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»Dit«s Red. eftek Valget sidste 
Foraar omtalte en Moengde Byer, 
der var bleven ,,tørre« og andre 

wlitifke og Tocialc Iokyold i For- 
bindelse med Balgct ——· men undlod 
at nævne Greenvjllo og Montcalm 
Eounty, Mich. Jo, Grccnville gjk 
,,all right« tør vcd sidstc Pala, sit 
ogsaa en soeialjsthk Borgnwstek 
samt andre Tjuidthnwd af sam- 
me Staffe-. Hvad Zfocialistornes 

Politik dur til, tør Titus ikke 
komme jnd paa. Mut fikkcrt er 

det, at i Talcnmade hat de formt- 
dret siq Ineqet sidrn Titus børtc 
dem for en 25 n sä« Aar sidcn ude 
part wbcsnbmsns Lfm ellrr var dct 

Nørrefasllcsü Tut Tid Ajk dcrcsTw 
le Incget nd vaa at mslynqc For-« 
bandelser mud wirken og »Na-susan 
At dct cnc Cum-m eftcr Ort andct 

»wer wr«, vor estcr Tini-S :Uchnim1 
hil«(ss nf alle Hunde Qrifmo sum et 

Frextxskridt i den Tatiae Notnitw 
Uagtet vi flet ikkc trot, at Tempo-; 
tance« er ensvcsmdcndr mcd Fristen- 
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dom, IIm km-. Tstnis dcq 4111311 nd 

tjlstenums, Imin sc TJLUr Tmms Em- 

sidftc Forum. Tst var Uti«k11111«.—1« 
not-m fm on of Carolina Stark-Hm 
Gan-J Ord faldt cmkrsnt ammn Tons 
lcdecst »Im lvrvdcr um Mc- Ins-M 
om den Slaqsts sirjskkm Irr aitsd cr 

paa Lin-volens Zidc.« 

J distte Txlfasjdsc um Eaikmncrmss 
Side. Thj um«-nd bot naswo er Um- 
che5, at Tjtwcusn imr Um rlskmnci 

stme at laue Brwndwjn, Ton Oar 
«han i hcnfarms Tiber imft form-r- 

chja nie-get at got-c mcd Vmsndrvin 
Tot hørw Ucl Mc 111 on Ejasidrn 

heb, at en Zoloonnmnd blwek ems- 

vcndt fra Salooncsn if? ..anvntivn 
Arme«. — Vil oqsaa smabr. at er» 

kcltc blivcr omuendt im Zalooncn 
tij Den-en vo) .,Ealvntion Jlrnm«. 

Sjasldnere er der vjstnotp at cn 

Mond bliver omvmdt im Eolmmen 
til Herren vcd den iuthcspjkc mrkcy 
wen fligt can dog ljwnkm En saas 
dan Mund traf Titus- i dennc Som- 
mer. Men dctte Under ikcr Mc med 
en fanden Mand, for han tagcr Af- 
stand fra Saloonsvincrjet. Men 

her i Grecnvillc og alle Vegne, hvor 
Guds Okd forwndcs rot, og Sa- 
ttamentetne forvaltes ketteljg, Lan 

Mennesle blive iriet ud af hviltet 
iom helft Fængsel, de maatte jidde i 
Ttl den Ende holdt vi ogsaa Mis- 
sionsmtds den 23. og 24. Juki, thi 
»mange.pandter«, ogiaa her i Mich» 
»st)vis Ende er Bauchele hij Gud 
er Bose-C og der er maafce fleke 
end man aner, der hat deres »Er-e 
i deces Skændsel«. —- Den gamle 
Tradition med Skovmsder vjlde vi 
gerne vedligsholde; thi vj hat tagt 
Mækkx tü, at i Stovene kan man 

nun flec- med »Am-is Brod« end i 
Kirsemr. Vi begyndte oqsaa vort 

Missionsmsdc om Sindagen ude i 

Skovetk Meu esterat vi Mode holdt 
Maaltid tot Sjæl og Leg-me, mast- 
Oe vi bkyde op paa Grund as Regu- 
vejr; Hi der var Oullek i von Tag. 
Eiter Ist-Cis Jndbydelse havde vi 

( 

w
w

w
w

w
w

 

i 

E 
; 

"-
ss

.-
«

((
-1

ss
.1

m
o

kw
«

 .
;7

--
1

.»
-.

1
--

· 
-
»

-
.
-
 

..
«

 
-.

»
-«

H
»

«
 

s
-.

..
y
-s

-»
»

 
«

-
 

iaa et Ist-de om Estermiddagen i 

Peter Dass-nd Hieni, der, omend 
ret kutsmeligt, vist var fyldt til 
sidste MS. Ved begge Mtdev 
fette Poiwr L. Pederien fra Chius- 
go -Okdei: »Hm den Retfærdighed, 
der gcelder for Gub« vg: ziom os; 
se, hvad Gab hat gjort«. i 

Om Mandagen fortsaues Moder-; 
ne i Greenville Kitte, hvor bande» 
Pastor Pederien og Postor J. P» 
Jensen ita McBride git for BordeJ 

Den sldste Dag i August begyn-« 
der, vil Gad, Jll. Krebs sit Kredit-» 
mode her i Greenville. Lad os til 
dem Mode begæus og forvenie store 
Ting aI Herren. Til den Tid for- 
venter vi at have vor Inirtekrypt fast- 
dig. Akbejdet hat, paa Grund af 
forikellige Omftændigheder, staaet 
stille en Tib, men nu om et Par. 
Dage haabek vi, at der attek vil 
viere i suld Eving. Hovedsagen 
ved et Arbeit-a nam- du er fasrdigt 
er denne, at det er, imn dist bin-· 
va-re, oq det bliver Tilfasldei her. 
Bi foar et dejligt lith Lokaliy hvor 
der er hsjt til Luft og vidt til Vers-! 
gene«, et smutt Lokale, iom vi for-« 
trostet os til ital tjene Guds Kniee-« 
Fremme iblandt os og hans Navnl 
iic Akk-. Atti-m, uagtet den-is Kik-! 
kelrypt nødig siulde bkuges of let-! 
sindige Mennesker til Sjov, Kam-I 
mer5, Fjant og Grin — fligt al-! 
lernsdigst under et ktifteligt og kir-I 
keligt Anstrøg, Diæyelen desto mere 

til Gliede og Fremgang, Verdsligi 
heben og Ugudligheden til Næring, 
og Wldelie s- iaa bar vi bog 

ikte tænkt at have nogen særlig 
Jndviclscn Torimod stilek vi efter, 
naar Arbchct er fuldfskt, at faa —- 

vil dct gaa an at falde den en 

kristelia sclskabelig Sammenkomft, 
for bl. a. ved dcnne Lejlighed at faa 
Anledning til at sige alle Givernc 
til Arledets Udførelse, »tusinde 
T(1f«. 

Vor Nabomenighed i Trufont bar 
værct vakant siden først i Maj, da 
oi mod Ventod san Paftor Zier 
stan Ein ch Jst eftcsr Bari-T Pa- 
swr Jenseit on Paftor Nielfcn barj 
under Vakansen anstraant sig fori 
at give dem nogesn Vetjcnikw ster-l 
lig hat Post. Jensen prwdiket der 
slorc Gange. Farste Zøndag i Ju- 

holdt Mah. i Trufant Børnefestl 
udc i Einvka visd Caoden Lake. 
Tod chan Sei liabed var Past. Nieli1 
sen duon tu kalte til Bsrn oqi 
Vokstmzit11:s hat Mrt Meinte- 
sfer fiqe omtrent sanledcs: ! 

»Ja Præstome tjener deres Pon-l 
gc let«. Maasse-, men man but-de i 
komme Aandedrag føje til: men 

det Lager rigtignof de allerflcsfte laim 
Tjd at ticsms dom. For noglp Aar« 
Eiden tqu but de allerslefte dnnffe 
Prasster i Amerika et Aar at tjene 
en WI Tollcm nn tkmer det vel knap 
Hm lmm Tjd at tjene den Zum 
Forer Zøndnq i Juli um« en af 
disk-e milde Tale med W deers 
Wurme i Et"11q«,1en. J denne Tem- 
Demtnr kere m. ZU Mil. holde 
lwdktjenesnx i Hast indtagcs et 
:lIZnaltid, seemdeleis i Hast til Lille 
Zettle nt holde Wtdstjenefte Ill. II, 
bereiter of Eted til Greenville at 
holde Nudstjenefte Kl. 7. Ten, der 
tret, at det er let for Fland, Qød og 
sit-ou 7knlde bare have let Wurst 
im Heft den Aften 7aa vilde man 

man-Te lmve udbrudt: »Ti-Js"e Einb- 
ninqer er jo i en Elagss Opløcss 
nimitilfmm.« 

Titus havde begyndt at loeje 
Aarszsveretnitmen fra WH. Tet er 

en god lille Bog, der fokbinder 
det oplysende med det opbyggelige. 
Time lunde have Lyst til at give 
den en :’lnlsefaling, men det vilde 
maaike blive betragtet som Fort-o- 
oenhed, al den Ztund Titus itke 
lmr set den anmeldt fra »Publ. 
House". Til det opbyggelige reg- 
net Titus nogle af Teuern-· Er 
det ikke opbyggeligt, at Offervilligs 
heden i Den inten. Kitke fidste Aax 
gav sig bl. a. Udslag i, at der 
lagdes 8160,()00 pag Herrens Al- 
ter? Men hvorledes san man vide, 
at de 70,000 deraf var gi- 
vet i Præstelsm da man vist ikte 
hat nogen Statistik desgnwnde 
En fanden Statistik Bunde man ha- 
ve faaet for Fremtidetx da der ved. 
sidste Aatsmjde blev qivet et For-» 
flog med flete Undetskristrr, der 
gis ud paa, at der gives en Rubrik 
i ,,Aaröberetningen«, hvok Sodann-» 
dets Enfbedsmænds og Priesters 
LInninget opitres. Wen steckt ved 
dette For-flugs Fremkomst ljd det. 
viftnoc im et lille Rot-: »Fouf1apr, 
at Punktet gaar nd, widerqu 
Maasse Fokilaget ilke indeholder 
nogen ·Dovedsag, saa tutde det dog 
vcere mere forgrenet end man sau- 
dan i en Haandevending kan afgtrr. 
Hvorfor faa mik? Andre luthetike 
Kirkesamfund hat en jaadan Rubrik 
med Lenningsopføkelfc Man be- 
tvivler, at et Aarsmsde hat ret 
mange mcd en saadan Tanleklarhed 
og Tankehurtighed, at de i etØieblik 
Inn fe, at et Forllag, kommen fra 
normale Mennesler nasften er nde as 
Orden. Nej den Slags Seien-til- 
Side er ikke lom Regel Udslag af 
Tankedygtighed, men i de fleste Til- 
fcrlde, on da i bedste Tilfælde, et 
lldslag ai Tankeløshed, i værfte Til- 
foeldc Friikfyrsvcelen Men i For-i 
trsftninq til, at Herren vil bære 
over med os og hiælpe os, faar vi 
nok mindre af den Stags i Frem-. 
tiden, og san vil iamme Forslaql 
ogsaa nol komme frem ad Aare til 
Vedtngelfcs, Meniabeder on Pkcesier 
til ncnfidiq Oplysning, Gavn og 
Gliede 

Andre Tal, der ilet ikke er op- 
byggelige, men blot ovlnsende, ital 
ilke buntes denne Gang. 

Titus- 

Ftn Koløuien ved Standort-, Alta. 

Da det snart or lasnae liden, 
leg itrev noget i »Danikeren« og 
jeg desuden af forlkellige Venner 
fka Ell Horn, Jal, og andre Ste- 
der fra er bleven windet om at la- 
de here lldt fra mig paa denne 
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Maadc, saa vil jeg gerne bebt-»Dan- 
fkercsn«5 Redaktør om Plads i Bla- 
dot for en ljllc Mcddelelic. Aller- 

førft kan jcg meddcle, at vi hat 
drt alle godt her i Koloniem er 

qodt tilfrisdse og gladcs vcd at være 

her. 
Eom det er mangc bete-nist, stifss 

tode vi Den ti. Mai, da Præsterne 
Gi. V. Cl)rifiians«csn og Kildsig var 

her, on Menighed Menigheden· 
lnsstaar nf 22 indfkrevne Mediems 
mer iurndrn iivinder og Vorn un- 

der 21 Aar. Tot var, sont Læierne 
not« knn tasnfc Ein, en stor Højtidsi 
dem for dcnne inn- .Qoloiii, csn Tag, 
iom vi m- Lscrrcsn niegct taknismmelis 
ne for, innit sPrwiterne foin boføgte 
os. 

For 2 Ugcsr iiden havch vi Vess 
fsg af Posior B. Johannin frnTUkoii-: 
tana, sont Taa prædilede for osJ om; 
Zondnqcn samt talte ved vor i. Jn-« 
li Fest. Ogsaa ham Tiger vi Tat forl 
Bose-geh i 

Ton i« Juli liavde vi after end 
itor :I.ic’asrkedng. Vi havdo nemligs 
Menighedsmøde lige eftesr vorsisndsZ 
Nonen-V inmi- vi tklitcsmtc Vilonc for" 
Mcniqliedm· Vi vcdtog at faa un-? 
dcrliandlist Ined C. V. N. Co. oins 
Jord til en Hirtenan inint nogle« 
Grunde til at bimne (lirke paa« 
samt andre Vogninqcn der i Frem-: 
tidcn maattc lilive notwendige at opsj 
føre. Vi tasnfer paa alle-rede i det 
førftkonnnendc Efteraar at bygge· 
ziirfcns Kkypt. 

· 

Ta Trangrn hos os til at faa en. 
bojiddcnde Præst er bleven ved at 
vokse, vedtog vi ved vort Møde atl 
jende sialdsbrev til Paswr B. Jo-· 
hausen. 

Ja, de: er underligt for osz at 
tænke paa, at saa meget er stet i 
iaa kort Tit-. Hvor hat ikie vor« 
lJicmnelike Feder været god ved os,« 
og forunderlig hørt vor Ban: Her- 
ke iad det iykkest I 

z Vi hat 15 Born i vor SIndagssI 
jfkoley iom ledes af Axel Lotsen, en 

idyqtig og alvorlig ung Mand. i 
Hverdagsikole hat vi ikte naaex 

at faa endnu, men venter i en nærJ 
Fremtid at fau, da vi for lcengti 

Isiden har vort Distrikt dannet, Be-i 
styxelfe valgt og alt fra vor Side 
sei-bist 

Bauen her til Standard er« nu 

helt færdig, og Tog vil snart komme 
til at gaa regelmæsjig. En stsrke 
Vandtank og Stationsbygning er 
under Opfsrelse 

l Ver vygges rast vcet paa Banens 
kJorlcengelse iniod Øst for at kom- 
me i Fordindelse med Hovedlinien 
ogjaa ved den Ende. En engele 
Forretninggcnand har begyndt en 

KolonialsHandel her samt Reftaus 
ration. Hvad mon det bliver til med 
de danike Fortetningsfolt, som vi» 

lgerne vilde skulde komme? saadan-» 
ne, sont vilde ststte os i dort Zirke- 
lige Arbejde. Jeg set ittr. hvor deri 
tunde være hedre Udsigwr til al( saa en qod Farreminq end nett-es 
her. Lad os here fta nogle af jer.!» 

En Trælasthandler hat begyndvtj 
Forretning her nu oq en til vilJ 
begynde, iaa fnart som Tegene kam-F 
mer rigtig i Gang. Der er tun hidiL 
iudtil fragtet li Vognladninger 

Jammer hertil samt en med Kul 
til mig. Disie Knl er de ssrfth iom 
fjeg har været i Stand til at fau, 
’og de er ikke gode til mit Brugg 
Vi har itke hele Sommeren været 
i Stand til at faa den Stags Kul, 
som vi skulde have, paa Grund ai 
Strike ved Minen, hvor disse skuls 
de komme fra. Denne Strike bar 
varet fra en Gang tidlig i Foraaret 
on er ifke endt endnu. Dette hat 
været og er en nmaadelig stor Hin- 
dring for Landets stdyrkning, idet 
saa godt fom alle Dampplove har« 
maattet staa stille. Priien for at 
braskke Prairien er iom Folge deraf 
steget til W pr. Arres. 

J Aar lieh-ver vi ikie at klagt-I 
over, at Vi faar for lidtkliegm neun-- lig de sidfte il Uger har vi haft nie-« 
aet fimtiqt Nein den ene store Negnl 
er falden efter den anden. Avlin-" 
gen staar aodt, iaa hvis ikke noget 
uforndset ital indtræsse, vil de fle- 
fte af vore Marter give et godt Udss 
bytte Dette er noget, iom vi ogs , 

faa er Herren meget tainemmeliaej 
for, da det lo ogsaa er en Velsigsz nelse fra ham 

J. Myrthu, Ole Larfen og jeg 
var i Calgary for godten Uge fi-« 
den« Da vi var lige ved Galgen-y- 
lsb vort Tag med fuld Fart ind paal 
et Sidespor og ftjdte imod et Fragt- 
toq, Tom stod laa neer. saa det var 
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et Unber, at det ikke git værre, knd 
dct gjorde: kun ect Mennefke gis 
tobt. ncmljg en Forbøder, dr- an- 

dre zyrbødere og Jngrniører reddes 
de Linn vcd ligc i Tide at Tpring 
af. Tor var godt et Tusin af Pas- 
sagcsrcnm som fik fnma Quirin-lieh 
ingen ljnssfarlixuy Taa vjdt vides. 

Vegqe Lokomotiver blev Taa godz 
sont odelagp og Fragtvoqnene stah- 
leded oven Paa hverandre og Wins- 
tredes. Tet var et masrkeligt Sym- 
og fun cen as Passagervngnene var 

fmidt us Elle-ket- en Undcrlig Red- 
niua —-- iffe sandt? et langt Tos, 
voll-: til TrwngEel med Mcnnesker. 
Tetts var en stærk Paamindelse om 

atm:«.··s.1!rdxq, da vi ikke ved,hvor- 
nnar det er Dort fidfte Minut. 

ilsxksd m Euderlig og kasrlig Hilfen 
til fvkasxmcr m alle »Danskeren«s 
Lasset-elleielmi,dc:1 ZU Juli. 

Jesus Nasmuikifew 

Fm Wartens og Shcnnington. 

»Als-»wer ladet Tom ingenting, er 

dog et Lonligt Kjldespring«. Hvorl 
følte min Hustru og jeg Zandheden 
af ovennwvnte Ord, da vi efter heu- 
ved CI Mars Immer kom tilbage til 
de kendte Stedek, hvor vi forhen 
lmvde atmet nd og lud i bvert et 

Hieni, dejt aodt og ondt med Ve- 

boe1·ne, Etrth og lid:, glædet og 
arm-Ost med dem. Vi havde Tom for- 
glemt det og Tat os for, at en Uge 
vilde virus nok til at fe os lidt om, 
komme nd at plukke Vlaabær etc- 
Meu Tærlig den Hierteljghed, fom vi 
mødre af vore Efterfølgere i swa- 
dramnket Ucm den nydelige lilleldøjl 
ved Zhennington, hvor ogfaa Kir-j 
sen i røde og hvide Farver peger 
mod Himmelem denne gjorde, at vi 
maatte trækfe Tiden lidt nd, forl 
at vj i nogen Maade Hunde tilfredssI 
stille baade eget og Venners Beil 
gær om at være sammen lidt lcen 

gere. Alting stod i dejlig Grads-U 
Kanalcrne, som vel hat kostet man-I 
ge Pengc, gar nu stot Gavn, sau» 
at Lovlandet, som før var over-« 
fvsmmrt under almindelig vaadt 
Befr. nu giver de bedfte Afgtsdet 
Jkke alene havde Bennerne nu skøns 
ne Vaaningshuse; men deres Lader 
fvarede dertil, Kreuturerne var i 

fortræffelig Stand Og hvor var 

det fksnt am Ssndagen at finde den 
rummelige Kirke fyIsdt til Trængs 
fel og se Folck høre Guds Ord. Gib 
de bevawr det i et smukt og godt 
Hjme Ak! hvor er J Settlementek 
lylkelige, hvor J hat Herrens Nan- 
dcsmidler uforfalskede iblandt eder. 
Glem Ge, hverken Præft eller Me- 
nighed, at sige Gud og Faden-n 
Tot for alle Tlng i Jer Nonn, og 
fremfor -alt: bed om Helligaanden 
til at vejlede edet i al Sandhed. 
Men Iden Naademidlerne vil Guds 
Stand ikke vikke, som Jesus sigek: 
Sau taler ikke af fig selts, men ta- 

gcsr us mit. Alt i Himmel og paa 
Jord man under hans Vejledning, 
for et Guds Rige kan blomstre og 
basrc FrugL 

Ja, vi nød Livet i fulde thg i 

Shmuington. Fra Wartens kom der 
But-: Bedstemoder Anna Nielsen var 

snvet ben, og Herren magede del 
Tan, txt html-es nedbrudte jordisle 
Hutte kunde fkknkes i Jorden paa 
bondes 88 Aars Fsdselsdag. Unber- 

1igt var det for mig samtnen med 
Poltor Thriftensen at tale ved heu- 
des Baute Hvor ofte sagde Bed- 
Ttemodet Me. naat en af de unge 
»Im nys var san blomstkende tød 
dvilte pao Bauten laa bleg:« 
Hvorfor skal jeg gamle Menneske 
Tom dog ingen Gavn kan gøre bli- 
vv ber? MenBedsstemoder gfotde dog 
Gavn paa manqc Maochr baade for 
Tid og Evig"hed. Lsun løb fom en 
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Sind trods sine Firs ude og inde 
og mindede os yngre otn, at Herren 
vgl-an er god mod sine i den senere 
Alver. Thomas og Hunne, hendes 
Sein og Svigerdatter, var glade og 
gode ved Vedstemoder, saa hun har 
fortalt mig de hundrede Gange-: 
»Im bar det san godt, saa godt, 
iaa jeg aldrig kunde ønfke mig del 
beim-, nden im maa faa Lov at 
komme Oft-m til Jesus og iaa faa 
dem allesammen med, for jeg kan 
ikke holde nd at tainke paa, at nogen 
af de mange kære Vørn ikulde gaa 
forml1t: nien det behøver de da hel- 
ler file, for Gud Fader vil heller 
end gerne, vi ital blive salige og 
komme til at kende Handwde 
Jn, Bedstetnoder levede ier forgæs 
Des-. Lille vnr lnm, Tom Zum-us, 
af Virka men som han var hun 
inmsdiq for Jesus og en Kcvmpe til 
nt fnenge i. Hun fo’r over til Kir- 
len, tun Kost og Støveflnd, og san- 
deliq, der var hyngeliqt, naar vi 
kom i den lillc« Kirke paa Donne- 
nnnqs Oef, on Bedeslenwchr fande, 
nam« vi I"pnrgte liende, om det ikke 
var Evasrt: »Den er ingentina«, iaa 
der var innen Undikyldning sm- de 

nimm naar de ikke kom til Kitte. Tbi 
kunde Bedftemoder, san man vi vg- 

n Nimm og Der Or vol nwvve et 

tus- j Dort Zantfund, hvcr Folk be- 
ri« Eindor ch til Herrean Ins end 
Tannevnnm oq Hcrrrn bar brngt 

Jlnnc Niolspn til at viTe Vei, ftm jeg 
tror cftcr Herrens- er, at Var end 
Vcdstenm’r ifølqc Verdtsns Wart-b» 
07 ritqu Bord, Tau Var fnm Cfti"1«« 
Nsub-is Bcsareb bøsknansxr oq hat« 
Sticrncr i fin thkasrds Qrmm Ja, 
Nud Tke Taf for 7in Nandcy Tom 
lmn lod fuldkonnnrs i Anna Nie-l- 
Tcsnis Zkrøbelighed. 

Este-r cndnu on Gang at have 
vcrm 50111let med Præst ng Wenig- 
äm i Warten-T bvor Andrew Han- 
sens lille Dreng, som Gud skænkede 
dem, lwnqo efter at ,,vakre Jen- 
tcr« lmvdc holdt dercs Jndtog i 
Ojemmet, blcv døbt: hvor var det 
et skønt Inn at Te Corm denselb- 
fto Søstcsr, holde den lille Broder 
over Dauben-s hellige Band. Ja- 
Gud velfigne dem alle i Shenning- 
ton og Wartens til at blive tro ind- 

Htil Enden, at Jesus maa være dem« 
Hom alle vorc Meniqbcder, Alfa 
Iog Omega. Da skol vort Samfund; 
gaa fremad og hfemad, og en stor! 
Skake af dyrekøbte, døbte Lands-l 

HMænd komme med i den hellige 
Skare paa de eoige Vierge. 

Hilsm ! 
Christine oq Jens Scot« 
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Bekendtgørelfer. 
ngdomsmjde 

afholdes j Bethania dansfe ev.-luth. 
Menighed, Kimballton, Ja» i Da- 
gene fm 25.—27. August 

Alle Jndfendelfer maa være mig 
i Hænde Tenkft den 20. Aug. 

Pan Menighedens og Ungdoms- 
soreningens Vegne 

H. L. Jenseit 

Antäus-de 
Wisconsin sKreds af Den fore. 

hauste Kirkc afholder —- om Gud 
Vil — sit delegerede Aarsmøde i 
Denmark Menighed, Brorson ·Co., i 
Dagene fra den 81. August til den 
B. September. 

Modet aabnks med en højtidelig 
sGudstjenefte i Denmarks KirkeTorös 

Idag Akten sm. s. 
Folgende Emner vil blive drsfs 

Lede: 
Menighedens: Hebr. 12, 15. Ser 

W 

til , at ikke nagen fort-Immer Gub- 
Naadcss Tid.«« 

K«redsckis·Emne: l. Søndagsskoles 
’:Z. Bibelens Inspiration 

Menighcderne i Krebsen» bedes 
om at sende Delcgater til dette 
-."tredsens Rats-Mde Det er en Selb- 
følge, at alle Krediens Præstek im 
vidt muligt, giver Mødr. 

J Aar vælges Krediens nye Em- 
bedsmænd. 

Pan sircdscns Vegne, 
N. J. B ing. 

s I . 

Den ts. l. Tnsfoldigheds Wenig- 
hed j Denn-art, Wis» indbyder her- 
ved til medjens Rats-made Kam 
og del Guds Riges Goder med os 
til fælles Opbyggelse og Bestyrkelfe 
i JPTU Krjfti Tro! 

Tilrvjsondc bedcss indmezde sig 
til underttsgnede før 25. August. De 
for Gæsternc mest beleilige Tog an- 

kommen Syd fra 1.20 og Nord 
fra 5.0« paa North Westerm vot 

engste Vane.« 
Paa Menighedens Vegne, 

J. K. Jenf en. 

Mgh.s Præft 
PS Den »nye Salmebog« bru- 

qus i Menigheden. 
) 

Nebraska Kredfcns Aqrsmjdr. 

Om Gud vil, afholdek Nebraska 
Kreds sit Aarsmøde i Staplehurst 
fra 31 August til ZSeptr. deei 
begynder med Højmesfegudstjeneste 
1 stirken Torsdag Aften den Bl. 
August. 

I. Valg af Embedsmænd· 
II. Forhandlingsemner.« 
1. Menighedens Emne: »Bei u- 

oprettelige Ta«b.« Matth. 16, W. 
2. Krebsens Emne: »Das-den« 
Z. ,,Søndagsskolen og dens Be- 

tydning.« 
Alle Kredsens Mensgheder bedei 

at sende Delegater. 
Alle Kredsens Prcester bedes om 

at ver-re til Siede. 
Manng den 4. September blivet 

der Priestern-de Emne Fix. 2. 
5-—11· 

Paa Nebraska Kreders Beque. 
Lars Jenseit, 

Kredsfotnmnd. 
Rufkin, Nebr. 25. Juli 1911. 

. . . 

Bot Ftelfets Menisshed indiv- 
der venligst til Kredsmtdet i Sta- 
plehurst Jndmeldelset til Mit-It 
maa vcete unbewun i M 
inden b. 20. August 

Paa Menighedm Beque, «." 

J. M. H ans en, ? 

Staplehutft Nebmsim 

ngdomsmldr. 
Vil Gub, afholdes Ungdomsmsdt 

i BethanimMeniqhed ved W 
ton, Ja., i Dagene fta 25.—27. 
August, hvottil herved venliqst iud 
bydek 

Tilrejsende bedes melde M 
Komme til undertegnede inden Ic. 
August 

Pan Bethania Menighedens Uns- 
domsfokenings Begnr. 

H. L. Jenseit- 
Rt. 4, Audubom II 

Mk. C. A. Stab 
vil i August og September Manne- 
der arbejde for Udbredelse af Sam- 
fundets Blade og Bøger m. m. l 
Audubon og Shelby Countieö, Ja. 

Han autotiferes hetved til at 
modtage Betaling for Subfkkips 
tion og anbefales til Landömænbs 
Velvilligshed paa disse Egnr. 

Danish Luth. Publ. Hause 
« 

OOPENHÅGEN SNUPI 
cARkkNTx FOR kvALITET oc amtme 

..-sWAc-EN sNUFF er tilberedt at den bedstc. amle fix-, M 
mtigke Bladtobak, til bvilkc kun saatlanne Ingreclienser ergtilsat.« som et- naturH 
Zjandingstosser til Blacltobak og absolut kene Aroma-Elkstralcter. snusmalings sä- 
cesscn bjbeholdek Tobakkens gode Egenskabek, og alle cle bitte stoffer o syst-o 
Ihm Andes i naturlig Bladtobsk botttages 

g 

copENHAcsEN sNUIw II DEN BEDSTE wos- 111. slcww 
MUSNINC 

Iscsimile sf Gatantl i fu«-. 

Missi- cspssdsssssssss MW 


