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1911, 72,0()0. Avisymandens Wil- 
Iiam Curtists skrw —— i Fjor var det 

vistnok — »at Mirafclstaten vildc 
væve et passende Navn fsor Oklaho- 
ma. Statt-us Avl i Fjor nur-dere- 
des til 8121,996,««(), og dens streu- 
turer »live stock« til 8138,172,000. 
Hvor meget det san figer, eller lhvor 
meqet det er i Sammenlignmg med 
andre Statcr, shar jeg filet ingen 
Lyst til at onst-ge smidlertid er 

der vift ingrn Tvivl som, at Okla- 
homa jo dar gjott og vil gøre store 
FremIskridL især den østlige Tisl af 
Statt-n Zornan de almindelige 
Smdarter avless der ogTaa en Del 
Vom-lud lcottonj og »broomcsorn«. 
Dei-til kommt-r, at næsten al Stags 
Fragt trivch godt i Oklahoma 
Stutde antage, at Frugtavl vil Tid 
after anden fblive en betydelig Jud- 
tægtsfildc i Oklahoma, da Frag- 
ten demede er modcn for Markedet 
før Frugtcn i Nord. Danskerne 
dernede That før stiftet, at de maats 
te blwe san mange, at de Hunde bære 
et Lilienigshedsarbejdex de Ihar ogsasa 
gjort ndget for, at det kund-e ske. 
zorhaabentlig shar de det iamme On- 
ike endnu. Og faa tør man haabc 
at den begyndte Floloni maa blive 
for-get, maa fcm Tilgong af Men- 
nesker, der hat det jom en kaeds 
sag at have Guds Qrds Fortyndelse 
kblandck Vsrm unge dg gatnlc. Der 
er, sjom for berørt stadig Mennes 

ster, ogsaa Danfte, der vil sflytte 
ud fra Byekne, eller de bot ene 

blandt andre Nationen De Insker 
at flytte den, hvor Tanske bor. 
Sonsdanne vil jeg gerne awbefale 
den danske noloni i Oklahoma De 

dekjmod, Tom bot, hvor der er dankt 
lntheksk Memgsknsd og ilkc af nødvens 
dige Grundl- moa ilyttch tør man 

ika ——- for Eanivittigshcdens Zlyld 
sp— paa nogisn Rhode twertalc til 
at flvttc. Jeg anksr det for umst- 

diat og nforfvarligt. 
De, der moatte ønskc nasrmcre 

Qplniiningisr om Landet og Fooholsd 
i Ollchoma vil im anbofalcs at stri- 
ve til this V Jenseit, Morrifon, 
Okla» Ronte l. Mr. Jenseit bat 
ellers det sit-meins at gøre smed 

Landsforrct-ning, nnsn jeg trot, at 

Pan er vitqu til at give Oplysnins 
ger. Jkg TM Ikrjvc til hasm om 

den Eng. 
W. E. Niklsem 

Greenville, Mich· 
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Batmhjektighedens Magi. 
Eiter Cham- Dsickeui. Ved 

Kam M. Mille-. 

(Sluttet.) 
Den gamle Dame satte jig paa 

han- Plads, tog Barnets title, mag- 
re Omnd i jin og trat hmn hen til 
fig. »Min Dattel-T xille Ven,« sag- 
de yun og lagde Trengens Hooed 
mod sit Bryitz ,,iaa, fau, det Lan 

gIre Jan got-: at græde, mijn egen 
chng.« 

To Prwiten kom iud, sagde Fru- 
en: »Barnet maa have noget Mad 

og hvilc lidst, de fmaa Lemmer ty- 

ster osf Mulde, sont hatt hnvde Fieber, 
ellet maaskc der er de tynide sein«-den 
Jeg tager hanc med og giver ham 
lidt varmt at jpise, han can ioa ligi 
ge lidt pao Zofacn her. zog tror, 

shan kan Passe det Tøj, vi hat fra 
vore egne Zrcngcs Tib, det er varmt 

og godt. »Um Tau. lille Ven,« Tag- 
dc sbun til Trcnkuw og de gis ind 
i en and-m Erne. 

Da di- kom der ind, tkak Drengen 
en Æfkc med Tasndstikkcr op as 
Lommem 5som shan raste den gasmie 
Dame-, idet han cui-d halvkvaltanii 
me iaqde: »Der er dc.« 

Hun tog Terndftikkerne og sagte 
at sberolige det grædensde Bam. 

Drengen hulkede lustige 
»Men, thd vikde du bkugc de 

Twndstikker til?« 
«Fo’r, hviskede Nennen 
»«c8vad vil tm fige om idin Fa’r?« 
»Di! sagt-eh han blev der W.« 
...0vvr?« 
»Es det store, rsde Hus paa Tor- 

».de"ddek diu Fa’r Jsoihn West-« 
»Ja Men han er ikke flemJ 

Do andre hat lukket for bmn.« J 
»Men Tætidftikkeki1k, hvad vildc» 

sdu mcd dem ?« 
» 

,.ernde alle Hitsene.« 
rich« 

,,, ridi det er de andre, der er 

onst-« 
«Msin lsille Dreim, du bar Gast 

en Rot Sorg i Dag. Men vi to Vil 

i 
i 

! 
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gaa ind til Prassusn og bede sham 
lære os, shsvasd man san skal gøri-.« 

»Don vil slaa mäg.« , 

»Nei, nei, han vil ikke flaa "dig; 
ilmu vil shjælspe baasde dig sog din 
Zar. Du hørte du jo, han sagde 
før.« 

»Ja-merk Fa’r kosmimer ikke ud,« 
shulbede Dkengem og del varesde 

længe, ·fsr hans nye Veninde nam- 

nede at forstyrrc khanr Saa fys«·ede 
thun sham Pan Haar-it tørrede haus- 
smaa Øjne, faa godt dcst lind jsig 
gøre og for-te haem hen til Verdet, 
lwnr »den varmc Mad var bslwen 
lsmgt ind. 

»Spis nn, min lillie Ven, saa gaar 
vi ind til Præsten og faar at vide, 
slwad din Fa’r 5agde om dig.« 

Ist-engen saa, spaa shende, hulkri 
de sagte m sik lansgt om længv fpist 
sin Mad. 

De fulgtes saa ad ind til Preis-sten, 
oa den gamle Dame fagde: 

»Da er John Wefts Ssøn Geor- 
g-c; naar han hat shvilct slidst uid paa 
Evan ber, vil han bede dig for- 
taslle liidst onl, shvad hans Fckr ger- 
ne vilde, han fkulde lærcs.« 

»ng dig kun nsed der -l)ensne, min 
Dkews,« fogde Præftem og Fvuen 
stang et varmst Tæpve over hom. 
Man lwrte sagte Hallen en lille 
Tdd, men "·aa blev Aandedrwttet 
roliat og regelmæssigj. Den lille 
fowildede Ein-l havde fundet Hvisle 
cftrr en lau-a sog svær Dag i dyb 
oa rolig Sonn· 

Saa forlod Præften og Fruen 
stille Vers-lieh og de kalte længe 
5ammen i Euren ved Siden as. 

Fruen gav Pigen Beile-d am at 
gørc dcst anmlisBørncvcrrelse i Stand 
fyre der oppe og lwgne uoget af det 
Tøj instit, der vor aemt fm den 
Tib, Zønnrrne i Huiet var ssmiaa 
Trennt-. 

Vmsften qif stille ind i Stude- 
nslmnret sue-n oa gav iig til at se 
sinc- ere igennetm mkn ban iaa 
ofterc ind Pan dct lille, isovende 
Born. Drengm vaaqnede imidlers 
tid flkt ikke, og ved Siengetiid bar 
man stille Geer-ge op i Vorm-ow- 
reliet, hvor han blev laat i Sena. 

Dili- :-iattcsn stod Tøren til Pras- 
stcncs Zovwcrrcsliis nahen ind til 
VaritcskmnteL for-di man Vilde ver-re 

shocs Trengem nam- han wagnede, 
og de to gamle Menneikkr sov kun 
lidt ·felv. 

Laugt op W Formiddagen den 
næste Tag ilog Ist-engen Øfnene op. 
Han san sig formcdret om i Vækels 
set, men smsilede stille, da han saa 
den gamle Dame sidde ved Siden 
as Sense-u 

Han faldt attcr i San; smen 

male hede W paa Kinde-me 
vkste, at han shavde Feder. 

ngen blev deutet i Lobet af 
Estmniddagen, sog han kunde kun 

fige, at Georgi- fvrelsbig fkulde bli- 
ve i Sausen 

— Dei blw et vlangt Sygeleje. 
Bock Listen kom baade Præften ou 
hans Hustku in·d fvr at sige God 
Nat paa sammc Tid. De foldede 
bcgge deres Hinab-IV og Prcesten bad 
ou Min, jmn Trengen først ikke for- 
swd, men fide-i selv lccsrte at bede. 
Den bogyndtw »Fadcrvor«, —- —- 

og Geome, der fra jin lillr Selig 
kundi- «c ud paa Stjernehimlem 
vidste nn, at man bad til en, der 
hoc-de Mr over den, og fom var 

fasa wod og ogscm holdt as hans 
Fa’r. 

Mermis vjdsftc Im oqsnm m man 

ifkis maattcs brwnde andrc Montie- 

ikers Hufe, fordi man Telv var i 

Nob, oq han bavde lovet at opfyli 
k- jin Fckrs Insckm at blive m 

flittiq Damm der vildc lærc noaet 
tmttiat i Ver-den. 

At han bar hqu sit Ord, ved 
im: for manqe Aar eftek den-ne 
Veqivenhcsd fandt Sied, des-me jea 
den qasmslc By, og man fagsdh at 
der var ikke flittiaeke, ærligcre oa 
dnqtiams tmrl i Sogncst end John 
Weils San, den raste oq kanni- 
Gquc, der nu var Forkarl pas 
Mrwgaardem 

En norfk Rost om 

»An-or Rasmusfen«." 

Post-Or Th. Klauen-TO i »Fo« Kiste 
og Kultur-L 

»Men dcst fscmr stam- fa7t: offcntlig 
motsi, dem-are eller sbekjæmtpe denne 

W 

fovmel (Tvosbekendelfen) ellcr no- 

gist lod av den, shar spresten ikke lov 
til. Dkt er et utilbørlig brudsd ban- 
de paa dissciplin og paa sanidfasrdigs 
her Er ikke det sbrudd pasa difcbps 
litt og isr det ikke brudsd paa sand- 
færdighej, at presst-In den ene dag 
ftaar tfor ldsøpefont og alter osg be- 

kjmder vsom menighetcns ,,l)«ellige 
tro«: ,,født asv jomfru Mai-in. .ap- 
stdd trodjc dag fra de dødis«, smen 

nasste day stoor hatt paa et katvder" 
ellcr optmsdcsr hun i avjfcr og gir 
brde numäglthcn og sig felv et 

slag paa mundcn ved at crklære: 
»in-j, shan lilev iktc født av nsogen 
jomfnr. .han er ikke opstanden tre- 

«dje «dag«. 
Mmindelige mcnnefkor Vil kalde 

flikt Vilkaorligshet og uasrlisgshet, og 
de twlogiskc dednktisoner fom man 

føker at daskke over med, vil de kal- 
«de fesuitisme 

Vore smeniqlheter komimer aldrig 
til nt forlike siq med dette vmseth 
Ortodokse og fritænkere staat sam- 
tnen om i moralens navn at av- 

vife det. 
Der csr i virkeligshvtsen intcst fom i 

den qmd bar voft smsistillid og uvilje 
Mot den mode-tue teolosi i vide 
kredsis form dem-. 

DE- libcrale teologer havde gew- 
net sdet fremsiridt de kjmmper «for, 
om de lhcwde møtt met-nd Tom Konow 
og Arboe Nasmusäsn paa on anden 
moate end ide shar. Jeg er fukds 
stmtdig eniq msed dem i at prote- 
fteke mot faksanlæg. Mrn de skuldc 
tot saken i fin egen shaand De skuls 
de Hart og briwmt sagt til vedfoms 
wen-de: stop, venner, dotte gaar iskkex 
at motsi om mandagen det J be- 
kjender om søn’wgen, det maa J la 
verre: kan J for oders famvittigs 
het ikke la Mc at motsi den tro J 
fom kirkens tjvnercs har at bekcndc, 
da maa J nedlemqe edler ombede ou 
virke for eders ovcrbevissninsg utens 
sfor etnbedist." 

Korrespondancer 
MO---».-.-- -.--« --« ...-.. 

Council Masse-, Iowa. 

Tot er ikke altid saa nemt at 
forth-He fm det daqliges Liv i en 

Lokal Mcktigshed pcm en sfaadan Mao- 
Hde at dcst kan interessere »andre«, 
awdetsftcks boendcn Vi hat jo ikke 
alle saa livliq on Arm-d, at vi med 
vor Pen forstaar at løfte Begivens 
hebeme op as det daglige Liv og 
still-m- desm swaledes, at de sfaar 
lcvrt os, shvor nundvasrlige de cr, 
og hvikken Vasrdi. der kan ligge 
kault selv i de mindstc Ung. Dog, 
det er jo ikkc alt. lder kan have Jn- 
teresfe for den smkelte, fom ogsaa 
san interesse-re andre. Kunde vi 
merk- lasrc at sskrive vore Korrespon- 
dancer tisl »Danf«kksrm« nd fm den-ne 

Tattkcsga1m, vilsde det forth-je Kor- 
respondancens Vasrdi. Bisse Tan- 
kcr er ikkr skrovms for at kritifere 
i Ordets nlmindcsligc Bewdnina, 
mcn kun fremfat til Æwitknsing. 
Tor or vel sagtens flere Korrespon- 
dcnter, der 1bar det ligcfosm »Skri- 
vcr«, oig fom allerede tidligete et 

omtalt i »Danskc-ren«: »Hvad skal 
jeg ffrive, og shvad skal jeg im- 
fkrive.« ,.3krivisr« bar ikke i Findi- 
at kxims Regt-l og Petri-fund dertil bo- 
siddkr ban ikke tilftmsfkclig Jud 
figt on Erfaring: ibcm vil blot mindr- 
fiq sislv oq andre on1: Nod os nd fra 
vort loknlv firselims og socialc Lin 
fortwllc alt, bvnd vi ntaattc mensc. 

der kundi- bave Jntmsse.andns Ste- 
det: 

J min sidste Mebdclelfe brrøms 
im liqe .6(11·t-«.llknqan«n wakol7vstttøs 
der lwr i Auditorium Di- er nn 

fluttet, m kan da og-fna nok svise 
Ncsfultatisr i Tal, idsrt de mwdcltkh 
at over 1000 Zjælcs var blevcn omi 

ver-Mc Vi kan fo ikke die-unne- 
«bvormmkst der bin-des for Gnds Ni- 

m- vod faadnnnr Moder-, oq hwr 
monar- der qimsr dmss Wetter over 
i den law Frelscsrs Damit-. Men im 
Tigefom smuss det minder om Lin- 
msksen om Sædomandm hvor Jesus 
fiqer: »Mei: noget faldt paa Sten- 
gruwd, hvor det ikke havde msegen 
Jord, oq det vokfede snart op for- 
di sdet ikke bavdcs dnb Jord, mkn da 
Solon akk op, blev det forbrændt 
km fördi det ikke havdc Nod visnede 
dist« Im vor eaen Menighed kan 
vi ikke fremvfks sqa store Resultaten 
mkn det stun- sker don, oqfaa hos 
os, at der Eli-ver Svndere frelfte oa 
Guds Ord hat Fromgang. Sidstr 

Søndag var Paslor Geer til» 
JMisfionsksmøsde i Hamptom Nebr» vgl 
der var tillysst Lælecprwdiken Den-l 
ne fik vi imidlertid ikkr,«dc1MP(11·Wk 
Johann-m der var paa Genuem 

»He til sit nye siald i Wisconsin, 
til vol Glasdh uddeltk Guds Ords 
Sandhed til os, om at made tilj llslnd paa Nødens Tag, vhi vi lhar 
csn Nud der share-r Bønmsr. —Paa1 Ivort sidfte Menighedsmødse havde vi( 

»i-» lsvlia Forhandling om »den nye 
sSnlnnssl1oq. Do det blev oplyst, sat( 
Ldrt lrawede en Konstitntions For-i 
andring at ficm den den insdført blev 
det blsot vedtaqet at arbejde Ebenf- 
mod at faa den i Brug. En ven- 
lig Hilft-n sendlss ,,Dan«skeren,, og« 
dens Lasset-e fm Co. Blufsz Iowa. 

,,Sskrtver«. 

Ebcuezer, Audubon, Ja. 

Vi havde itskissionsismøde sidst it 
Februar. 5 Pratfter deltog, nemlig:: 
P. H. Peterfem J. P-ctserien, A. 
Nai-:Ii115«·eii, J. P. Christianfsen ogi 
G. B. Christiansen »Vort Hierte 
slaar for Jsraels Høvding-er, de 
sont beviste sig villige iblandt Fol- 
ketx lover Herr-NR Dom. 5, 9. 

Ved at til-nie paaAbrahams asdel it modigc Erobringstog, kam jeg paa 
den Taufe-, at man ogsaa pas-sende- 
kunde kalde et Missionsmøde for et 
aedelinodigt, sbarsmhjertigt Erobringsi 
tog. Og jeg faar Medhold ved at 
tænke paa Ef. 49, 24—25: »Man 
man tan tage fra den vasldige, hvadl 
han har tagetP og man den retfær-», 
diges Fangek Iskulle undkommeP Ja, 
saaledes siger Herren: Vaade fkulle 
Fangerne tages -fra den voeldige, og 
det, en Votdsniand hat taget, fkal» 
rives fra sha«1n; og jeg vil trættests 
med dem sont trætte med dig, og 
vil frelie dine Bin-n« 

H Jesus- kalder denne Verdens For- 
»ste for Tyven —- —— der myrdcr, 
Jrøver og stjæler, twad vor Herre- 
»Jesn-:s give-r og vil give af Nie-Pfla-l 
idigt Liv baade til Legem, Sjæl ogl 
Diana Jah. m, 10, iaa Formanins 

aen am at »it)ol—de fast ved det, du! 
rhat-, at ingen ital tage din Kronexl 
langtfra er ovcrflødig. 

Ezekiel 27, 1—11. var et Sam- 
taleemne ved Mødet, det om de døde 
Ben og de mange ihjelflagne — og 

Ubert-ans Spargssmaal til Profetem 
Man disse funne blive levende2 
Man faar af Profeten et godt Svak: 
»Hei-ris, du ved sdet«. Hans Svar 
niaa man til de flefte Tiber w til — 

ifeer naar man ser Mennesker, sfom 
i mere end en Snses Aar hat W 
Beføgselsestiider uden at kewde dem, 
sog selvfølgelig er deres Born næs 
sten altid iblawdt de bortførte cller 
ibliandt de ihjelslagne: 

Gfter Dødsanmetsdelser at tegne 
istulde man tranke, at vi her har et 
Jmeget Iiundt Klima; thi det er lang 
FTid siden at nagen dade herude paa 
sUansdet 
« Med Henfyn til Vrylluspper fynses 
Tat-r ogiaa i lang Tid at have merkt 
Stil-stand Dog, det begnnder at 
ijskke iammen. 
j Jngen taaer meget Zeil, om 

«han eller hun vaelger iaadanne Ven- 
ner, iom man after lang Tids Kends 
Tab føleT iig fowissiet uni, man glad 

’t'nnde dø iammen med, og som 
tun treffe Tom den fvenike Dran- 
ning traftede sisn Ase-mal til fidst med 

sOrdetr »Icqu vCirisfti Nuds Seins- 
XNod, renser as fra aI Sond« 

Korr. 
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I Berigtigclfe Nr. 2. 

« 
Or. Nodaktør A. M. Anderer. 

Im beklagen at jcq attvr man br- 
dcs Denk om en lillc Plods i »Dan- 

.sfc-n-n« for et Par koste vg, Tom jea 
band-er, affluttende Vrwasrfninger til 
Or C. P. Cshriftensem :)ltlan«tic, 
Jn. Mk var godt, om De havde 

«qivcst os Oplysninq om, lhvor deck 
Estnnr i Don7k Vrodersamsunds Love 
lcsm de 10 Cents til Vørne«hicn1msene, 
Hm work-des en Legt-s Knsjerer on 
"«!Icfmrel-«e fan for-holde fig over for 
klssedlvmmcr. som ttwqtcr at Male 
dem. Mr var «desvwrre Mdl., som 
andcs nei, naar man o.s·.v. -—, vi vil 
fu« faa Bello-geler «fcn«di det sor 

for lidt, der ksomsmer ind, og det be- 
'dn1v(-r min, at di-, som san Zagen 
sfm den Skde paa en Munde skulsde 
faa Net. Hvorlesdes Delegat den 
on den bar «foritaaet eller misfors 
Wort, ihvad vder sblev vedtaget paa 
Konventionen i Fresno, eller hvori 

ledesfs andre Kasierere opfylder eller 
iforsømmer deres Pligt, Lan jeg da 
ikke vix-re anifvsarlig ifor, og dette er 

in en frivillig Sag, lige Tom naar 

der i en Kirke optagcs en Koilekt 
Henivmd Dem helft til den eksekutive 
Komitsc for D. B. S, og vi vil gosds 
kende dens sKen-del-·e. Nu Ihaaber jeg, 
at vi alle er enisge i at undskylgde 
Brodin C«hi«iite11ien, fordi han That 
flaacst lidt til Sknglerne i sin Ar- 
sbcsjdsrsuimsr for en god og ædscl Sog. 
Vi dar jo alle begaaet Zeil. Med 
Dak for thagellse 

Venlig Hilfm 
Hans Andersen, 

Kennard, Nebr. 

Hetmed ansser vi dette Ordfkiftie 
for affluttet Dr, der fort-staat de 
danfke Børnehiesm« her i Amerika, var 

sikkert glckde ved og taknemmeliisge 
for de Bidrag, de fik fra T V. S. Ws At san et Medlem af D V 1S. 
nos, Gaven but-de have været itørke, s 
det kan der ivel ikkes ankes over. Paa 
den anden Side siger dset jo sigs iDiv, at enihver maatte qive efter 
eaen iri Villie. 

Red. 

En Rettelsr. 

J inin Artikel i ,,Tanikeren« Nr. 
ll for Bli. Febrx »Er Luthers Ka- 
tekiszinuszi o.i·.v.« Var der insdsnequ 
sig en Del meningsforftyrrende Inst-; 
feil. J Linie 17 for oven staar:; 
»vilde »vi« gerne«; jknlde staa: 
«vil«de »jeg gern·e«. Og fauledesj 
sknlde der nassten :l)ele Vejen ned» 
igennem staa ,,jeg« lhvor der er trykt 
»vi« J Linie 37 for neden i føvile 
Spalte stcmr »J«: fkulde stao ,,je,q«.; J Linie 50 for neden i anden Spalte» 
staar ,,F«ornd«fandsheder«; ikulde værei 
»Grnnds«andheder« ,,Vi l’e1v« fkuldes 
viere »os selv«. J Linie 30 for nei? 
den staat: »Da de, er bleven alvorsi 
ligt« lass: »Da de, iom ere sblesvnsel 
alvorliqt«. J Linie 11 fra nedem 
i tkedie Spalte staat »»dvik-1ek» IcesJ 
»ndvifler«. 

Chr. Falk. 

Bekendtgørelfer. 
Kirkeraadsmjde 

wfhosldes, om Gud vil, pasa Stole-n 
i Vlasir den 26.——27. Mal-is dette A. 

Sagen der ønfkes fremlasgt for 
Ksirkeraasdet enten sm- entekke Per- 
ionm Menigsheder eller Kredit-, man 

være undertegnede i Wende senest 
den 23. Marks. 

J brodserlig Ærbødigihed 
G. B. Christiansen 

j Missiousmvdc 
Jnfholdes i Bethania Menighed, Bo- 

jswn Mass» fka den Hde til den 
I17de Mai-ts- og i »Den f. d. ev. 

limheksze »Die-nahm i Werke-seen 
Mosis» fm den 17de til den 19de 

««Marts. Venlig Jndlsydelie til alle, 
Juni kan deltage Vennek, bed for 
los. N.C.Aaberg, 
i L. FI. K jæix 

i Missionömødr. 

Esholsdcsy vil Gnd, Fredaa den 22. 
Stil Søndaq den 21. Marts i Sta- 
Iplcshurfh Nebraska Prassterne J. C. 
ZPedersen og J. Gcttscn That lovet 
Tat tate, og Sproget Davids Sol-ne 

1()6, 4. 5 og Emnct »Va-kft i Noa- 
den« efter 2 Pet. «3, 18 vil blive 

drsftet. 
Venliq Jnsdsbndelfc til Mødet. Til- 

krefsende anmodes om at melde de- 
res Komme til andern-suche 

Jvar Marias Haufen, 
Staplchursh Nebr. 

. 
Missionsmsdr. 

i Qm Gud vil afboldcs drr Mis- 

Ifionsmødor j Vebbnnia Menighed 
Ved Plainviem »Mehr« den 15de og 

I17de Marks. Hierielig Jndbydelfe 
Itil alle, sfom vil ssasmles mkd os i de 

FDage Vrsøacnde bcdcss misddele Ti- 

lden lfor den-s Ankomst til Wenig- 
»«hedrns Formand Mr. H. J. Hanser- 
iNr 2, Plainview, Nebr» de vil da 
blivc wfhentct vcd Stationen.. Lit- 
daa den 16de Marts bliver der 
Missionsmøde i Bethesda Menigs 
lhed ved Bazile Mills, Nebr- 

Paa die vakanste MenigshedersVegs 
ne· L. Jenseit Kredsiformand 

Ruskin, Nebr» Fabr-» 1912. 
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t«»«.» ler saar det. antssrker most-ges- 

l ·Copenhagen" er Verdcns bedsto Skru- 

— 
A 

covnnaacsw 
Stillstobalc tot- Sk:·saning. 

« 

Vl CLLRANTERBK 
fss at ««C-p-:nhi1r2n" shus csr c»« Las ajtxj 
v-I«ret luldsnrndijk ren. 
st Den-s Fcirhandlfsr ilskE hat« dek. vlk 

vj sende Dem riet Dr. Post tLE den stinkt-»Ze- 
msex Pris, 5 Gent Æsken. jndut Deres For- 

Tobak. 
If ITYMA N-lkBU'1’0N CAUPANY, 

50 Uns-m Aquin-V Nov Tot-k- 

Dct cr jo fclvsagt, 
m den-s Røku lasset Engelsl, cller de 
vit inan komme tu in Miste dist. Lnslek 
Te, ul de shu komme tu u: sljr.mur sig 
Inm c11ns«ri!nnsk usrngtcwh Grsntsagw og 
.stklwd11rtttj1m samt nimmde Land- 
lmth Laster Tr, m den«-J Vom ssal 
tm fund LuaninxL und Dminiim2 Tusker 
Te at holde durle im dem nsnnd Ums- 
mtnr tm Lumnmeriesf Ihm-;- fua cr, jun 
Caritas Tore-z Vom den »Man-« lute- 
"R«nr1n Jwrm1l«. Don indclmldok IM- 
dc, IM- Ilnmnnst Lustle 

Mach-J Hoden-Mr er vmktissc Mir-nd 
og xUImch 

For Fett, som hat dct travelt, 
» Mach strengst- Dciss Averttsscmcntss 
immer er fru- for slksms medicinsie 
Simon Tot ist til m stolc Wa. Naar 
Te misspr .siedslahck, Ecrdcluru Stillm 
ger, lebende mum, Inkrer ksllkt not-« 
lustidims ijsmnms m Lutle)nld11inmn, 
san indtslwdcr Blum-l lmrc annumsrkdks 
Avornsirntcmtsr Tot lmr sten- Alson 
um«-r end noact ander Vlad for Land-« 
brichst oa Nein-tust ! lnslc Vordem Scnd 
en Dollar sm« kn spm Aar-:- -nlisskipnon. 
Dr sank Penacno roch-, Wic- De Mc et 
filfnsdsx Skkiv pnn Dansk, om dpl 
hehøvchn 

Pan-m Jouknal 
281 N. Clifton Str» Ist-Unholva Pa. 

Missionsmsdr. 
Vil Gud, bliver der Missionssmls 

de paa Fremosnt Bakker sfra 22.-— 
LI. Martsx 

E. R. Ansderseth Præst. 

Missiousmsde. 
Vil Gud, sbliver der Missionsmss 

de i den danik lutih. Kirch Sie-It 
City, Ja., i Dache 21.——24.Marts. 

Præsternse: Prøvenfen, Gednk 
Falls; Petersen,MooNhead, og Kis- 
ler, Vlair, «har lovet at deltage. 

» 
En kærlig Jndbiydelfe til alle! 

Tilrejisensde bedes indmeldc iig is 
undertegnede femsst den 16de Marc- 

Paa Menighedens Beque- 
J. A. Lassen 

Kadmude 

Minneme Krebs afholder, us 

Gud vil iit Foraarsmsde i M 
na, Minn» fra 14. til 17. Mart-. 
Aabningsgudstjencfte Tong M- 
ten. Emner til Dvøftelie: 

1. Arbejsdet i -o-g of Menigshedsx 
2. Arbejdet i Søndagsfkvlen. 
Z. Offewilsliighedens Moment i« 

,Hclliggørelseslivest 
z Pan fitedssiens Beque, 
« H. W. B o n d o. 

J Henkwld til ovcnftaacnde ind- 
holder den daniksnorsk ev.-luth. Me- 
nigikyed, Owatcmna Minn» Vennet 
Iaf vor Kirkes ftore Sag til at kom- 

Hme og dole Guds Riges Goder nich 

Hsos i ovennævnte Dage. 
1 Tilrcsjifmdie anmodiss paa det irrt- 
istasndiqfte om at melde deres Kom- 
me til undertegnedo inden den 10. 

JMarts. 
A. Hofgsau:d, Mgh. Prait 

«2-i() E. Pearl St.,Owatonnn,an. 

DistriktsMsdc. 
Michigan Distrikt af Illinois 

Krebs holder, vil Gut-, sit Forum-S- 
mode i Jmmanuel danfte XIV-Zuch- 
:Ciirkc, Zidncy, Mich-, fra 15.·——17 
.Mmts 1912 

C Aaslmingsmøde Fredag Formids 
ldug KI. JU. 

! Forshandlingsemnen 
i 1. Helligaandcns Gerning i at 
szdiage et Menneske nd af Verdru. 
og i at dmgcs Verden ud af et Men- 
Z.nefke 
: 2. Er det fordelagtigt i materiek 
Hensecndc at være en Kristenf 

Herien komme-r evindeliqen sitt 
Pagt i Hu. Sal. 111, Z. 

W. C. Nielsen, Kredit-us SL 
I . « 

. 

Jmmanuel danfke ev.-lut!h. Mo 
nighed indbyder herved paa U 

benligsfte til ovenncevnte Wide. Til- 
rejsende bedeö indmelde sig til An- 
drew Lamb, N. l, Sheridam Mich 

Paa Menighcdens Beque. 
J. P· Jenseit 


