lukkelle eller bog Forfkydnlng af ogsaa: Hungeren var meget ofte en
Sjælens evige Kran, fom er at bli- of de Plaget, hvormed Herren tugve befasftet i Samflmdet med Gud tede sit solt Mrn Hunger og Misved at gsre lmns Villie. Jeg ved vækft er al Tid partie1, det er, tun
jp not, at det falsle aandelige Krav pag Siedet-, thi Sei-d og Hsst ital
ogsaa meldek Tig. og Tom Djævelen vedblive til Dagenes Ende. Men vi
fik formetisaaledes: »Du skal bli- lærer, ot enten vi faar ftor Hast elve ligelom Gud og kende godt og lek lille Høst eller ingeu Heft, faa
ondt.« Men det fansplige trwdcr er Guds chsigt denne at aabnc

Vesret bar i Aar vceret nok faa
godt, og vi bar ogsaa faaet nogen
allerbedste Høst, blot du holder
i Vom Arbejde og stamp. Hm flac- Regu. tnen Anlingen her omkring
naer dig daglig med Livets Brød," Kennmre er alligevel i Aar slaaet
og han jkal lade dig høste med» feil, on her er intet KIøstarbeide at
Frndesang, bvad dn her faar med f erholde Tet lnder jo ganske vist lidt·
Taarer i Jesn Nonn. Ja, pris underligt, at Vejret hat Unsrer nof
h
bamJ alle sterter og Tnnger for- san geht men Avlen er Tlaaet feil,
Høftem men mi: dann forst ogsidst men det er sanlede5: og Nrnnden
destil er, at det i Fjor var san unlfor Livets Brod! Amen.
J. K. Jensen. mindelig tørt og regnede ncesien
———--—O·.os.-—jkke lnele Zonnneren. heller ikke om
Effemnret af nogen
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I
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for Welten Negn not om Inrden
Hvad det er Tau laanfel anld at lede
havde Eicrnd vieret i god Orden:
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fom ellers; men det gaar nok. M
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hvad vi sum-.
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godt, især
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til alone for at undgaa Sommer- Dom-sagst- jffc faa ist«-Hm gode.
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s
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s
tot-, sotn konnttots der og venttsr paa uaa vasrc kfladky at Gud, Tom-set
i
It btivts bellst-oder Cn Tag talte Ilt og qjvcr osz alle
Tng ved,
l
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til
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oiJ a:t, Ijvad vi how-Jan blot
Unml
Tisto Ztolts saas til Leje of Mit-« .)i nied Takneumielighed modtager
Entlhondlksre i Byen Du ssndcr en Jer. Meu Der ev jo netop det, man
Oel Naskkc opstillet paa Fortovet IW saa haardt ded. Man er faa
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ttgtsn Addition, sont tmlig er komntcn ind sntder Byen og bærer
tust »The- Jonm Tract«.
Nagen vsl maoske spørge sont san:
—

maa

Nov-.

i Fomrlsndem dette nemlig, at wdes klskenneskers Hinter til Hunger efas Irrt-ed hvis Frugt lau faa ind- tcr Livets Brod, at han san mwtte
bvdcnde nd. Da lom det beqnndte os, og vi lebe til rvig Tid. Tbi efden Gang. san lmr det fortsat fig ter Gudg Bestenunrlsc skal of soc-defide-n. Gud vjlde, at Mennesket i livet fremvokfo det ewige- Liv.
finc jordifke Kcmr Milde- vokle sia
Der var nok manch-, og de steinopad og frenmd til fastere Fore- of dem, dxsr kom Tom Nnbnggere til
nitm med lmm sclv on Tom en Fslsi de for-Staren TomVrodsporgisnmalet
ge deraf til ist starre Maul af Sa- drog her over. Da vi fom til et
licjlusd Wen Mennefket lqd sia af rigt Land. Mesn »l)vad gavnede det
Djasvelcn forfore til at fokvende et Mennefkcy om ban vandt den
i kin
pun: »Ein rent«. Man rnlsets sont« In Tausch smar man ganzden rette Drdrm oq deckte bar drt ganch Vordem men tabte sinSjcrl«.
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nnd-c dct sankeliqcy men brydcr sig’ kommct niri i Du og plnntet vorc
Om et Trenens Ord?
Lag, Texn Nennen opblødte, on der sor ctt do san ittdaattde den ft·ss»kc Jg funkrmda
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bar s·nalede«3 ikke vieret Forbindel7e »Es-lust.
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fet. Te flore kllkasspr Erim-r effor! uisc sz lade EIN-tot Didt im icer
For en dødsfna Eitel?
I
fanTelig Nndelüy og im de san von-l Most-J Brod, oq Haar Ui Enmgcri Ved du, hvad det er at knnne smile, as QIlst11d11i11g, i Juni og Jnli Maa- der tsttsne ont, men, om det kan ·T—c-r dar Vasrot holdt Stole paa.
neder. Ten tredie August faldt her stolbrvdts alle- Ztmdontth dct ist« sent forskclligc Zteder ber å Metro Filolofer og VidcsnskabsmwndF dist, tiljulsle Nnd nor Taf. Da
chdl Gennem TaarevwldP
en
LasterLast-etc
leid Nenn Tet regnede i ca. ttist nnsget wsvlsotttt
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nighedcn,
bedder det: Du sfal sende. Men jeg 053 Tna Unscm takfo Imm 7or dcst for-!
20 Tjnker on ovblødte
Lotto Veneh er oqsaa on Kitte- inder bar man faact fra Højskolen
hat en Mistankc om, at Telv hosl disk-c Brod. De aller-flehe of Dis fixer Kendek dn den Fmd at tnrde
on1-«
bede» trent en Rad neb. DenJorden
den bot- over ZU Wirken ders- her.
bn,
de Tidfus er dct Qrcwet vaa at unde, dct jo i riat Maul.
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III-Un cndnu et er um en an-: .,KcvreJe7us! vær med Hfælp tilrede sent
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J min Angst og Nødl«
Den tidlin femede Sei-d staar helt Halvdelvn af Mensaltdden i den« ne, hvad Refultaternc i Tidens
baade bos dem felv nq der-es Eiter-;
onl. or jo sont paavift tun Midleti Ja, hvor frydefnldt at kunne mærke,k
dct beli- csnder i fanse- im
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s« aflveden on hentørret Det enefte, cngelske Kirke vor Skandinach Vor Lob ogfaa not ital offe.
Manie: kworvcd den peqcr vi-:
Naar paa hain du trot,
Mr. N. Z. Smitb,
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tydning af detme Sag for vor
faa vil hatt vgog imn vil vide at qenncsmføre sit. Tcm i Ein Tid beste. Alt breer ben Ja, dcst afvcsr M nd at mich Jttidcsn dig Taaede Om- kmr Nennen hjulvett bar en Kirkeejendom sont bar ko- danch Kirkes og Zprogss Bestaacn
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I
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Ton
oi
en
15.
hnvde
Tanske
Juli
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Til bans Mqu Gavn!
cfodt Ncg
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stand-ihm Tot, Tom Folk llcmcsde Picntc i en lille Barf, Tom hedders holdtes der Mode paa Stolen, DunkMctodm men Ktavet vg Maoletj ital indbosws i Guts-S evige Lckdch Alle Livets store Planet Immiiq »wir sor, da Avlingcn bemmdte Birtm Wart Vi var ls forsamlet Ved en danfk ev.-luth. Hsjskaxcsfors
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disk lmror ma. Lwordan du nu spiNed for Korspts Fad:
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tksrrc ov, var noqet at fodre most im Fresina Com1ty: en Del ening blev iopkettet misd der ForZ Forhvld til Bissen ellek Brod- I·(-r as Amt-s Brod. Ia
Jesus, Li- Alle- Vcrdens rsdc Noser blegne
Kreatur-mu- mcsd i Vintorcsns Lob: Elerc var denn-de som jkke kom maal for Øje at støtte Stolen her.
spsmssmaalet: J Vegytjdelsen
vcts Brod, stod i sit Falk-Si Midte
Tog for Jesn Mod.
Tet var Meningen at have
men Normen bar til Telss afhjulvcn nied.
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riet ind imcllem Voivbells,
der Befvæn »F dit Ansigis Sved’ de
nogct
faa et
og vil værcs hiertelig velkomme:: til aj
for siq fein Telv fylde deck, III-.
Kennikmitom Kenmaro oq Norma. san faa Past. L. Johhfon fra Los indmelde sig i Foreningen.
stal du Ehe bit Brod, indtil st« og brqoldeja saa fyldte Tiwvelcn dct
sa·a.
Eos-sieh Ju.
Det er en ftor Sag, dennxs Foreheader tilbagr til Jordcn igenJ
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! fke
hat thet i Besøg hos os i et Par hvor Zions Mensghedsfolk bor, er hele Dagen.
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Men over ffote Strækninaer i N.·
Fremtiden. ·k)vad er Livet uden «Kristendom?
aldrig sial ds? Dust at Htftdqgea ved at
mode-s med voke fortsean- Del. bar Avlen taaet Stabe i
C. Jenseit, Selma, og Th. Hanfem Dei er tomt. Men det er newp «i
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Men nu er der god Udiigt til, at
Hvede ellek tun Klime
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sinder as Aar hat den ise et enefte der ligaek hegt-ed Api du W WAervisning.
Avl ad Ante-. Folk reist-r heller hat aldrig set en fuld Mond der, felve Goeten Festlighed i en Studlund SinsAar slaaet feil. Men Livets Brsd
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Matt baade med at saa os hiSondag Formiddag j Kjrken for gode Tiber-. Selvfslgelig bllvet det og vil koste 253,000 Dollars. Byen ban ikkr gam. For der er jo Mc
vidt for Jafet og ban stal bo i fte i dit
Troöliv, san hakt, at selv
Us.
Sems Telte.« Da i Kraft af denne om det
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de bedes melde qu i god Tib,
men fra focfkellige Statt-r i
de
størfte dankte Settlementer
ZZTften.« as
Pcm Mesnighedens BequeMcn foruden disse. 5om har tagct her i Amerika, kunde det
-WÄGEN ZNUFF er tilbekeclt If den bedste. gemie, riss· M gisInaasle
Istikiske Bladtobslt, til bvslhe law mdanne lngredicnser er tilsat, som er natukligs
Opnold der, er der ille sna faa, interessere Bladets Lcesere at høre
H M. Haufen.
Blandsngstoffet til Bladtobak og sbsolut rent- Aroma-Ekstralctek-. snusmalingspws
Tom i« den vorn-te Sommertid op-— sm os.
cessen bibeboldek Tobakkens goti- denskaben og alle de bitte stoffer og syst-z
holder
Vi lasset ofte om Forboldene anfig dernede ved Haue-t, da
M Andes i npturlig Bhdtobak dont-ges
Klimaet der fynes at paer meqet dre Siedet Vesret er et yndet TeMissionsmsdr.
cOPENIsIÄGEN sNUFI w DUN KEDSTE MDE Ul- ZKWM
behageligt. Byen har et Jndlnmgek- nm Tom man bar set scrrlig i den
MUZNINC
i Sowele
antal af 25,000; mon man regnet sidste Tib, oa
Ja. 25-——27. Augqu
desangaaende kan vi
Ist-imm- sf Ost-satt i Inmde bessgendes Antal i Sommerens meddele, otskønt det
Præsterne
F·
Anderer og A. T.
hat vceret
Lob til ca. 10,000. Underljgt er l idt vakmt og tørt her, som an- Weismann hat lovet
HEW OW« M
at
deltagr.
det at komme der, for man træffer dre Stehn-, i Sommer,
holder Rennen fom vix gæfte US i de DaFolk næsten fra enbverStat i Øften, Massen sig bog temtnelig godt. Der ;e, fkal væte velkommxm
og hvet Stat hat som Regel en blivet selvsslgeltg site saa weget
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