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tegnede bød Velkommen med Sal- 
men H, 3: »Seit-d djt Lysd og din 
Sandhed, at de man ledjage mig, 
at de maa føre misg til dit hellige 
Viel-g og til dine Boliger«, og nd- 
talte det Himb, at der blandt de 
tilrejfende var en Flot, der med os 

her vilde bede Herren om at Guds 
Rige maattc faa et Its-d fremad 
ved dette Mode. Alle indbødes til 
at spiie i Spiiefalen i Kirkensssrypt 
Vi sang steigende Saliueverfet: »Tai 
ske dig Faden Sen og Rand-« og 
den skønne Aabningsgndstjcneste var 
fort-L 

Torsdag Efteriniddag begyndte 
med Salmefang Skriftlcesning og 
Vøn ledet af Post. W. E. Melken 

Forinanden vollker jin Jndberets 
M, der blev ovetgivet til en Ko- 
mite bestaaeiide af Past. J. P. Hee- 
de, Post. N. Beutsen og Jens Clau- 
sen, Tkufant. En Revisionskomite 
bestaaende af Post. M. Th. Jensen 
og Martin Kjøllcr blev volgt. Et 
Brev fra SamfundetsFormand blev 
oplæit. Tet vedtoges at beivare det 
ved Sckretæren nied Orden »Von 
tro indtil Boden, faa vil jeg give 
dig Liviens Krone«. 

Ferste Einsie: ,,Ttet praktiile Son- 
dagss og Hverdagsskoleakbejde« 
blev indledet af Past· M. Th. Jen- 
sen. Jndlederen begyndte med at pe- 
ge paa, at Emnet pente mere paa 
det belcekende end det opbygaelige 
eq, at det havde særlig LEkinde til 
dem der tager jig af »Jen! fmaa 
Lam«. Jndledningen vilde blive en- 

sidig, da Taleren tun kunde tale 
om det praktiite nd fm den lille 
Kred, lwor ban bavde sin Hiernina 
Jndledniimen vak- i det hele en 

belaskrnde erninq af en aod Zen- 
dagsilole Man fil det Jndtrnk, at 
der var ikle fcla lidt Alvor oa Fort 
i Zondaasskolearbejdet i denne Me- 
nialied Man fik ogiaa det Jndtrnk, 
at Vernems lærte cis-get fordi Ord- 
ningen Var Tauledes, at de oilde 
leere nagt-t. Modt var det oqfaa at 
here at Zondaasstolen havde et 
Hedningemisiionsmøch en Gang i 
Maaneden. Men det betonedes oqs 
san, at twad der var praktifl et 
Stad, var ikle altid-praltifk et an- 

det Steh. Beklageligt, at Tiden til 
Forhaiidling af destte Etnne var 

altfor fort. Don der blev Tid til 
at fremholde den gamle Sandhed, 
der let aletnmes, at ilal det rigtig 
blive til noaet med Søiidagss og 
Hverdaaesikole saa maa Fotældre, 
Menighed og Praest løfte i Fælles 
ital-. Tot betone-des oaiaa, at der- 
fom de aainle Nealer ikle var prak- 
tiite for de lokalc For-hold, da mont- 
te faadanne viac for nye Regier. 
Tet blev ogsaa giort aældende at 
Fokældre og Born vilde lide et stort 
Tab, derionc Bot-jene itte sit lasrt 
det danike Sprog iaalcdes, at de 
med nogenlunde Lethed lunde beuge 
det, Folgen bliver, at Bonn-ne i den 
volsne Alder i de ileite Tilfaslde 
forlader Faders og Moder-J zeitle, 
ia, i rigtia manae Tiisaslde alt hvad 
der hedder Kiefe. 

Toksdag Aften Prasttede Past. 
J. P. Jenseit oq zllkissionlrr Ul. G. 
Jenseit fra Chikaakx 

Fredan Formiddaa lseqyndte med 
Andagt, en Betraatning af Salme 
100 af Pair. M. Ill. Jenseit Dele- 
gaternes Naan oplasftes. Lllletfreds 
iens Pia-steh med llndtagelfe af 
Past. P. Nil-liest, Ehicago, var til 
Stede Der viste sig at være i alt 
20 Deleaatet, 8 Prasster og 12 Lcegs 
delegater. Seltetcrren oplæite Rap- 
porten fra sidfte delegerede Krebs- 
msde, der med et Par Rettelier blcv 
godlendt. Rassen-ten oplæfle iin 
Nat-part Der var i Aarets st ind- 
lommen 888198 Kassebeholdning 
fka 1910 887.88. Till. 475.86. Uds 
betalt 8823.82. Kassebeholdning d. 
so. Aug. 1911 8152.04. Saal-an 
fer vor lllle Husholdning ud. Her- 
ren vil not fremdeles velfigne den· 

(Foktfcettes paa Side 4.) 
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»Macht-es et Forholdene 
i den lnthekfte Kitte. 

Nebenftaaende er taget omtrcnt 
Ordret of »Lutherancken«, men dou 
med den Forfke1, at det der bar Ti- 
telem ,,En Kongregationaliftprasst«. 

Det indsendes herved med Bin 
ocn Optagclfe i ,,Dansteten«s Spal- 
ter. 

Jndsenderen hause-z at Enthe- 
raneren«5 Reduktion ikke hat noget 
derimod. Det bedcs undskyldt, at 

jeg tog mig den Frihed at scette 
»etnytHoved« paa det —Men 

Zellers tror jeg, at i Almindelighed 
er det af ftørke Betydning hvad en 

Ting og en Zog ei, end hvad man 

kalder den. (Jiidienderen). 
»For flere Aar tiltmge holdtesz 

iBlooming Planke Minn., en Zøns 

dagsskolekonvention Tek var ikke 
faa Præfter og desnden mange Sen- 

.dag·:—skolelcerere til Stede. Blandt de 
førftnævnte var en stor, staut og 
nok dygtig Kongregationaliftprwst 

fra Owatonna ved Navn Chamber- 
lain. Hans Emne var: ,,Ssndags- 
skolens Forhold til Menigheden«. 

Jfølge hans stfattelse var dette 
For-hold alt andet end tilfredsstils 

lende Blandt andre Ting noevnte 

han ogfaa dctte, at Solidang kolen 
paa manch Steder stiller fig helt 
nafhcengig af den Menighed, hvis 
Tjenerinde den fknlde verke. Den be- 

stennner jin egen Tid, vælgcr sine 
eqne Lærcre, ofte uden at sperge om 

jLasre og moralfk Liv, og ordnet 

»med alt nden Henfyn til Forwldre 
eller Menighed 
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»Men det værfte var«, paastod 
Isham ,,at Bat-neue gisnnem Søns 
dagsfkolen ledes ud af Menigheden 

»3sndaq efter Sendag made-s disie 
to i Kirkedøren Den ene Foriami 

ling gaar ud, naar den anden kom- 
»wer ind, og Resultate-i er, at faai 
inart de unge er færdige med San- 

dagsskolem fer man dem Manieri- 
Herrens Hus«. »Meniabedens 

Gudstieneite er noget helt fremmed 
for dem. Der har de aldrig vwret 
til Siede. Nu falder det dem ikke 
ind, at de ikal gaa med de gamle 
oII de gifte Falk derben, og liorte 
er de, og borte bliver de.« 

»Zlal jeg vælge,« vedblev ban, 
»mcsllem en af disse to, cnten at ta- 
ge mit Vam med til Gudstjeneften 
oII balde det bivmme fra Zøndaass 
ikolen eller lade det gaa til Son— 
dagssfioleu og holde det fra Gudss 
tjeneften, faa betcenker jeg niig ikke 
paa at vælge det førfie« 

De andre Præstcr medgav. at 
Stillingen var saa. De unge kom» 
ikke til Meniqbedens Gudstjeneite i 
noan as deres Kirkety og Søndagss 
icolen havde disk-selig sin Andisl i, at! 
det var iaa ---— Men Spømsmaalet 
blev faa: »Hoad vilde man gøre«? 

Zaa laimt swngrcgationalistpræs 
sten og »Lutl)craneren«. I 

Dct var min Taufe at have kopie-» 
ret hell- «Styktcst, men det er Ior 
langt, og det er for berærligt at 
jøre Pennem saa det maa opgives 
J Siedet vil jeg tilføje en lille EI- 
terslkift af »eget Produkt« og iaal 
ipørge: »Hvad vil vore danske oq 
notifi- siirkeIamfund g-:e«? Vil de 
tagc sig af ,,Iattige« Iorlomnc»3yns 
decch naar jaadanne kommcr sum 
ircnnncsdc til dem idc vasre unge 
eile-i asldru ellcr vil de heitres-u- 
detn bland »Zvinenc« og uditødes 
dein for de andre siirkeiamfund at» 
taIIe iiII af? 

Eftcrsfrist Tauscr til Lock- 
vcjclsr for »mlmsocurr it may con- 

c(-1-u«, um nagen Tom ("ti1fasldi,1t«s.«) 
nmatte lasse disfcs Linien ffuldc sy- 
nsss at ,,im«.sm-11« tue-Jede til «dcm«. 
Lin for Etspzx en sucher Prasfto7rtce 
Em- tmk tcmxcy at se en ung Why-, 
furdi inm fu« paaP1-asftcxx, Imar han 
prædiker. —- Vor vedkonnncndc un- 

gc Pius da 1n-b1«cjdc-5, um Zum trus- 

dcr nd af samme- ilcenigl)cd, hellere 
md at soc-amt- Prwftefrucn ocd at 
se paa Prwften, naar ban prwdikot 
Ellcr hvorledes: Er det ikke tillndt 
i den Iutberske Kirke at se paa Pras- 
sterne, naar de staat ovhøjede paa 
Prwdikcstolenes 

Videre: Om for Eis. ved en lu- 
thorjk Sondagsstoles Bibelklasses 
OvcsrhøkingsskomPrwften felv leder), 
en Elev ved fra et Premium Kort 
at oplæse -Striftftedet: »Vi have ib; 
te her en blivende Stad, men fsgei 
ester en tilkommende«, bliver tiltalt4 
af Prwsten for Ek8.: »Ja jeg vedl ikke, hvad J fsger efter«. Derfom 
not-kommende san tillige føler en- 

som, forladt og forstødt — trykket 
af en Vyrde af Synd: faar det Jud- 
tryk, at han vift heller ikke bryder. 
sig om det, er det da faa formt-« 

»der-liq, om vedkommende trwkker lig 
,bort fra Menigheden"? Og bør det 
bebrejdes vedkommendef 

l Men man tør vel haabe, at det 
tun er de hovmodige og stolte Men- 

sneller og ,,Svinene«, ver «bliver be- 

hanc-let fauledes i vor dyrebare lu- 
Chaise Kiste. Og saa faar de jo 
ktm starbean eftet Fortjeneste. Jks 
ke sandt? Men naar faa de prote- 

stantifke Menigheder ikke alene aabs 
ner deres Kirkedøre og byder dissq 
,,Svin« velkommen, men gør alt- 
hvad de kan, for at drage dem til 
deres Kirkcr og Sondagsfkoler 
og »Unmusi- dem med det bedstcH 
do l«elv bar«, knn det saa forundrc, 
oq bør dcttmrme Lutheranerne, om 

disfe ,,Svin« tagen hvad man gi- 
verdem?-—»Evin er jo dog Svin«. 

Tot er ikke længe fidcn, (vift not-P- 
pe et Aar) at folgende Ord blev uds 
kalt fra en Prædikestol: »Du er 

haadere end Djævelem for der staat 
skrevet, at Djævelen trot, der er en 

Gud til og han skælver, men det 
aør du ikke«. — Om do Ord gjaldt 
hole- Mcsniqheden eller en enkeltSjæl 
i Kirkcm maaPrchten og Gud vide- 
jcg ved det ikke, mcn jeg var«i Kir- 
kcn ——. Gud «ske Lov, i min Bibel- 
bog ftaar der ogfaa skrevet: »Seit 
elfkede Gud Verden, at han gav fin 
Søn den cubaarne, at fhver den, 
som tror paa han1, ikke skal form-bes, 
mcn haka evint Liv.« Jesus fagde 
fo ogfaa felm »Den, som komme-r 
til mig, vil fog ingenlunde ftøde 
m .« 

Jeg bar dog lasrt at kende 
Mig felv, min Stud, min Ven, 

min Fjende. 
Min Fjende var mig Gram, 
Min Ven var fvigefuld, 
Jeg felv var skrøbelig. 
Gud var alene huld. 

Langt nuer virkd end det rødc 
Guld, 

Det er sig selv og fin Gud at sende. 

Jeg og hat fundet det, jeg grunder 
Mit Salighedcns Anker paa; ; 

Den Grund or Susu Død og Bun-» 
der, 

» 

Hvor den før Verdens Grundvold; 
lau. 

» 
Det er en Grund, som evig staar,J 
Naar Jord og Himmel 5elv for-i 

gaar. 
» 
O- 

Vi forstanr ikke Tanken i ovens 
ftaaonde. Der bcgyndtesks med at pe- 
ge paa en Skcwhed i Forholdet 
mellem Eøndagsifkole og Menigs 
bod: men Jndfenderen naar saa 
over til at swtte en enden Skævs 
insd i »Gabcsftok«. Vi har inchn Jde 
am, hvor det om »Svincne« etc. 
dem-r henad Men da der jo er no- 

aet at tænke over, optaaer vi det. 
Føler noqen sig ramt, kan han jo 
taae fig det til. Men hvad vi frem 
for alt her vil have sagt, det er- 
at dct da lanqt fra er luthersk 
at fis-de hverken den ene ellcsr den 
nndcsn dort. Dei er os derimod i al 
nor Linnasngislfe og Færd om at 
gøre at »vinde Mcnnescer«· 

Red. 
—-.0.0.--- 

Olcaudcr, Calif. 

P J. Lundurg nat folgt iin Zwis- 
nstniiig i Eafmm lmn bar Uasrist ou 

Zur i Tentam-K 
Ungdomisforeiiingeii baude sin« 

Rossi i Laton, lwor de more-do ji« 
nie-d at iiite og legt-. Paftor Eiu 
holm var ing, iaa de tzavdc ikiis 
lmni met-, etlier lmvdc de der gudtj 

Vorm-festen var i Jan-:- Part Toni 
iasdvaniigs der er jo nicgct til at 

iiriigile Bornisiicis Opmasrtjomlwd » 

W« Z somit-des Vesruene oq de asi- 
dns i den ftorc »i)all«, twor di- 
iaim for os til sein Æm Posten-r- 
ni- H. Haufen og L. Johnion samt 
vor egen Prasst taltc noglc Dro. 
Siden wehe vi rundt i det iniuktc 
Anlass. 

Paa vor Menighedszsalvaarsmøsi 
de blev der talt om at faa privat ; 
Altcrbasgcr i Stedet for faslles sit-! tcrbasger.Der var mange baadc for 
og imod. Der blev faa udvalgt en 

Komite til at forhøre ncermere om 
dette vigtige Spargsmaat Den stut- 
de iaa rapportere til Knatalsmødct 

Andrcw Pilcgakd og Lillie Kriti- 
gel er bleven ægteviet og er flyttet 
ud i den-s nor Villa paa Eedar 
Ave. 

Kaj Paulscn bar opfsrt sig en 

»Vungalow i jin Bingaard paa So. 
;Ave. 
I Thriö Thompion hat ksbt 20 
Art-es i Vingaard og Alfalsa paa 
;Cedar Ave. og hor opført fig et 
lpcvnt Gus. 
P Søndag den Z. Juli bavde vi 

iGudstjeneste som fædvanlig, men 

syefter Gudstjenesten synteö Falk ikke 
jrigtig at ville gaa hjem. Efter 
Studegsskoles og Bibelllasfetimem 
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«kom Peter Christensen og Peter Jen- 
ien over til Paftor Engholm og 
bad om nogle Minutters Opmærks 
iomhed. Pastoren saa paa dem nied 
Forundring, inen fulgte dog med. 
Te Viste baut en smuk fort Heft, for- 
fmrndt en ni) Buggy og med mit 
Esletøj paa, de fortlarede saa Pras- 

»skm paa bedfte Monde, at det var 

»r« Gave til hacn og hans Familie 
" 

Tom Paaskønnelse for hans Arbejde ! Menigheden Pastorenblevsaa over- .raiket, at det næsien var ham 

uimuligt at udtale fig. Derefter spifte 
i Stolehufet Peter Christoffels- 

sen talte nogle vnrme Ord til Op- 
muntring for Prceften, som takkede 
for Gaven, den ftørfte, han nogen 
Binde hade faaet, fagde han. He- 

·sten uq Zeletøjet var fra de celdre 
i Menigheden og Vognen var fra 
llnqdomsforeningem 

Student Th. Hansen og hans Søs 
ster Agnes kom herud sidft i Aug. 
Manne-d fra Man-, hvor de var til 
Aarsmøde Studenten har talt til 

josz flere Gange-. Han rejier snart til 
Vloir Zentiuarium for at fortsæts 
te iine Studeringer. 

»ö. Chris Hansen med Familie- 
Cliriis Thomjon med Familie og J- 
Jensein 13 i alt ,er bleven optagen 
i Menigheden fornden de 55, der 
bleu optagen for en Tid siden. 

Vi voller, Herren fkal haveÆren 
for det alt sammen. 

Nogle Familier havde en Udflugt 
til Mount Campqu de var saa uhel- 
dige at drikfe daarligt Band, og 
eiter at de korn hjem, blev de fleste 
iyge af en Slags Feder i en meget 
liøj Wad. 

Peter Hanniondszs Familie er ble- 
ven sorøget ined en Dauer, Chris- 
Peterien og H. P. F. Haufens hver 
en San. 

Mr. Gøitz og Mr. Meisburger 
ligqer for Tiden meger soge. 

Missi» Martlja Rappen, Birget 
Tannen og Sina Christoffersen er 

reist til Oatland. 
Miiss Johanne Klippen fra Ore- 

gon er i Beføg hoö Thus Berg. 
P. A. Zinisth og Familie er til- 

linku fra et Veiøg i Nebraska 
Mrs. J. P. Smith og Datter 

illlary er tilbage fra Kyften. 
Mr. Anderien fra Ruskim Neb» 

lmr vceret her at bei-ge os. 
Hssten er nu inart forl1i, grundet 

paa Frost i Fotaaret·l)avde vi kun 
halv Adl, hvorfor Prisen er høf 
i Aar. Ferstner kostet fra 9 til 10c 
pr. Bund, og Roiinerne 472 til 5c 
pr. Pd. 

sVejret har været rigtia behage- 
ligt her i Sommer, vi bar kun haft 
et Var Uarme llaer oa for Tiden 
er det dejligt Vi siger filnd Taf for 
det alt fainmen. 

Kcerlig Hilien 
Cn Arbejder i Vingaarden 

conan Doyle at Islis Best. 
This stot-·v--«(smlins,x worlcl Hof-ins 

to lns tnninltnons in tlns wwlisst 
tlmt Hit- Alstlnns (’»n-in l)o·x,«ls- is 
nt l1is Inn-if in his slnstsloels 
llullnsss nttnschsx "l’lll·l (’lll(«.X(lO 
REFUND lll«Jll«Xl.l) is now in 
tlns sit-f »l« hist-schlug inmilnsr Ist-- 

(.-«1-·l l-«v prinfing in ils mltnnns 
all tlns Sliprlsusli llolnIH stupid-s 
own- u·1«lfl«n. lmtli slmrt «n(l 
long-. Sonn- it lnss pnlpljshssil in 
th« Hist, lntl manx ol· tlns lsesst 
im- still to r-,onns. t ls tlus only 
pay-Its in flhimgo now nntningz 
Rlnsrloolc llolmcss Not-los 

THE RE(’0RI) — lllcliÄLD has 
only womitle lnskxnn on the 
«Me1moirs of Shorloulc I-loltn(-S.« 
a Harfe-S ol« thirtmm of these fa- 
mous dptocetive tnlos. The sto— 
ries, whioh have been Appetit-ins 
only on Sundays, are now to kun 

right along through every day ok 
the wesok until complotecL This 
serjes is to he follows-d by two 
long sherloolc Holmes soriuls—. 
«A Study in Reaklist" and «’l’h(- 

« 

sign ok the Pom-." Many por- 
sons are taking advantagss of 
this change to read the world’s 
hast deteotive stmsios. 

sherlook Rolmps has the honor 
of being the most widele known 
characters in kiotion. The- kugel- 
nntion of his advksntnres and of j 
his marvelons detoetive powpks 
is kalt by all claim-IS of reader-E 
You oan always find some of the 
bebt populcr Action of the day 
in THE RECORD-HBRALD, 
but this conan Doyle sekies is 
something out ok the ordinary,» 
even for that onterprising paper-. 

Jubilæums slcrikt 
Crinitatis Heminarium. 

1886—1911. 
AF PASTOR P. s. VIC. 

Historisk ()vcrsigt uthr denne sknlcs VirksomheCL 
smukt udstyreh snslges til Fuchl fur skulen. Pris 5(·)c. 

send Bestillingesr til 
(J. X. IsIANlex 

at naar Farmeren i Horden 
om Foroaret begynder at gøre Jorden i Stand til at modtage See- 
den, da er Florida Farmerons første Avling allerede færdig for 
Market. 

Dette er en af Grundene, hvorfor en Former har fra 8200.00 
til 8100000 per Acre Profit om Aaret i Florida. Dette lyder 
maofke sotn Overdrivelse, men sHundreder af Farmere har det, og 
der er ingen Grund, hvorfor ikke De kan have det samme. 

Hvorfor ikke eje et Hjem i det frugtbare Sydeu, hvor de kan 
avle 3 Gange om Aaret, hvor der er milde Vintre og kølige Somre, 
hvor de kan eje en Form paa maanedlig Afbetaling af 85.00. 

Land toot ved Bycn kostet nu 83000 Acren, 3 a 5 Mil fra 
Vyen, 825.00. 

For Oplysning om Volufia Co., Florada og Danfke som har 
købt der, tilskriv 

P. H. Mille t, ? Elk Horn, Ja. 

LandsmætUL Rom og se: 
YELLOWSTONE VALLEY, MONTANA 

med dens prægtige Vandingssystem, de frugtbare Hvede-, Bygs og 
Havremarker; Alfalfa, Korn og Kartofler m. m. m. For den, 
fom sonder Landet og dets Frugtbarhed, behøvcs ingen Anbefaling: 
men vi ønskcr om muligt, at faa Dunste til at købe Landet og bo- 
scrtte sig her. 

Endnu kan der købes Land forholdsvis billigt — nær den lille 
trivelige By Sidney; hvortil Bauen ventes før 1. November; nær 

Dunst lutherjk Kirke —- begrundet paa at flere hat mere Land end 
de med Fordel kan varetage under Overrisling. 

Brcende og Kul have-s i Overflødighed. ——Benyt nu Lejliik 
heben for andre optager Landet. 

For nætmere Oplysning striv i Dag til 
J. H. Haufen, eller Sidney Land F- Loas Co., 

Brorson, Mont. Sidney, Mont. 
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leuasg as siirfle Klasse-Z 
Uslelirmsnsam og stile M ! 
Vi ksber Fedekalve, Hins, Æg og Smør til Tagen-s stieer Prifer. z 

; 
Vi er Agenter for Dr. Petcrs Kuriko samt for Scandinavians 

Americas Dampftibslinir. Landsmcend, som Insker at reife til eller 
fta Danmark, ksb Billetter hos os. Vi stoler dem til billigfte Pri-· 
fer, og vi vil gtke alt, hvad vi kan. for at skaffc gode Pladser paa 
Zkibene. 

Statt Mittag us Bäuer, 
Brevkoti, m. m. ftq Duifh Luth. Publ Haufe Bleir, Nebr. 

Sksnlitfcratur, keligissr Vogeh Bibler, Salmebsger, etc. 

Wersou - Baubo Co. 
Eos-teil Blussh Jus-. 

Postforfendelser beforges med Omhu· 
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Dampskibsbilletter 
m ed 

cunardliniens storehunisaskiba 
sælges as 

DANIsll LUTIL PBUL. ll0llslc, 
Ist-Am, dirs-Zu 


