
Han sivder godt i det. 
Saadau plejer man jo at sige 

og Vol iscer i vore Dage, nu Lande: 
er saa dyrt. Naar en Mand har ei« 

Masse Land og Pcngc, saa siges dei 
gerne: Han sidder aodt i det. 

Ja, han kan ntaasfe have sikret fi( 
ei andt Ildkoncuie for dette Liv. Mcr 
Jesuin fiae:«, at det er vanskeliat foi 
tu ria at bline salia, da Paulan e! 

ftrafszs rede til at itadiassie det, ide« 
lu·iii"siae1·, at der or iffe Inanae riai 
i Meniabederne, f. Eks. Knrintbier- 
nienialwden 

Den ,,1«iae Mand« sad vist ogfac 
aodt i det cfter Werden-ji Vermninai 
Iln lian luuede in nden Beknncrina 
lau-r Taa i Ocsislialied ng Gliede 

lilnkfen Var da er 11atnrligvis, at 
inan staar sig til No paa Jorden 
nied Sjaslen bearaveti denne Ver- 
dens Skatte og Riadoimncs, medens 
man glemmer at samle fig Skattc i 
Himmelem der, hvor Møl eller Rqu 
jkke kan fordærve, og hvor Tyve ika 
kan bryde ind og ftjæle Han gør 
sig ikkc Veuncr nked den urette Mam- 
mon, sum er Rigdommen. Hvor hav- 
de den rige Mand dog en god An- 
ledning, da Lazarusjs laa lige ved 
kzans Dørl 

Nei, den rige Mund med al sin 
scsrgløse Ro, sad alligevel ikke godt, 
men meget ilde i det; thi en skøn 
Dag flyttede hau over paa den an- 

den Side til et meget Nforfærdeligt 
Sted, hvor han ikke kunde faa en 

Draabe Band. 
»Han siddet godt i det,« trenkte 

jeg forleden, jeg læste Vrevet fra 
Jens Dier i ,,Danfkeren«, om 

Skrefsrud. Skønt man maa sige, 

Den bedste Livsassurance 
for den billigste Primie giver Tribe 
of 

Bett Hut- 
Fraternal ins.,Co. 120,000 Medlem- 
mer. Reserve fond 81,400,000. Hen- 
vend Dem til Philip E v ans, 926 
Stute St» Racine Wis. Vi vil her 
i Racine i Marts optage 100 nye 
Medlemmer. En god lokal Agent 
antages, Mund eller Kvinde. God 
Fortjeneste. Forhør hos Mr. Evans, 
926 Stute St» Racine, Wis. 

Keupfha, Wis. 

Bibler, Snlnkbøger og andre Be- 
ger passende til Konfirmationsgai 
ver faan hos »The Johnfvn—Han· 
sen Co. 256 Park St. 

Starr Penge i Høns, 

dersom De hoxder Klondike Racen. 
De er de bedste DEghøns i Vordem 
Een Klondike Høne vil lægge 250 
Eng i eet Aar. Deres Fjer er sin 
ex Uldfkiud Min Hønsebog (paa 
Tansk) vil furtælle Dem alt angaa- 
ende disk-se forunderlige Høns og 
Rugeæg. Denne Bog fortæller ogsaa 
tsm nienneskelige Sygdomme, hVor- 
ledes man skal opbnlde Helbreden og 
undgaa Sygdom, hvordan De kan 
knrere Dem selv i Deres Ojem uden 
Medicin, og meget andet. Det er en 

meget nyttig og værdifnld Bog« 
Tonne Bog tilsendes f1«it. 

Skriv efter den firaks. 
Adresse: Dept. 7, Klondike Pouls 

trv Rauch, Maple Park, Exil. 

at Skrcfszirud, saa længe han er her 
paa Jordan ikke er uden Fare »idet 

» 
vi alle maa sige: Vi ganr i Fare 

— hvor vi ganr. Og det er knn ved 
Jcsn Blod og Rande, at Menneskene 
frelses, selv dein, der har gjort most 
for Gile Ninos Sag. Men man mna 

nlliacsnel sinc, at naar de bar en 

snadnn Gernina Ined dein som en 

Frnnt af Troen, san sidder de godt 
i dist. 

Oa tnan kan ja san snnnncsnliane 
liain tin-d en star »Ranclnnnni,« 
sont bar samlet sia inanne liimnielske 
Ekntte, idet bucr frelst »Ein-l onsan 
lan bemde en himmelsk ant. 

Da Billi. Bock havde 25 Aars 
anilasntn sont Prcest, var der i 
Its-lud fainlet en ftor Menneskeskare 
Da manne trofnste Venner for at list-«- 
anske bnm aa bringe Gan-ein 

Man saa Høvdinaen arde: tut-n 

sank der stanr Sonnen: 

Tot er Snlinhed nt qui-de, 
Nanr Gnds Rigess Haab on Glide 
Hilfe os i Jesn Nnvn 

Tonne Aandgkæmpe med de stærke 
Jernnerveu sam hnn for Spøn selv 
sngde, han med den konnelige Laie- 
1·-nsgt, der ellersjs knnde innle bande 
Sara aa Gliede, nden at det lod sia 
unerke paa l)am, han græd nn, da 
ban san de forsainlede med Kærlig- 
liedens Hiertelag, saa Fruat af Gnds 
Nigess Arliesde onsaa Ved ham Det 
blcv for meget for ham, for meget 
as det ande. Ja, han var kommen 
til at sidde godt i det i de 25 Aar, 
lian havde været Præst. En dejlig 
Grødens oa Velsignelsernes Tid 
lynvde det vceret, hvor mange Men- 
ncsfer var bleven førte ind til Livet 
nred Gud Han sad godt i det. 

Og saa med Blikket igen paa den 
lselsiqnede Santbalmission, hvor der 
siges at vcere døbt 16,000 Santhaler. 

San synes jen, for at sammenlig- 
ne det med jordiske Tina, skønt det 
er alt for fattigt, at det svarer til 
en stor »Ranch«. Jeg har læst um« 

a- i N. Dak. findes en Rauch paa 
17,000 Acres Land. Maaske Mrs. 
Børresen og Skrefsrud kan leve oa 
se endnu 1000 Santhaler lagte til. 
Vi mindes Daniel 12, 3. om dem- 
der fsrtö de mange til Retfcerdighed, 
at de skal stinne som Stiernerne, 
evindelig og altid. Maatte vi dog 
sørge mere for en Sjæl end en 

Acre Land! Og de, sotn er Jud- 
siddere paa dette Omraade, maatte 
ri dog i det mindste sørge for at bli- 
ve Husmænd med nogle saa Acres 
Land! Maatte vi blive rigtig ger- 
riae pna dette Omrande, og gid vore 

Bøm Inaatte komme til nt sidde be- 
dre i det, end vi kom til at siddeI 

«-; »J·· 
E-· 

Lg naar vi enqann frelste naar 

;xnd i den fkønne Halm 
Var Sang skal licer am Jcsn Sant- 

Oa oni bnns Frelsernavn· 
C b r. J e n s e n. 

Konfirmationskott 
Nyt Oplag af scrrdclcs stunk- 

kc Kort til Konfirmationcn. Ophces 
Vede Blomster i forskellige Fnrver 
on trykti Guld. Fint dekorerede 
Blade indeni ined Vers passende til 

Anlcdningen. 
10 —- 15 —- 20 Ets. Stykket. 

Danifls Luth. Publ. Hause. 
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S Bart-s Ok(1bø,(-):ek. 

Engelsf-: anfk- Norfk sg Dunst- Ratsk- UEngelfk 

Ny revideret og forbedret Udgave. 758 Sider, Størrelse ZIJZX 
71Xz Tommer. Let Irr-selig Tryk paa godt Papäts og solidt indbunden 
« 

IShirtingsbind med Titel i Guld. 

Pris 81255 frit tilfcndt. 

Latin-Engelfk og Engelsf-Latin. 
410 Sider. Størrelse 434 x Eil-z Tommer. Nødt, bøjeligt 

Shirtingsbind med Titeli Guld. 

Pris 75c; frit tilfeudt. 

Tyfk-Enge"lfk og Eingriff-Tny 

588 Sider. Størrelse og Udftyr fom ovenftaaende. 
Pris 75c; frit tilfcndt. 

Danifh Luth. Publ Haufe, 
Blair, Nebr. 
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FFYFWXWÆE IT HERRWXWWMFZW ? 

TIT-: 

Danmarksbrcv til 
,,Daustercn«. 

Ida-re Venner i det fjerne Vestenl 
zur lienae siden luvede di vor kasre 

Vul- Pqu J- M. Hausen, Nebraska- 
ited Lejliglied at sende et lille Bidrag 
til »Dansteren«. —-- Lasnge syntess 
ieg itte, vi oplenede noaec sierligt 
der 11a1·1nei«d at skrivenni Men sit- 
slc Eftemaiz da ni liavde Atti-Inans- 
iesl for HedninaIlliiesionssik tasnfte 
jeat Fette niaa dn bereite i »Danske— 
rui« tlii det tan da vere Landsnnend 
liane Gliede af. ——- 

Vi liar en lille .xl«nindeierenina her 
i diredsen sont sanilesz en Gang 
aner H. Tag i de forskelliae vHieni, 
lsvor der saa bliver arbeidet til lld- 
iala til For-del for Illlisswnem og der 
tsliner liest liøit Veretninger sra Mis- 
iionen, na der bliver snnget, sam- 
talt da liedet, on vi drikter en Kop 
xiaffe sannnen: diisse Møder bar vi 
haft niegen Gliede og Oplmggelse 
af. Nievnte Kvindeforening foran- 
sinltede da en Fest nied lldsalg den 
XI Oktober, bvor de lavede Genstaw 
de lilev enten folgte eller b-Ji«tloddede, 
da der blev talt as nnre Visødre Mis- 
sicsnier Vandt og H. K1«istensen, Oden- 
se. Vi bavde faaet lavet flere Vorde, 
lwrirved der saa i Fællessskab blev 
drnkket Chokolade og Kasse. Det Var 
en liyggelia Fest, og der indkoin Net- 
tc 220 Kr. Vi var glade og takkede 
Herren, soni derigennein styrkede vor 
Tro og Kasrlighed Og at vi kunde 
aive alle disse Penge til Hedning- 
Missionen Var os en stor Glcede. Vi 
rpfdrder vore Venner, soni elsker den 
lSerre Jesus og hans Sag: Se at 
slntte eder sannnen og Vcer med i det 
store Arbejde for Sjceles Frelse. J 
faar selv den størfte Løn, idet J hol- 
des- varme og friske igennern Arbei- 
det on tilsøres nv Kraft oa meaen 
Glcede 

Vi havde saa Missionsnge fra d. 
22. Nov. til d. 6. Dec., hvor der 
lrlev holdt Møde hver Aften og 
talt af forskellige Brødre, sungen og 
besdet. Her var en Frøken Jensen fra 
Ksøbenhavn, som bar en deilig Sang- 
sIemme, og hun sang hver Aften flere 
Sange, meft Vækkelsessange. og Her- 
ren velsignede os langt over, hvad 
vi havde bedet; thi mange unge 
Mennesker blev vakt og omvendt og 
lcver nu som lykkelige Gnds Børn. 
Vi takker og priser Herren meget for 
den rige Naade og Velsignelse, han 
bar ladet vort Samfund blive til 

iDel i den Uge. »Str,ømt«ne! ja 
Strømme as Naade.« —- 

Saa kunde jeg endnu bereite om 

en dejlig, velsignet Julefest, hvis jeg 
ikke trætter eder. Vi samledes til 
Møder og Jnletrceer i Missionshuseh 

.o««1 de1·, saa vel som i vnre egne 

Eddjenn genlød det as Jule- og Jubel- 
siang for den store Jnlegave, for 
1strelseren, Vor Hei-re Jean Kristns, 
z— fordi Vi er saa lykkelig at kunne 
fo Gudsz Rande tro, at al nor Synd 
ji hani er sonet, og al vor Gasld be- 

stalt, ug oi er frelst og har faan et 

istort og rigt, evigt Haab om Heilig-— 
flzked hos Gud, saa vi som Kammer- 
svenden kan drage vor Vej med Elte- 

zdip Vi hat« ogsaa den Gliede-, at 
der Ver i Nabosogiiet »Haurslev« er 

ltienen bygget et nyt, smukt Mis- 
sion-sinns, som hlev indoiet d. 9. 
Febr. Der blev holdt Møde i Kirå 
ten af Provst Zeuthen, Fredericia 
isg Pastor Pedersen, Tommernp; 
derefter drak vi Chokolade, og Kas- 
fe i det nye Missionshns; derpaa 
blev der igen holdt Møde, hvor 
Provit Zeuthem Missionens For- 
inand, indviede Hufet til hellig Brug, 
til Guds Ære og Sjæles Frelse, og 
Kainmerherre Barner slnttede den 
sfønne Fest nied det gamle Jule- 
EvangelinmJ 

Se! Jeg forkynder Eder en stor 
Gliede, som skal vcere for al Folket. 
Eder er iDag en Frelser født, som 
er den Herre Kristus i Davids 
Stad. 

—- J dette Hus blev der saa i Aar 
fcr første Gang holdt Julefest med 
Juletree Helligtrekongersdag; der 
havde forsamlet sig en stor Mængde 
Mennesker, og der blev talt først til 
Børnene og uddelt Gaben-, og siden 
blev der talt til de voksne og alle 
lslev opvartet nied Kaffe og Brød; 
en skøn Fest, som vist Englene glae- 
ksede sig over; den var til megen 
Glcede for Guds Børn. Herrned vil 
jeq saa flntte og sende en rigtia 
lijertelig Hiler til alle vore Lands- 
mænd i det fjerne Vesten og sige 
til eder alle: Søg Lykken, hvor den 

er at finde, i Gnds Samfund, ved 
Trer paa hanszs Zim. En saerlig 
Liilsen til vor kasre Ven Pastor J. 
M. Hausen, klkebraska 

Illiadernp i Febr. 
L. TO.Pedersen. 

—- ·.»—4.— 

Rat-inc, Wis. 

Naswr N. W Lang i Kciioslia liar 
rasret liortrejst Iil Wedsmodet i 
Lnnitomia, kllcinn., os; Inn-:- Gudszsi 
tjenesle forriae Eondaa besorge-des- 
kserfor af « Castor O. J. Textilslrom fra 
kiiaeine 

-— J Wauteaan talte «Ikifto1«s. J. 
Hildsia fra Racine sidste Eondaa be- 
ljenende den Taa Paftor Lanas Me- 
isialied i denne Illinois Vo. 

—— Nits. Fred. Juftesen, der ben- 
liager paa St. Tllkarys HospitaL ove- 
reredes forriqe Lordaa af Dr. 
Pol-sehe for sin Gialdestenis Lidelse. 
Operationen forløb vel, oa den af- 
lwldte Dame, der er et skattet Med- 
lem af Jmmamiel Menighed, er i 
ksod Bedring. 

— Paa St. Lukas Hospital ben- 
Iigger en danfk Drena, William 
Callesen, som under en Leg paa 
Jernbaneskinerne sik et Stvkke Jern 
op iSiden, bvad der medførte en 

alvorlig Befkadigelse, saa at f. Eks. 
den ene Nyre blev knuft. Den lille 
William er nu bleven opereret, oa 
der er grundet Haab om Helbredelse 

— J. J. Cases Threfbing Ma- 
dkine Co. bar nn Planer fcerdigt 
liggende for et vwldigt Varehus paa 
Flodens Sydside. Byaninaskomplexet 
riil blive 400 til 240 Fod og tre 
Etager højt Til dettes Konstruktion 
oil der medaaa over 3 Millioner 
Fod Tømmer, oa de tre Etaaers 
Grundflode vil tilsamtnen dække et 
Areal af 380,000 Kvadratfod eller 
over 8 Arke-Z. Byaninassummen vil 
andrage 50,000 Dollars· 

E l s m a r k. 

Bckcndtgørelser. 
f 

R a ein e, W i s. 

.»-Mjblemkut til Salg 
panEund af Flytning. Sælges en- 
keltvis. Egetroes Buffet, Jernseng, 
Davenport og Kakkelovne. Meget 
billigt, om det tages nu. 

Henved Dem til Randolph St- 
No. 428, Racine. 

To smaa Skovfarmc 
med 20 og 30 Acres samt Bygnin- 
ger, den ene toet Ved Kirken, er til 
Salg. Skulde der vcere et Par Fa- 
milier blandt vort lutherfke Kirke- 
folk, som vil købe dem, bør de strive 
til undertegnede for ncermere Oplys- 
ning. 

Johan Jørgensen, 
Rt 1, ank, Wis. 

Fortirl 
Forretningsmauden, der averterer 
« 

,,Danskeren«, at De saa hans Aver- 
tissement her i Vladet. Det stot- 
ter os i Arbejdet paa at faa Bladet 
til at give Samfnndet et godt Oder- 
stud. 

Missionsmøde og Jndviclse. 
Om Gud vil bliver der Mis- 

sionsmøde med Jndvielse af et Kirkes 
taarn og et Alterparti i Nazareth 
zllkenighed Davey, Nebr. i Dagene 
26., 27. og 28. Marts. Kærlig Jud- 
bydelfe til alle. Tilriejsende bedes 
melde deres Komme til undertegnede 
i god Tid. 

Paa Menighedens Vegne. 
J. P. Christiansen. 

Missiousmsdr. 
Om Gud vil afholdes der Mis- 

sionsmøde i Vor Frelsers Menighed, 
Lincoln, Nebr. fra 1.—4. April. 

Kærlig Jndbydelse til alle, fom 
nnsker at deltage. 

Tilrejsende bedes melde deres 
Komme til undertegnede i god Tid. 

Paa Menighedens Vegne· 
J. P. Christiansen. 

Missionsmødm 
Missionsmøde afholdes i Scran- 

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

A. Kirkegaard 

Frei Utahmissioncn. 

J Ton den anden kllkartsji er Forarlsejderne til Birken-J Le- 
ferclse bCAUndt in nnder de niest straalende Anspicier. 

Tet dejligste lnfe For-ain·s5ocst· under en velsignet blaanende 
Hinnnel Lq Inenså Naturen om oss løfter Haab oq Mod nied Tal 
til nor kasre Herre oa Sind lanner det altsaa ogsaa for vort Kirkei 
klkbeidesd ydre Vilkaaiy —— dem, man jo maa taae i Betragtninq on- 
IALL 

Menss Oakke on Ekool aiver Klaqu nde paa vor Voaaearund 
lnder det i thelent »-83e1·1·en liører Wonner, ban er aod, oa bank- 
klllistnndlied Vater til eoiki Til«. 

Lin noale faa Uner- slal ni otn Sind nil have den store- 
Glaede at tnnne liolde («ii·nndsten—:s Nedlasxiaelse Hei-Es der nn finis- 
de Viere en eller anden, sont bar Lust til at give denne Girnudsten 
sont sasrlixi Nape, du fan Vedkonnnende sende niig Beløliet snareit. 

Men i oorigt naslder del i Tag en m) biaverasfke Vi bande ic- 
i Efteraaret forst Artilleri Jasatninxsen ou den naaede sit Maal Zaki 
foni Fodfolkets Sturm oa ni kan io nn fixie, at den braqte os» liae 
ind under Zkanserne Vi er io Uirkelia saa velsianet ncer Ved 
Maalet, oin der blot holdes- nd endnn en liden Stund. 

Men der sfal viere Ziffer-lieb for Fodfolket til at knnne qøre sia 
fastdig d. v. s. tage Skansen. 

Og derfor maa vi nn got-e likiesom det anbefales af Felther- 
1«erne: sende hole Nytteriet nd i en dundrende Galop paa begge 
Flanker. Saa viaer Fjenden, on Skansen tages. Og hvad er saa 
Vort Rytteri: Det er alle dem, der utaalmodigt har maattet holde 
deres Heste an og Vente paa det belejlige Øjeblik, da der bliver 
Plads nok over Sletten til at kunne saette hele deres Magt ind paa 
Sagens Afslutning. Det er efter Kampens første Vending det mest 
sprendende Øjeblik: Sejren 

Skulde en eller anden af de Venner, som ikke har vresret med 
endnn, tænke, at han ikke har Udrustning nok til at komme med i 
Rytteriet, da giver jeg ham det Raad: Se at faa samlet lidt hos dine 
Venuer eller Naboer og send den fanilede Sum under Mcerke »Ryt- 
tcriet«. Men den, som bar nok og synes, at ban skylder Herren en 

Gave til Kirken herude, paatage sig selv den bele 11drnst11ing. For 
enhver kan so indse, at der kræves mere til Rotteri-11drnstninxi end 
til almindelig Fodfolkestorm 

Der maa ntvivlsomt vrere dem blandt vort Folk, sont Herren 
sasrligt bar velsignet i det forløbne Aar. Se da paa, at Gaven ikke 
bliver for lille. For Herren hører Guldet og Sølvet til. 

Hvor er det en herlig Lod at- faa Lov til at være med i Guds 
og vor Frelsers frivillige Mandskab. Og det kan« jeg ikke andet end 
sige: at denne Jndfamling med saa stort og hurtigt et Resultat, som 
den bar naaet, gør Hiertet dobbelt glad, fordi den i enhver Henseent 
de bærer Frivillighedens smukke Prceg. Gud lønne derfor enhver 
af de mange qlade Einen-. Lad os stille os lige midt i den gamle 
Salme, hvor den seit-ende Kong David synger —- til Herrens Pris: 

Dit Folk fremstiller sig frivilligt paa din Vceldes Dag; i hel- 
lig Prydelse kommer dit unge Mandskab til dig som Dug af Morgen- 
rødens Moderskød«. 

Hermed saa tillige Hiertens Tak og Kvittering for følgende 
Gaver fra frivilligt Mandskab, der har sluttet sig om Fanen i den- 
ne Sag. 

Salt Lake City, Utah: Mr· og Mrs. Wielcmdt Pö. Almond, 
Wiss Carl Rasmussem 82; Albert R» Etta R., Jnga R. hver Bis 
J. P. Rasmussen PL. Ruskin, Nebr.: Rasmus Larsen sä; Mrs. 
H Andersen Pl. Zions Mgh’s Kvindeforening ved New Port, N. 
Dak. sto. Kvindeforeningen i Daneville, N. Dak. sm. Jmma- 
nuels danske ev.-luth. Mgh’s Kvindeforening, Minneapolis, Minn. 
sä. Jmmanuels Menigl)ed, Racine, Wis.: H. P. Schneecloth st 
Jørgen Ludvigsen si. Bowbells, N. Dak.: L. P. Nielsen 81.70. 
Ferndale, Cal: Mr. og Mrs. Chr. Terkelsen PL; Mrs. A. H. Jenseit 
81; Ole M Olsen Pl; Jacob Hausen Pl; Louis Smith si. 

J alt s56.70. 
Med det tidligere indkomne (31734.10) i alt 8179070 
Med Hiler i Herren. 

Eders Udsending 
Harald Jens-en. 

61 E Street, Salt Lake City, Utah. 

Et stokt Ungdomsmødc 

for llngdonnnen i Wisconsin Kreds 

ugteis afholdt i Dagene fra Fredag 
den 25. til Søndag den 27. Juni i 
Vor Frelsers Menighed i Wanpaca 
lPustor Andreafens Kald). Der 
vil blive budt paa et godt og rig- 
!)oldigt Program, og mange til- 
refsende unge fra Kreders Menigi 
lseder ventes at ville deltage i dette 
Unqdomsftævne. Der bliver førget 
for frit Opbold under Mødet for 
tilrejfende, ligcfom ogsaa Vor Frels 
sers Menigheds Ungdomsforening 
soranftalter en Udflugt til og en 

Sejltur paa ChainsosLakes, Wan- 
Paccks nydelige Jndføer, for Gæsters 
ne. Fyldigere Meddelelser om Møs 
det vil senere fremkomme i »Dsk.« 

Missionsmøde 
nfholdes, vil Gild, iBethania Me- 

nighed ved Plainview, Nebr., fra» 
25.—28. Marts. Alle er hjerteligs 
velkomne, og de, som ønsker at del- 

1age, bedes melde deres Komme til 
undertegnede i god Tid. 

Pan Menighedens Vegne, l 
Karl M. Hausen. 

Bekendtgsrelse. 

Den Skandinaviske Asf1irancefor- 
cning afholder sit Aarsmøde Man- 

dagen den 5. April Kl. eet præcis, 
nq Bestnrelsesmedlemmer møder Lytt- 

dag den Z. April Kl. 9 Formiddag 
for at efterse Regnskabet 

Soren Rasmussem Sec. 

Distriktsmødc og Jubilasumsch 
Nordligc Distrikt af Wis. Krebs 

holder Møde i Den d. c. l·. Menigs 
bed, Oshkosh, Wis» fra 6.——9.Maj. 
Ilabniuqsqudstjenestc Torsdag Aften 
KI. 8. 

Emners 
Luk. 5, l-——11. Hebt 11, 24, 2"5. 

A. W. Lund, Kredsf. 
I i i 

Den dunske eV.-lntb. Menighed, 
Abkole Wis, indbyder Venner af 
dort kirkcligc Arbejde til at deltage 
i ovcnnivvnte Møde og Festlighed. 
Den 9. Mai er dct 40 Aar siden 
Menighedens Stiftelse. 

Vær hiertelig velkommen i Her- 
rens Navn og indmeld eder senesi 
den 28. April til 

N. P. J. Nielfen, 
Menigh. Præst. 

Missionsmøde 
afholdes, vil Gud i Verona, Nebr» 
I Dagene 25.—28. Marts. 

Alle velkomne! 

Ehr. Peterfe-n. 

DAMSKORZL 
swtkslse 23128 komme-. M 

i forslcelliga Rat-setz via- Usrk 
Jakob-weh syst-» Kilwa os Flokketz samt alle betycksllgs Land- 
byet, stiirke Gast-de og Klklcer. 

Tilsemies i en Pakt-alle poktoktit kot- 450. i Erim-dritten Eubvet dsmä 
Mund but-cis ejo et Kokt It DI- 
mark- 

DANISH LUTE. PUBL. EOM 
Blüt-, Nod-. 


