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stW, J. P. Ehristiansen, Chr. 
Falk, C. Grill, A. Hofgaatd, H. L. 
Zenit-, Th. N. Jersild, A. Kitte- 
qaard, J. A. Lucien, L· A. Laursem 
P. C. Mittel-, A. M. Nielsen, H- 
Nielien, P. M. Peter-few P. Ras- 
musieth J. See og undertegnede; 
og Delegatekne: Jens Hausen, Couls 
ter; Lunis Hausen, Callender; C. 
Meilen, Audubom N. S. Meilen, 
Des Moines: Andrew Hausen, Conn- 
cil VluffR Lars Peterien og Lav- 
rits Pejteriem Eli Horn; M. Johns 
sen, Strantom Lars Peteriem We- 
ston; Mai-ins Christensen, Moor- 
head; P. Juhl, Marcusx E. Haahr. 
dens, og Poul Beck, Royal. 

Krediens Embedsmænd oplæfte de- 
kes Rat-dorten iom alle blev antagne· 
As Kredsformandens Jndberetning 
skal jeg her ans-re lidt: »—- der 
er i ilere Menighedek giort ikke faa 
lidet et Arbejde med Hensyn til 
Fordedring og Forikønnelie af Kir- 
ket oq Præstehuie div. Men ogsaa 
indad til hat der vcetet Fremgang. 
Sjæle er vimdne for Herren Jlkc 
maa dette iorstaoås iom en blot ydre 
Tililutning til de lokale Menigheder, 
men at Menneiler er kommen til et 
bevift Ttoöliv og er bleven sande 
Medlemmer ai Guds Menighed J 
denne Forbindelie vasre det os tilladt 
at udtale vor Sorg og Beilagelse 
over, at der iblandt Herrens Folk 
findeö faa liden Foritaaclfe ai, hvor 
nsdvendigt det er for vor Kirke, at 
der spes et kraftigt Judre-Misfionö- 
arbejde iblandt vort Fall. Gudg 
Folk, lad os mækle os vor Freliers 
lOrd: ,,Marlerne ere alle-rede hvide til 
Seiten« Joh. »l, 35. Fta de specielle 
Birliomheder. fom Aredien yder fi- 
nanciel Stette, lan meddelcs spl- 
gende: For Davenvort og Molins 
Vedkommende hat Arbeidet gaart ret 

godt, og vi tsr iiae ogiaa iremad i 
Aarets Leb. Veaae Meniqheder hat 
nu ksbt Vtmaeqmnd til Kirkek og 
Prasstths, og de hat udbetalt den 
itskste Port as Købeiummen Der 
holdes Gubstieneite hvek Sondaq i 

begae Menighedert Sendaasilole i 
Davenport boer Sendcm Eitermids 
dag. J Sommerens Leb bar Paftor 
Bande oq Hustru holdt Hverdoasi 
skole i 5 Ilget i Menistheden i Da- 
veuport J inmme Meniahed afhols 
des der Ungdomsmøde to Gange om 

Manne-den iPastVondosSicm Fig-l 
ge Pastok Bondos Meddelelie er en 

Del of Follisne ikle iaa lidt optagne 
af Guds Ord. Kasus Guds Fall, lad 
os med forenede Hierter bede Kir- 
lens Herre. at lmn vil lade Gewin- 
gen lnklcs der.« J komme Jndbercts 
ning var flere Henitillinqen iom 
Medet optoa til Vehandling. Kas- 
icrerens Napport leid i Korthed 
iaaledegt J Kasien ved Aarets Be- 
gyndelse 83110 Jndtnsqterne i Aa- 
kets Leb Var s1,()()0.62. lldgifter i 
Aarets Leb 31,337.7-i. Gældwstsll 
Underikud i Kasien 838082 Ven- 
net midtes J over, at jeg med et 
iaadant Resultat for Øje beayndte 
med at sige, at det iaa ,,swot« ud 
for os, da vi reiste til Kredsmsde2 
Men, iom ist bekam-let- begyndte 
Herren at lyie op ogsaa i dette Mar- 
te ved Vennets Gaver. En gav 850 
og flere gav mindre Mauer til-Kred- 
iens Kasse inre du, hvem Herren 
i Aar bar iaa rigelig veliignet, »gut« 
du hen og gar ligelaa.« 

Jeg vil iaa meddele de vigfte Be- 
stemmeller, iom blev vedtaget under 
Weder l. Begkundet paa de Oplysi 
ninger. iom iremlom blev det ped- 

taget, at Missionen ved Nevada spre- 
ljbig skulde nedlæggeö. 

2. Det blev vedtaget, at Pisa-steh 
iom flytter til Krediens Nemahe- 
det. btt indmelde iig til Kredsfors 
manden« og liqeledes ved Forflytninq 
fra Kredit-n bot en Præft indmelde 
iin Bot-treffe 

Z. Et Fokslag im Kredsstyrelsen 
om at forhsje Post. V. W. Bandes 
Lsn med mindit 8100 om Aaret 
dlev oedtaget. il. Past. J. Pederlen 
Mk oqiaa for i Aar iin lille Stitte 
cf Hö. om Mauneden of sit-edlen- 
Kasse 

s. cn Henltillinq ira Menqu 
i Des Maine- blev indbraqtz det sit 
nd m, om Kredien vtlde littte Des 
seines-Fittime med Its im 

W, mod at det Glase-Krebs 
M shall-, Im den nickt det- st. 
M Brutus-den« M til au-- 

Ist kabeide een stude- m 

M 

fra sig gennem »Dansleren« anqaas 
ende denne Sag). 

6. Paa en Denstilling sra Sams. 
Formand blev det vedtaget, at Iowa 
Krebs lover at yde 650 am Aaret 
til vor Emigrantmissioncerinde Miss 
Kirsten M. Nielsens Len. Saa med 
Hensyn til de Sager, som Aarsmes 
det i Racine sidste Sommer henlagte 
til de respektive Kredse at drtfte, 
blev folgende vedtaget: Angaaende 
»Børnebladet« -(Se Aarsderetningen 
Side 120) blev vedtaget: »Jowa 
Kreds soreslaar for. Aarsmedet i 
Vlair 1911, at ,,Bøknebladet« for- 
bliver, som det nu er, danst.« Al- 

derdomshsetnsfagem Der blev stemt 
over AlderdomshjemsiKomiteens 
Forslag, som var fremlagt for Aarss 
msdet sidste Sommer (Se Aarsd 
Side 119). Komiteens Punkt l, 2 

og 4 vedtoges uforandret. Pius-i 3 

vedtoges saaledes: »Alderdomslsjem- 
smet lcegges i en af Mellemiiaterne.« 

Forslaget om kun at afhxkde Sam- 

snnds Aarsmsde hvert Ldie Llar 
var saa til Behandling og ten-liste- 
de i folgende Forslag: »Jow-.1 Fireds 
udtaler iin varme Tilslntning til den 
gastfle Ordning — et aarliat IM- 
de«. 

Som Einne til Drøstelse sed nie- 

ste sFiredsmøde vedtogesx Ei. is, 18. 
YTsa der ingen Jndbydelse forelaa 
for Afholdelsen as vort nasste Hredss 
niede, overlodes det til Clredisstnrels 
sen at sørge dersor. Kasre ilcrstiighes 

zder i Iowa sireds, ønsker J nn er- 

’rens Velsignelse ved at have tin-ds- 
mødet i eders Midte nieste Aal-, da 

Esend edeks Jndbydelse i god Tid til 

spredsformandem Past. H. Nielsen, 
Weiton, Iowa Der er Dis-selig me- 

.gen ,,:lliartl)agekning« at gøre for 

.den Menighed, som har Firedsmødet; 
knien der er sikkert ogsaa megen Bel- 

jiignelse derved, hvad vi vel ogiaa 
»kan slutte as ,,Ebenezers« Menigs 
heds Præsts Ord, sum han ndtalte 

Ived Slntningsntødet; de lød om- 

itrent saadan: ,,Fioere Kredsstyrelse, 
sital J komme i Forlegenhed nied at 

saa en Plads for Afholdelfen af vort 

«11æite ciiredsmøde saa tør jeg nok 

Jlone naa min Meniaheds Vegne, at 

II iial vcere vellommen til at korn- 
itne igen ncrste Aar.« 

« Zaa til Slntning lidt sra den op- 
byggelige Side af Tliiødet Fornden 

« de mange Prædikener, som blev holdt 
nnder Medet ved Andagterne og Af- 

itenmederne ofv., var der to Emner, 
som blev drøftet Kredsens Emne: 
«Kristus til Fald oq Oprejsning« 
Luk. L, si, blev indledet ai Pasior 
J. A. Lotsen Vlot her noale saa 
Smnler as det, som blev saat om 

dette Emne: — Kristus staar som 
Klippen midt i Menneskeheden, alle 
maa sorbi ham. Jesus vil modtages 

Ieller tros, socn han nieder as i sit 
Okd oa Sakramenter. Vil Mennes 
skene itte modtage ham faaledes, saa 
bliver han til Fald for dem: »Mir 
de vantro er denne Sten, hvilken 
Bygningsmændene for-siede, bleven 
til en Hovedhjerneften og en An- 
stststen og en Forargelsens Klippe; 
hvilte stsdte an, idet de ikke troede 
Ordet, hvortil de og vare bestemte« 
1 Pet. 2, 7—8. Jesus blev den store 
Part as Jederne til Fald, og hvors 
for? sordi de ilke kendte deres Be- 
ssgelsestid Det iamme gælder ja 
vor Tib. Kun iaa faa vil kende dereö 

sBespgelsestid —— vil omvende fig og 
tro paa Jesus, og dersor bliver han 
dem til Fald Jesus er iat mange 
til Opreisning: ,,Jesus er bleven os 

sVisdom ika Gud, Retfærdiggsrelie, 
jHelliggsrelie og Forl-sning«. Je- 
» 
ins siger, at den, iom tror paa "l)am, 

»vi! han give et evigt Liv, og han 
Ivik apkejse ham pqq den ydeksteDag:» 
dette er den evige og herlige Dich-j- 

;elie. Ttor du paa Jesus? Hin-I 
dringet-ne er mange, ioni holder-: 
Menneskene tilbage ska at besteinniex 
iia for Jesus. To Hindrinqer blevs 

Inet-unt iom Hovedhindringer i vors 
»Tid, nemlia: Selvretfastdigbed vgl iGetrighed eller Mammondstjeneste.· 
Wette holder mange vantko tilbaqus 
men ak! det er ogiaa Anbringen dek· 
holdt manqe Onds Btrn tilbagr.i 
Den vantro Stark er Jesus visselia 
ist til Iald fet: men ask vi, Gnds 
Fell, ei det ret klart. at det, de et- 

kanvislivr.oqdetviebkande 
blinr. sog Jesus ille ogiaa er ble- 

ves III- tll seid, fokdi den ils- 
sles Willst ist des-. ie- M 
et W I Wf M 
syst-dawka 
questions-Uns- 

W 

ltroende Menneikex thi vi skal alle 
viere hans Vidner. 

Menighedens Emne: 1 Cor. Z. 
16, ,,Vide J ikke, at J ere Guds 
Tempel, og Guds Aand bot i eder ?« 
Glev breitet Sondag Eftermiddag. 
Past. P. G. Millek indledede Emnet. 
»Herr-en er i sit hellige Tempel, stil- 
le for Herren al Jordeni« Er du 
saa iblandt de lylkelige, der kan sige: 
Jeg oed, at jeg er Guds Tempel, at 
Guds Aand bor i -mig! Du kan faa 
dette Spørgsmaal llaret, om du blot 
vil stille dig for Herrens Ansigt i 
Dag· — Guds Skabninger er vi 
alle; men Guds Tempel er vi unben- 
bart ikke alle. »Bei-sont nogen ikke 
har Kristi Aand, denne er ikke hans«.« 
«Saa mange, som drier as Guds 
Aand, disse ere Guds Born«, og in-« 
gen anden er det. Tre Ting er her« 
nævnt i dette Bibelord: Guds Aand, 
Guds Tempel og Guds Aands Jbos 
elfe i hans Tempel. Man Guds 
Eiland ret faa Lov til at uddrive alle» 
llaanderne af Vote Hierter: 
Hovmod Vredaatighed, lltils 
fredshed, Verdenskærlighed, Ger- 
righed ofv., at vi mere maa komme 
til at bære Aandens Frugter: »Kra- 
lighed, Glcede, Fred, Langmodighed, 
Mildhed, Godhed, Trosasthed, Sagt- 
modighed, Afholdenhed.« Gal. 5,22. 

Sondag Morgen Kl. 9.30 samles 
des vi en ikke lille Falk i Guds Hus 
til Skriftemaal og Altersang. Past. 

TO Nielfen holdt Striftetalen ud fra 
Sal. 73,24: »Du leder mig ved dit 
Romde derefter optager du mig til 
Ære.« 

I Efter Altergangen samledes vi til 
Gudstjcnefte ude under Teltet, sum 
var reist lige ved Siden af Hirten- 
Kirken kunde næppe have rummet 
mere end Oalvdelen af den ftoke 

Forfamling som var kommen til 

lZtede 
i Past. V. W. Vondo prædilede over 

IDagens Evangelium, Mark. 2, 14 

,——2:2. Da mit Referat er bleven 

fdygtig langt, skal jeg ilke refere- 
noqet fra denne Prædiken Knn si- 

sge, at det var klare Toner — Toner 
om Synd og Rande-, der lød til 
os. Søndag Aften var Slutningss 

.møde. Pastor J. See prædikede, 
hoorefter flere of Vrødrene talte et 

IIille Guds Ord til Afsted. Hvor var 

Idet dog skenne Dage, vi tilbragte 
med hverandre. Herrens Aand var 

iblandt os for at øve iin Gerning 
gennem Ordet til Tilgt, Trost og 
Formaning, det masrkede vi. »Basu- 

«nen gao en tydelig Lyd.« Herrens 
»Navn være prifet derfokl 
i Og saa en hiertelig Tal til eder, 
kccre ,,Ebenezer« Menighed og Pras- 
ftefolk· J gjorde det saa godt for 
os. J maatte udføre en stor Marthe- 
gerning for vor Skyld. At bespise 

.500 Mennesker. som jeg forftod, at 
J gjorde Søndag Middag, var ingen 

zlille Gerning· Kærlighedens Hilien 
ltil eder alle! 
« Frits Anderfen, Sek. 

Korrespondancecs 
Dickfon, Alberti-. 

Or. Redaktøri 
Det er nu ganstr længe, siden vi 

hat meddelt noget i «Danskeren her 
oppe fra. Tiden har ligefom ilet 
bott, og nu er det Lavfaldstid Som- 
meren med sine rige og mange Bel-« 
iignelser, Travlhed og Sang er nu; 
snart farbi; naok vi saa her ved 
Dickson ftandser og set tilbage, fau» 
maa vi sige, at den kære Gud har« 
ladet tegnc med Velsignelser san- store og kige, at vi vel næppe findetl 
Ord til Tat for dem. « 

Tische-dem som der fra saa mange· 
Siedet tlagcdes over-, synteö ikke at! 
skade os noget. Vi sit ikke nirgen: 
Nenn genmsm Sommerm GrcessetV 
noksede dog hsjt til Vefrs fom det 
plejrr at gsre: til Gensæld fyntess 
Kærnen at udfyldes bedre. Anwqu 
i det hele er hel ged. Om der end· 
nennem Billet og Hssietid faldt me- 

re Renn, end man Lande tuskr. sit 
Bonden doq ved Flid vq Beweise-, 
liqhed sit Fopet dickqu og not af- 
det. s 

Sau bar vi im m nye Kitt- net-J 
sten farbig. Vett- dui. fom vi 

feel 

l 

! 

, 29. Sept. 1910. 

l 

manqu Gang hat Mi. drsstet oq 

W 

«til at fremiige en Tak, til eder, Ven- 
ner, der Sydover, som var saa vili 
lige til at hjoelpe til at faa den første 
danfksluth Kirke i Canada rejst. Det 

ivil glæde os meget, am mange af 
eder kunde komme her op til Jndvieli 

Hien, som vift vil blive først iNovemsI 
-ber Kom herop og del Glæden med 
os, faa faar0 « Anledning til at se 
den nordligiie danske Koloni paa den- 
ne Side af Klodsi og se det folrige 
og frodige Alta» som jo bliver 
flreven om og anbefalet saa meget; 
her i Canada faar i »Landseekers 
Rate«, 1 Cent per Mil. Er det ikke 
belejligt at komme i Forbindelse med 
en af de mange Canadian Govern- 
ment Agenter, som findes over alt i 
U. S» saa faar J lige godt 1 Cent 
»Nato« ved Grwnfen For at naa herl 
til tag Billet til Jnnes«fail. Der vil 
saa Venner herude fra hente eder, 
om J anmelder eders Komme paa 
Forhaand Tiden for Jndvielsen vil 
fenere blive Bekendtgjort i 
ren« 

»Danfle- 

Her er nn snart ved at blive 2k 
Colonier, idet noale har taget Land- 
til Syd og Veft en 6 til 12 Mil fra 
Kirken. Jkle saa iaa Familier ag, 
en Del unge Mcend har bosat sig der. Z 
Eftersvørafel efter Land synes ogiaa 
at have naaet de store Landejeres 
Øren De har i hvert Fald ncesten 
alle iat deres Prifer lidt højere op, 
og de vil vel gaa endnii hsfere 
Falk strømmer jo ind. Det vilde 
være skønt, om meget ai det gode 
Land her omkring kunde faa danske 
Efere: det egner fig godt for dan- 
fke Landmcend. 

Det bedste af alt er dog vor Me- 
nigheds Arbejde, indbyrdes Sam- 
fund oa Forhold Jea ved ikke, om vi 
just kan siae, vi gsr Kæmpeikridt, del- snarere det modsatte. Jeg tror dog,z 
det er faa, at vi føler, Herren er 
as nwr og taler til os baade ved 
vore Gudstjenefter on Samtalemøs 
der sen tror, Venner at vi faar 
rig og megen Velfianelie af at sidde 
stille, høre og leere af hverandre, 
lade Guds Aand vcere den, som taler 
rigtig dybt ind i vore Hierter, fejer 
og renser ud, lreger oq alæder. 

Hufk faa paa, naar J læier Be- 
kendtgørelien i »Danfkeren« om Kir- 
keindvielie i Dickion, at faa Saaerne 
itillet faa, at J faar et Par Uger til» 
at bei-ge os i. Og Venner i Dana 
Kolonien ved Gliechen, læg Midng 
aertravlheden til Side, tag en Tut 
her ud, lad as rigtia blive kendt, 
vi, fom er Banebrydere i dette nye 
Nordvesten Lad as trykke Heenden 
— maafle vi knnde blive til wegen 
Mann oq Glrede for hverandre. 

Manne venlige lcjiliener til J,Dan-« 
iferen« on deres Leefere. 

S. P. Lonneberg· 

l 

i 

l 

l 
l 

Ccdat Falls, Ja. 

Mrs. J- Faller fra Albert Leai 
og Mr. og Mrs. C. Christensen ftai Dem-er, Colo» hat været i Bei-g 
hos deres Slægtninge her. 

—- Torsdagen d· 22. Sept. as- 
holdt Nazareth Menigheds Kvindesl 
forening deres aarlige Basar, ag- 
denne var nok, efter hvad der mediI 
deles os, vellykket og gav et godt pe-( 
kimiært Udbytte. ·’ Sidfte SIndag i Sept. holdt Pasz 
fior Nyrop sin Asskedsprædiken ogj 
en ftor Del af Meniqhedcsn famlesä 
des- om Eftermiddagen i Præstehufet 
oa overrakte ham en Pengegave:« 
liueledes ooerrafkcsde littgdomsfores. ningen hanc med en Erindringsgave,« 
bestaaende af et smult Guldur med, 
Kasde Paftor Nyrop afrefste her-i 
fra Lsrdag den l. Okt. vi bisnytter4 
Anledntngen til at ønfle ham Guds 
Vclsignelse til hans Gekning i hang« 
nne Embede. 

; 

Michal Christiansen og en Del af 
bang Familie reiste i Torsdags til 
Danmarl for at taae fast Ophola 
disk. De bar boct her i« Vater-um« 
af Cedar Falls i omtrent otte Aar 
on hat haft Held med der-es Fak- 
ming, faa de nu set sia i Stand tilz 
at til-e siq en Eiendom dekhiemmr. 

Gamle Mis. Thr. Jnhl dtdeTits-; 
bauen d. 27. Sept. noqet over 80j 
Aar sammel. Den Alb-de, iom vat; 
meqet assoldt oq elstet af sine Vtm 
on Blutes-tu og mange dem-di bar Mc vcket ved qodt Dellmd siden. lide Ist-ichs Did. bvtllen lud-. 
traf i Jan-im d. car, mit hat 
M kkklla klet- des sin- sitt-. 
til-W Ist-Its sechs I. 
M ins-u III-I M it a, 
M If m M o 

hendes Baute Pastor Nyrop talte 
ved denne Lejlighed ud fra Davids 
536. Salme om Guds dyrebare 
Miskundhed mod os fyndige Mennes 
ster, og det passede saa godt paa den 
9lfdøde, der paa sit Dødsleje kunde 
prise Gud for hans mange Velgers 
ninger og hans ftore Barmhjertigs 
hed, som han havde bevist imod heu- 
de i de mange Aar, hun fik Lov til 
at leve. 

Bertel Schon — en af vore nidkæs 
re Imge Mænd i Ungdomsforeningen 
gen —- fom har voeret bortrejft en 

Tid, kom hertil igen Fredag den 30. 
f. M. for at blioe. Velkommen 
iblandt os igen. 

Pastor E. Provensen —- vor til- 
kommende Præst —- glædede os ved 
at komme og prædike for os Sønchg 
Aftrij den 2. Okt. 

H o b o. 

Oleander, Cal. 

Vingaardsmanden glemte not, i 
sidste Brev at forklare nøjere om 

Priserne paa vore Produkten Peas 
ches blev folgt i Aar for 414 Cents 
og op til 534 Cents pr. Pund. Ro- 
finerne begyndte med 21-2 Cents, 
men er for Tiden oppe til 31X2 og 4 
Cents pr. Pund; det hat da min Na- 
bo folgt for. 

Paftok Engholsm og Mr. og Mes. 
N. B. Nelsen er i disle Dage til 
Kredsmøde i Eugine, Oreganz vi 
ventek dem lilbage i denne Use. 

Paftor Thorsen fra Danmark hat 
vceret her at besøge os. Det er rart 
at saadan faa en Hiler fra Dan- 
mark: det mindes os om de kcere 
der l)jemme, ogsaa det kceke, dejlige 
gamle Danmark. Pastor Thorjen 
talte om Formiddagen i Kirken og 
lagde det faa klart frem for os at 
ocrre greben af Kristlts. Bi lagde 
samme Dag et Offet til Utahmissio- 
nen. 

Om Eftermiddagen haode vi Bor- 
nemissionsmode, og om Aftenen 
talte Paftor Thorlen i Missionsbus 
let. En deilig Dag. 

Mr. og Mes. P. K. Kriftoffekfen 
oq Stn er kommen tilbage fro Oas- 
land eftek et længeke Besta. Liges 
lau et Mr· og Mes. J. P. Lon- 
botg. P. Heut-rissen lro Oakland 
hat vætet voa Bei-g her noqle 
Dime. 

Vor Mskasfem chr. Alde 
asiyttetinisinnyesillapm 
Mal-le Ide. —- snlktt til LIle 
This Juki-n hat folgt In 60 Im 

købt den tilbage og betalt Its-,- 
000 for uden Høftem fom Jensen 
fik 81300 netto for. 

Peter Mille-: fra Wisner, Nebr., 
har købt en 20 Acres Vingaard pas 
Clay Ave. M. Christener hat ksbt 
en 20 Acres Vingaard, alt medfils 
ger, for P4,000, og der er en 

Plads mere folgt her, og flere er til 
Zalgs. 

Vi ensker dem alle til Lykkel 
Mr. Chris Jenseit hat attet ksI 

i Selma en 40 Acres Vingaard. 
Jens Peter-sen med Familie fu 

Fiemnare er kommen herud for at bo- 
iastte sig iblandt os. Vi byder des 
hjertelig velkomne. 

Kandidat H. C. Vedsted talte for « 

os forleden. 
Mrs. Thos. Møller, der har vcerä 

meget fyg, er bedre 
Hiler til »Danfkeren«s Redaktsr. 

og Loesere med Petri andet Brev is· 
og 14. Vers··) 

Vingaardsmand 

Befar. 
Den danfke ev.-luth Menigheds 

Kvindeforening ved -Orutn, Nebt., 
vil Lørdag Eftermiddag den 15 Ok- 
tober fælge de mange nyttige Ges- 
ftande, som Foreningen har forao 
bejdet, siden dens Stiftelse for 255 
Aar siden. Udfalget holdes i Kisten, 
eller i Tilfælde af fmukt Vejr, i 
Streu Rasmussens Have Benu- 
fra Blair og Kennard samt fta des 
anden lutherske Menighed indBydes 
herved paa det hierteligfte· Eiter 
Udfalget serveres Kaffe og Kuge. «««—« 

Es qod Stillins 
can opnaas af enhver fremadstro 
hende ung Mond ellet Kvinde l 
Jernbanens ellet den traadlqs 
Telegkafs Tjeneste Siden Lob- 
om otte Timcrs Arbejdstid trag-tm 
i Kraft, og som Fslge af den til- 
tagende Brug af Traadlss Tele- 
graf er der Mangel paa henvei 
1(),»()0 Operatsren En Besonde- 
kan.tjene 70 til 90 Dolluti o- 
Tliaaneden Vi akbejdck under Tis- 
iyn If Telegkafembedsmænd, os 
oore Gradnentek garantekes Stil- 
linzust kaiv um nærineke Orlo- 
nina til den as voke Stolen de 
ligqer Dem nunmer 

Netto-sc Telesmh Justini- 
Cinkinnatti. Q, Philadelphith III-. 
Memvhis. Tenn» Columbia, S. c- 
Tat-minnt Jn. Wortlaut-. Ore. 

Dampskibsbilletter 
med 

cunard Unions storehunigaskibs 
saslges as 

DAlell LUTH. PUBL. Il0leB, 
BLAlli. N Elle 

Nye ,,«l’icltets" kots søadagsskoleu 
B. Iz. 

80 smsa Kon med Landslnbsbfnedet as med like 
sa- manse focskellige meget koste Bibelokd oftek det- 
tevidetede 0veksættelse. 

Pris per Pülke 10 cts. Neues-M Pius-s lot- 81.00. 

Dei-lind Luth. Publ. Konnt-, 
SLAIR, NESR· 


