eller mau- 

ske flere — og disse Venner tillige- 
med Menighedens og Sognets egne 
dannede en anfelig Kirkeskare 

Paftor N. P. Lang, Kenosha prce- 
dikede klart og indtrcengende over 
Tagen-J gamle Tekst Luk. 14, 1-—11. 
Efter Prædiken optoges Offer til 
Missionsværket i vort Folk og lad 
det siges, at Herren oplod Hierterne 
og derfor blev Offret paa Alteret et 
stort Offer, som vil fylde godt i den 
tomme Kredskasse En god Begyns 
delse, kaere Venner, i Wisconsin: 
men der maa fremdeles offres! Vi 
behøver 4 Gange saa Ineget fom 

W M III- c I u des-. PMO OINTUINT et kannte-et st ts. set-e hvett Tilfælde at kløencte vsynllke. blødcvde ellek kkemtkæclemje Hiervon-hol- der part Stil 14 Dage euer Peugene refun- detede. soc- 

det, vi allerede har, men Herren 
sial ogsaa not· gioe osz det. Emcdag 
Cfteriniddng our der Mundung-AMI- 
Tjeneste Nastor J. U. Elnistenjen 
talte til de nimdx lllanae lmdde ajuct 
Møde Inen lsleo san de ieldre da 
l)jennne? Nes, det Var Det sunnne 
enten saa Medeine oar sur UHHH 
eller de unge, de gmnle oilde med! 
Lnd nng dog ikke glennne de delsikss 
nede Børnk For dein inmde Hi Ohms 
tjenefte sor linado1n-:111«Jdet, de 
hvilken Pustor .’ronl1 da Paslor 
de. :"ielsen kalte. Zondnn Asten 
Var den sidsxe ddøjtid Vor aiennl 
nngddmnxelige Bruder Postok L) 
J. Dulnstrøin indledede Elntningci 
gudstjenesien Ined en kraftia Prie- 
diken. Jntellenc Kor- og Wenig- 
ljussang talte stere as Prassterne et 

Afskedtzord og Vi 1nærkede, at Her- 
rens gode Aand havde owret over 

vort Kredssmøde sotn et Hele paa 
de Toner, der lød til FaroeL Vi 
havde dvcelet i Herrean Hus omtrent 
den hele Tag og dog, det var lidt 
svært at hryde op og sige FarVeL 

Men det var ogsaa et skønt Mia- 
Ee at sige Farvel til; vi havde i 

»Sandhed haft Højtidsdage. Her- 
ren havde veeret god intod os, og 
Menigbeden i Neenah spurede intet 
for at gøre Festen saa lysjs og dejlig 
som mnligt. Alle oi tilrejsende 1nød- 
tesz med den største Guestsrihed og 
Forekomtnenhed, vi Inærkede, at det 
Var Vor Frelsergi Menigbed og dens- 
·Pra:stefolk en Gliede at herbergere 
Firedszimødet 

Middags og Aftensmmilriderne 
indtoge: i Fasllesskab i Kirfet nss 

Krypt, hour kcerliae og slittige Seen- 
der anrettede alt pna det liedsre — 

,Middagsmaaltidet Søndag Var et 
rent Gcestebud med Sten, Frugt dg- 
Jce Cream — der sidste MenigheH 
dens nnges lykkelige Paafnnd NnaÅ 
di konnner jo ifke til saadanne Møsx 
der for at lede og drikfe — nien vi 
kommer sandelig heller ikke for at; 
.faste —- og- der er vist mere end etl 
stort Mode bleven forstyrret oed,s 
at Anretningen var mangelfuld ogj 
den hele Ordning nheldig; derfor 
er det al Paaskønnelse og Tak Værd, i 

»vor det ydre Apparat er saaledesi 
HH'M»W 

ej spæden og Samvær 

Lsad mig ikke glemme at meddelev 
at bore Samfundssøs kende af Min-« 
nesota Kreds, som netop i sammes 
Dage holdt Kredsmøde, sendte oss 
gennem Pastor J. P. Naarup, Vor 
kære Bruder og tidligeie Kredsfor- 
wand, en bjertelig Hilsem som op- 
læstes oed Slutningsandstjenesten 
— den naaede os ikke før —- og 
blev modtaget ved, at den bele For- 
samling reiste sig op Det blev paa- 
lagt Sekretieien at sende. N innesota 
Krebs Wisconsin Kreds- kærliafte 
Genhilsen. Saadanne smaa Op- 
mærkfombeder bar fin ftore Brind- 
ning —· de Vidner om Brodersind, 
Samarbejde og, at Vi er »Den for- 
cnedc danske ev.-lntherske Kirke i 
Amerika«. 

Racine i Okt. 1908. 
N. J. Bin g, 

Kredsssekretken 
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Fta Minnefota Krebs. 

Miunesota Krebs af den for. 
dansk eV.-lutl). siirke afboldt efter 
Jndbydelsc fra St. Peter-S dansk 
cv·-luth. Meuighed, Northfield, 
Minn. sit delegerede Aal-smøde i 
Nortl)field, Pastor J. Sittlot1fens’ 
Kald i Tage-ne 8—1l. Oktober. 
Aabningsgudstjenesten fandt Sted 

Torsdag Eftermiddag Kl. 2,30 i 

EVkenighcdens Kirko book en tem- 
melig stor Forsamling Var til Ste- 
ch Pastor N. Hausen prwdikede 
over Joh. Ev. 7, 37—39 og for- 
rettede for Alteret. Derefter er- 

klærcdcs Mødet aabnct i den troc- 

nige Guds Navn af Kredsformaw 
den Paftor J. Zimmer hvorefter 
han paa egne og Menighedens Beg- 
ne bød Forsamlingen Velkommen. 
Navnefortcgnelfe over Præster og 
Delegater optoges, til Stede var 

c Præster og 7 Delegater samt 
Kredsens Kassercr. Formnnden op- 
læste sin Jndberctning. Det vcdto- 

ges at modtage Jndberetningen og 

ncsdfætte en Komite paa 3 Mel-lern- 
mer 1 Prwst og 2 Delegater til at 

pennemgaa den og komme med For- 
siag sent-re ved Forretttingsmødet. 
Pastor P. S. Vig og Delegateme 
Simon Peter-few Nortbficsld og Ole 

Christensen, Hutchinson, valgtes, 

hvorefter Eftermiddagssessionen flat- 
tedes med Bøn og Sang. Torsdag 
Aften holdtes Gudstjeneste, hvor 
Præsterne J. P. Naarup og M. 
Th. Jensen prcedikede. Kl. 9,30 
Fredaa Morgen aabnedes Mødet 
med Andagt Ved Paftor O. R. Ol- 
sen. Referatet fra Torsdaq oplcestes 
oa aodfendteT Revisorer til at ef- 
terfe Kasserensz Regnskab valgtes. 
Valat bleo Præsterne N. P. Sid- 
renfen da O. N. Olsen. Derefter 
indledteks Entnet ,,Reliaionsskolensjs 
Vetndnina for den lutherske Kirke« 
as Paslor P. S. Vig. Denne Ind- 
lednina der baade Var indholdssria 
oa grunde sluttede med Oplæsxknina 
af en Fortale af Tr. M. Luther til 
hatt-J lille Katekisnini«s, hvorefter 
eret blev givet frit. Ved den Paa- 
fnlaende Eamtale blev der blandt 
ander ajort opmærksom paa, hour 
lidt Tid oa hoor lidt Flid der blei) 
laat paa Religionsnnderoisninaen 
i Forbold til andre Fag —- ikke 
at tale om de mange Vorm som 
slet ingen 9Migionsundervisning 
faar. Det er sørgeligt saa lidt Jn- 
teresse mange, endog troende For- 
asldre har, for deres Børns kristelige 
WMW man dem 
gaa paa Heftageren end i Ferieskole, 
der er endog vantro Forældre, der 
viser større Interesse for deres 
Børns kriftelige Undervisning end 
troende, dette bør ikke saa at vcere. 

Men netop dette, at vantro Forml- 
dre indser Nødvendigbeden af at 
sende deresss Børn til Religionsnn- 
dei«vis511ing, er en Frngt af Reli- 
gion-Inndewisningen. Børn bør 
ilke spørges, orn de vil gaa til Sein- 
dagsjiskole Ferieskole eller Konstr- 
Inandnndervisning, man bleo ikke 
spurgt oIn det i Danmark. Der er 

klaaet over den rkedsomme Ulodig- 
Oed blandt Vørnene her til Lands, 
men det bedste Middel til Lydighed 
er at lcere Vørnene Guds Ord, 
dctte skaber Lydighed Vørnene bør 
ikke alene deltage i den for dem 
scrregne givne Undervisning, men? 
de bør voere med ved vore GudsL 
tienester, der leeres ogsaa Religion. 
J Danmark bad man om at faa 
Lov til at komme med i Kirke, og» 
det Iød fom til en af Talerne, da 
han var Barn: ja, min Dreng, 
naar du saa vil love at sidde rig- 
tia stille i Kirken og lytte godt til; 
det oar Betingelsen, og naar man 

saa kom hieni, fpurgte Moder Bar- 
net nd om Prcestens Prædiken, saa 
maatte Varnet fortælle, og kunde 
det ikke, saa blev det skcerpet om at 
liøre bedre efter nieste Sendag 
Herovre er det alt for ofte Tilfcel- 
det, at Vørnene betragter det som 
noget stort at slippe fri for baare 
at komme i Kirken og ogfaa at 
lotte opnnerkfomt efter. Der blev 
sagt med Henvisning til Luther, at 
et probat Middel for at faa Børn 
til at leere deres Lektier var ikke 
at lade Bornene spise før Lektierne 
ear leert. Ved Slutningen af den- 
ne Samtale Vedtoges det enftemmigt 
at opfordre Paftor P. S. Vig til 
t lade sit Foredrag trykke i et af 

Dore Vlade og Sessionen sluttedes 
med Sang og Bøn Eftermiddags- 
sessionen aabnedes med Sang, 
Skriftlæsning og Bøn ved Pastor 
I· P. Naarup, bvorefter Menighe- 
dens Emne »Velsignelfen i at til- 
lsøre Gnds Menigbed« blev efter 
Opfordring indledet af Pastor N. 
Sausen, da Pastor H· W. Bondo, 
Fsknlde have indledt dette Emne 

Indnn ika var kommen til Stede. 

Fort-leise sure-et ps- en Das 
Its MATIVZ BROUO Qui-las Tib- 

lets. Äpothekekne refund-stet- GPeZGenr. hvis set ils-e take-set- 
llntlmkttft et pas hvct Esse. 

ngaa angaaende dette Emne fulgte 
der en linlig og frugtbar Drøftelfe, 
lmori lmade Præster og Lægfolk del- 

.Iog. Tet bleo stcerkt betonet, at i 
Gudi Menighed er Herren, den er 

iindsriftet af ham og ikke af Mennes 
stei. Dei stal en stur Alen til for 
at Inaale de Velsignelser, der til- 

Jflnder es direkte og inddirekte ned 

En! tilhere Nudis Menigljed, ingen 
tfan maale dem. De, der maatte 

beende, at de er Glids«Bø1-11, men 

Menighedcn vil de ikfe tilbøre, er 

Idcr nuget i Veer med. J Wenig- 
slieden møder Herren us med Rinde- 

Inidler11e, han har bundet os dertil. 
Sei-sinnen sluttedes med Vøn Ved 

Pastor L. Laursen og Salmesang. 
Ved Aftenmødet Fredag After-. 

ilmvde man ifølge et fnrudgioet 
ELøfte ventet et Foredrag orn Baruc- 
idaaben af Prof. J. N. Kildalh, 
Priesident ved den for. norsk lntb. 
siirkess St. Olafs College, North- 
field, Inen da der fra Lederne af et 

samtidigt Ungdomsstævne af norsk 
Hatt zrsk Uns-Tom i. Sen-Hm Minn 
blev ajort Krav paa haMHTilftedk 
!l-cerelse ved ncevnte Møde maatte 
han afslaa at komme. Pastor P. S· 
Vig blev saa opfordret til at holde 
et Foredrag- over nævnte Enine, 
hoilket ban ogsaa gjorde og felv 
om en Del blev fkuffede i ikke at 
faa Anledning til at høre Prof. 
KildabL lwem mange ikke før havde 
lum, lilev man ika skuffet med 
Oensnn til Foredraget, der baade 
var opbyggende og belcerende 

Lørdag Formiddag heldt Prax- 
sxerne Møde i Pastor J. Simonsens 
Hjem Her havde vi den Glcede at 
vuere samlede alle Kredsens 9 Prax- 
szer. Samtidig holdtes Opbyggels 
sesmøde i Kirken ledet af Missio- 
icaer P. Clausen. 

Lørdag Efterrniddag holdtes det 
egentlige Forretningsmøde. Dette 
aabnedes med Sang, Skriftlcesning 
og Vøn ved Kredsformanden. Nav- 
nelisten oplcesteI, til Stede Var 8 
Iræstety 10 Delegater samt Kred- 

sens Kasserer, Missionær P. Clau- 
sen, ialt 19 ftemmeberettigede. Re- 
feratet fra Fredag oplceftes og 
kxodke11dtes. Referat fra forrige dele- 
geret Møde i Hazelwood Sept. 
1907 oplcestes. Kassereren, Missio- 
nær P. Clausen, oplæste sin Rap- 
port, der allerede var gennemfet 
af Revisorerne og funden rigtig. 
Den udoiste en Jndtægt i Aarets 
Løb af 8349.70 og en Udgift i sam- 
me Tidsrum af 8181.40. Derefter 
skredes til Valg af Embedsmænd 
Til Formand valgtes Pastor J. 
Simonsen, til Sekretcer Paftor N. 
Hausen, til Kasserer Missionær P. 
Clausem alle Genvalg. Saa optoges 
J«ndberetnings-Korniteens Rapport 
til Behandling. Den store Sag til 
Vebaicdling Var Superior — Du- 
luth Virksomheden Følgende For- 
säag vedtoges 

1. Kreder opfordrer Pastor J. 
Gertsen, Kenmare, N. Dak. til at 
tage mod Kaldet Superior-Duluth, 
bvortil hcm allerede har modtaaet 

Fra Ufah-Missionkg2- W- 

Gen-:- s 

Akfer har ieg en Gaveliste. Og deri vil man finde flere rigtig 
ftore Gaver ogfaa fra Enkeltmænd Den ene af dem skriver til mig, 
at han havde i længere Tid tasnft at sende en Gabe, inen det var 

ikke bleven til noget. Men faa kom han aabenbart pas-i Reise-, og 

paa denne Reise beføgte han ogfaa Salt Lake City. Og faa blev 
det til noget med at faa fcndt Gaven, da han havde fet de store 
og talrige Kirkebygninger,son1 Ell ormonerne hat herude. 

.Zu kan jo alle Mennesker ika vente at faa gjort faa lang en 

Reise, og ad den Vej ved Selvsyn overbevise sig om, at der trængegi 
til et Daan Lutherfk (85uds:?-Hus herude. Mut faa km: J io tage 
denne Veugi Ord for det. Ligefom det Lilev til noget for lwn faa- 
ledegs skulde det jo faa ogsaa blive til noqet for den chre Nach der 
vel har tænkt paa at sende en Gave men ikke faaet det gjoit entmu. 

Endnu er det god Byggetid herude, faa vi gaar med Haab om at 
naa at faa begyndt endnu i Aar· 

Om nu blot J kære Venner vil sige til eder felv: liu fkul det- 
Væte« — «Herren hat det behov«. 

SomJ vil se af Listen, er vi nu oppe forbi d et en e Tu s i n- 

de. Det har egentlig kun taget 5 Maaneder. Sau kan det andet 

Tusinde nok naaes paa een Maaned· Skal vi i Guds Navn prøve 
paa det. 

Hermed saa Listen. 
L. J. Larse11, Council" Bluffs, Ja .............. «2. .00 

Ebenezer Menigheds Kviudeforening, Culbertson, Mont. »M) 

( 
( 

Hulfrid Gril, Warten, Penn. .............. 2.00 

Menigheden i Oyensie Ja.: Overjkud fm 4. Julifest 14.0() 
Rev. P. Rasmussen, Machs, Ja ............. 5.00 

Peter Juhl, Machs, Ja ............ 1.00 
Mrs. Peter Juhl, Machs, Ja .............. 1.00 
Mer Lars Haufen, Fremont, Bakker, Nebr ........ 8.0() 
Mrs. Lete Jensen, Fremont Bakker, Nebr ........ 2.00 
Rev. J. P. Heede, Co. Bluffs, Ja. ., 2.').00 
Rev. N. P. J. Nielsen, Oshkosh, Wis .......... 5.00 
Søndagsskorebømene i Jmmanuels Mgh., Hampthn, Neb. 4.1s) 
Mrs. James C. Nielsen, Clinton, Wis. ........ 2.00 

Jens F. Svinth, Roy, Wash ............... 5.00 
Rev. Vrede Johansen, Dane Valley, Mont ........ 10.00 
P. Petersen, Northfield, Minn .............. 5.00 
Unævnt, Elk Horn, Jowa ................ 25.00 

J alt ...... 8129.10 
txsked det tidligere indkomne ............... 8881.00 

J alt ..... 81010.10 
Rettels e: Sidste Kvitteking indeholdt en Fejl, idet Hans 

N. Schmidt, Audubon, Jn. var kvitteret for s45z skulde vcere s5. 
Med hjertelig Tak og Hiler i Herren, Eders 

Harald Jensen, 
61 E. St. Salt Lake City, Utah. 

FOR DRENGE 
og Fusan 

« SPECL ·.L LTERIT" 
stLdsE chLDsKo 

Eq « en Fx o (- S Email-n FCITOTVO — fix-DR hast- 
en usqus 5k0i0-sl(0! lij es- di- eru op: 

» .-.( sckhsrk sle ":-rIx!:s-1:I.lpss ne 

Laden lau De s asrkt Hm ok: siirjgstu 
man Ic: m kan 

Spec-II Meri1." Soml xtsst St ol« sku cr- ·«Viti-ig"e 
Inn Her-VI Ue vtl xzri « i( ango .-:mlængs.- snm 
Zilux kth k ;zs-.I L » mtd bot-mic- 

E nn He i »He l« Manier u-; Storr Jckr fuk Hydr- 
da « mz sonclaxs 
lends v. l D Zwei-Au h 
til os. isc om Mazer kram- Jla k er 

«:"« sxmlt n. 

Hit. Hx 1S De vil s nde os Nnvmit pas 
en liantslssntlo Horn ikke Mindler Ins-J 
spie xl M- r1t skol -,-sI-:0 vil vi Sande 
Dom krit. ( y: postbetiüc e t smukt Usll «- 

de ak Georxze Heller March W"ashjng· 
ton· Storrckse 1Jx20. 0ngv, Iwkllcet 
Billekje Do auslau- 

Vi las-er ogsaa«LeacIil-1g Lizdy 
shoes’, klonothjlt shoes’. 

« Mar- 
tha W ashjngton comkort shoes" 
og «Yerma Cushion shoes" 

F. Ma) er Boot ö: shoe co. 
Mllwsalcee· Wisconsin- 

« 

. 20 Norskc 
n . Fotkemccodicr. 
— 

Send os Navnet og Abtes-sen paa 10 eller 
flere af Dereiji Venner, der er interesseret i 

ode Wich- Og vi ftal sende Dem gbfolnt grit en Bog indeboldende 20 nonte Isolie- 
melvdier med Musik til samme. Sei-d Wag- 
.I. V. McllblAll E MI. Mino-poliz, Hina- 


