
Fänderiyuaikä 
Mund Guldbrylltqh (Fl. AvJ 

Den -1· Sept. kunde et- gammelt agts 
beerdigt Ægtepar her i Ballum feer 
del-es Guldbryllnp. Tot er namh- 
Sktæddermestct Vind og Huftrn Ma- 
tie- 

Kort eftcr Brylluvpct i 1805 blisv 
Viad indkaldt til Fancn og gjorde 
Ktigen med 13. Regina-nd Hau 
fortællek endnu med Liv og Lust 
tildragelser sra denne Tib. Tot 

samle Ægtepar hat haft ti Vorn, 
hvotaf ni er i Live og alle gifte 
paa et neu-. Flere as dem er bo- 

satte i Kongeriget, Reiten syd for 
Unen. 

Til Trods for, at Hjcmmct dar 
met lille, hat det altid vusm et 

hyggeligt og tiltalende Arnefcksd for 
m god og hcederlig Familie. 

Notdfleövig. Dsdsfald. Ratten 
mellem 4. og 5. Sept. er Mølleejer 
cans HansensMøllek, Beile Damp- 
mslle iflg. »Mm.« afgaaet ved DE- 
den. Den ofdøch der var 85 Aars 

sammel, var en kendt Mund ikkes 
elene i chle og Omegn, men i bele« 
Kongeriget og ogsaa i Nordflesvig. 
Gan Var af Fødsel Alsingcr og be- 
darede Kærligheden til fin Hjemi 
ftnvn, san han fulgte med i alt, 
hvad der angik os herovre snd for 

Grcenfen, og ved mange Lejligbeder 
strttede os ved Rand og Tand. Hnor 
ofte bar han ikke sendt 100 Kronpr· 
fom Gave til Skoleforeningen, man-l 
sen Gang sont Nytaarsgave, snart 
i eget og snart i eget og 

Sanners Navn. Terfor maa vi 

herovre altid mindes ham med Tak. 

Dan var i en Aarrække Formand 
for Senderjydsk Forening i Vele 
og Medlem af Hovedbeftykelfen for 
de famvirkende sonderjydfke Fore- 
singen 

Fleuöborg. Tot-den og Stuhl-nd 
Gl. Av.) Eftertniddags den 2. Sept. 
set-ad Klokken 2 forwsrkedes Him- 
hu i en uhyggelig Grad; der hortes- 
tordem dog ikke i Nærheden, og 

pludselig begyndte der at falde en 

toldsonh skybtudlignende Regn, fom 
i de straanede Gader i Lober of nogs 
le Minutter forvandlede Rendestes 
uene til rivende Bcekke 

Blandt endet fattes en ftor Del 
if Nystaden under Band, og adskils 
Ige Kældere lob fulde, faa Brand- 
pætnet maatte alarmeres for at 

Iasse Vandet bort igen. Stræknins 
sen mellem Vætftgade og Valsemøls 
ten lignede i nogen Tid en stor S-: 
den kunde flet ikke passeres of Fad- 
iæzngete Dkenge og Piger trak 
Strsmper og Slo af og vadede i 
Band til Knæerne (Det samme 
Villede saas i mange Garn-de i hele 
syeIU Endvidere var det nasften 
Inmligt at komme af og pcm Spor- 
sognen uden at faa vaade Fehden 

Fra Pladscn oppe ved Højgade. 
vIvot Kasernegade udvide5, irr-im- 
mede Bandet i en drei-, gut, nmdrct 

Sttjm ned ad Dortheagade: oet 

Iarede ikke loenge, inden Ulrich-J- 
Iimmerne var tilstoppede, og Van- 

set brufte videre over Dubotgade 
Ied paa Borgpladsen, medfstende en 

Mengde Ler og Sand. 
- I Slotsgade skred fom Folge af 
den voldsomme Regnmcengde en Ce- 
Itentmur, der var reift til Afstiw 
tiug neben for Fagforeningshuset, 
W, og to Born begravedes un- 

der de nedftyrtede Jotdmasier. Tet 
W bog at redde dem begge 
Dei tue havde faaet Hovedet, det 
Indet Armen kvcefteL J Byen gis 
set syster om, at to eller tre Bsrn 
Mk ist Livet til ved Sammenstykts 
sing-. 

Dei gik nærmest ud over Byens 
mdlige Del; mange Siedet i den 

Mkiqe Del faldt der itke en Traabe 
M. Og faa Mil fra Vyen, saai 
lede- i Kværö, kunde man uforstys 
tei fortsætte med Jndksrsletu 

Stett-Ob HIsteu. Her i Byen 
It man for Tiden (l. Sept) midt i 

Utah De, der ejer højtliggende 
starker, er omtrent sandige menis 

andre med lavtliggende Agermars 
tuduu ille hat et Straa i Laden 
formt er ellers udmasrkcst, og lwis 
set lykkes at faa altsammen godt 
Ind, bliver dette Aar rigt paa Udi 
W for Landmanden. - 

Web Ier det ftadig sprgeligt 
IF pag Matten. Det gav tun lidt 

Os, oq nu vifer det sig ogsaa, at 
Ists-Inder et weget daatliq. 

W Its-. Tumstiicd paa 
Wut-. Gde Sem- det it- 
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Lysabild Sogn«, hvoraf der er op- 
bevaret en Asskrift her paa Egnen. 
Der fortcelles beri: 

,,1718 kam Tokdenfkjold, der var 
i Bespg hos Hertug Christian Au- 
gust af Augustenborg, i Jagttiden 
til Kajnæsgaard. Da han her, tværts 
inwd given AdvarseL red over den 
forfaldnc Witweka brast donne; 
Heftem han red paa, druknede, og 

Tordcnfkjold, som raubte: »Tag nu, 

Djævell nu tun du faul« blev hasni 
gende ved sin Basse. Dette Uheld, 
sum forbitrcde Admiralen i den 
Grad, at Husbonden paa Ganrden 
af Frygt for hans Vrede maatte 
skjule fig i Kcrlderem gav Anledning 
til, at Brocn fyldtes med Sten«. 

Sau uidt den gamle KrøniUY son- 
Dog fejlagttg henlasgger Tcsrdcuix 
skjolds Bei-g Paa Kajnæsgoard tils 
1718 i Ztcdct for 1720, da den dun- 
ske Eshelt efter Freden i Friederik-3-i 
vorg (1720) undcrvejs til Tyskland 
gasstede Hertugen af Auguftenborg. 
Uheldet paa Kajnæsgaard blev netop 
opfattet sont Varfel vtn Tordcns 
skjolds ncet forcstaaende Drob i Han. 
nover i Duel med den spean 
Oberst Stahl, hvem han hande- 
pryglet, sordi Obersten var Falski 
spiller. 

Aar-fund. Tvrdeabygerne falder 
nieget ulige. Medeas man lacngekcs 
vestpaa Ratten til l. Zept. fik vasli 
dige RegnskyL loin der fsrft et 
stasrtt Regnskyl nasste Tags Aften 
oed Halviyvtidcn Da Bogen trat 
op, saas et finult Son. Jnde ved 
Tampfkibsbwen faldt kun nogle let- 
te Drauben men ude ved Badehnse-» 
ne saa Vandet af de faldende tungej 
Trauber nd, som om det blev pidflets 
til Stum. Da »Falke« Feilede bort 
fra Broen og foin sædvanlig føtsn 
gik i en Bue mod Syd, naaede denj 
itasrke Regn Damperen, nien den fejw lede igen ud af Vygen 

Sveustrun Et Juba-nun (pr.): 
J denne Tid (5. Sept.) er det 50J 
Aar, siden den gamle Life Hansen 
fta Svenstrup, almindelig kendtl 
under Navnet Lise, begyndte at hens 
te Ber has Vager Skov i Nordbokg 
ag for-handle det i Svenstrup ogOini 
egn. Fra det samme Bageri. finnl 
Its Jnghoss nu er Eier af, hentcti 
Lise endnu bestandig et Var Gange 
ugentlig Brsd og sorfyner sine gam- 
le Kunden J en meget ung Alderi 
blev hun, der ellers var en rast- 
Pige, lannnet paa begge sine Hirn- 
der, saa det blev hende untuligt at 
forrette huslig Gerning og andet 
Arbejde. Liie og hendes gamleMos 
der hjalp da til at begynde med hi- 
nanden ved Hjælp af en lille thes- 
vogn at hente Bred i Nordborg og 
ktre det ad Landevejen til Spen- 
strup. Til Tidet benyttedes ogsaa 
Dagvognen, eller Bandes tog hende 
oq hendes Btsdkurve op at kne- 
Til Trods for den massonnneliqe 
Transport var Fortetningen alliges 
vel bedre den Gang, da der ingen 
Baaere var i Landsbyerne. Nu ka- 
ret Lise nied Toget. 

ps-. 

Wellen-als. Hveden ladet til i 
Aar at blive den Kornsort, der gi- 
ver det ftørste Udbytte Ved Tætsb 
ningen vifer det fig, at den giver 
ikle faa lidt over Forventning og 
over det Udbytte, man et vant til 
paa Mellemals. Der et ikke, saa 
faa Steder der, hvor Hveden giver 
20 Feld, et enkelt Sted har man 

endog hsrt om 23 Fold Ter er i 
Aar ikke blot en god Hvedehssi, 
men det et den bedfte Hvedehsst i 
en Aartcekke. Kvaliteten er overalt 
god, en hollandst Bægt paa op til 
135 et ingen Sjældenhed, strives 
til »Dybbsl-Posten«· 

Enkelte Steder hat der vætet en 

Del Brand i Hvedem det eneste lille 
merke Punkt ved Olarets Hvedehsft 

Tritt-um« Stptt Udbyttr. Guar- 
csjer Peter Møller i Allerup oftm- 
skcde forleden Tag med Mater-Tonk- 
sscvasrket sin indavlede Hvede; as 

21xiz Tsnde lldsæd fik ban 52 Ton 
der. Tidliqere faas der fjælden her 
pcm Egncn en Hocdcsmork; mcn of- 
ter at Landmændene hat faaet met-g- 
let og anvender Kunstgsdning, lan- 
ner det fig godt at tilfaa Markt-n 
med Hvede 

Skrædermestct Carl Zimmermann 
i Allerup fik 4 Tsnder Hvede af 
næppe 50 Pund Udsced. Timmers 
mann hat som bekendt faaet en 

Prcemie for veldyrket Mark af Land- 
bofoteningen. 

sahe-tu Ei Ins-stellst Uvejt 
Fttak Estermiddag den I. Sept. hen 
oval- deu notdlige Del of Aal-en- 
raa Ums-. Ea Wliqnende Uegn 
fmoldte wegen Stabe i de laveres 
We W. Wegs-then 
los pack-heade- Iften Im midt i 
u CI, Im- W II i Jau- 
dtt M M Cis W 

flere Fod højt i Restaurationslokai 
lerne. I 

Fels. Kristeligt Msde afholdtes 
andag Aften den 31. Aug. i Fors 
famlingshuset Pastor Lyrke holdt 
den Asten Slutningsforedraget om 

Nrundtvig. Or. Lyeke havde for en 

Tid siden talt om Grundtvigs Sog- 
dom og lovede da paa Opfordring at 

fortsætte, hvilket Løfte nu er indfriet. 
Han betont-de icetlig den rige Salmcs 
stat, vi havde faoet ved Grundtvig. 
Paftor Lycke oplwste derefter en vir- 
kelig Tildragelfe om en gammel Tok- 
tor, hvotledes han, ved en lille Pi- 
ges og ligeledes en gmmnel Soldats 
jasvne, trofkyldigc Tale bovde fun- 
det Vejen til den rette, sande Gudss 
Freit. 

Illinois Kreissmødr. 

Jll. Krebs er del den sum-te as 
Sainsmidets Hin-die Ton omfatter 
Staterne Mich» Jll» Mo. og en 

Del af Wic. Tonne Krebs holdt 
i Aar sit belegen-de Mkidc vcd Clin 
ton, Wie-» fra den 4.—7. Sept. 
Modot begyndte Torszsdng Formids 
dag ag fluttede sent Zondag Listen- 
Modctcs Teltagere fra Mich. lom ind 
paa Clinton Baiiegnard i to Hold. 
det forste Lnstag Nin-n, det sidite 
Torsdag Foriniddaii Undertegnes 
de var i det sidfte og liørtc dorior 
ikkc Llaliningisprasdikeiicn, der lilev 
holdt af Pair. Eise Peterscn Ved 
ist«-, om ,,.iilil«s:s. kiiisdainir. list-sont i 

sin egen Krodi«, vil iilre fig Vlabs 
ningsprasdiken im Jllsz Krebs-: i 
saa Fald vil ban not fna en ille 
blot jikvn god Prirdilen til Vladet, 
men ogsaa en jævn og god Preisbi- 
ken. Te almindelige Formalitetet 
med Aabning i den trecnige Sind-:- 
Navn bar sikkert ikke nianglet; vi 
ded, det ligger vor Kredsformand 
vaa Ojertin at alt ioregaar »Ur-ke- 
ligt« og til Ocrrens Ære Den 
Form bliver heller aldrig udslidt el- 
let for gammel for Guds Falk. 
Den siger, vi er i den rette Foriami 
ling, den er skikket til at steinnie 
Hiertet til Andagt Et belledent 
Vellommen manglede vist heller ikke 
fta Mgh.s Prast N. P. Niellen 

deet hat-de fire Emner til For- 
handling, eet eller hsjeft to lot 
mange. Det ferftm »Gut-s Noa- 
degaver' (l. Kor. 15, 10) havde vi 
en ged, opbyggelig Forbandling 
over. Tet betonedes, at Naade og 
Fortjeneste er Modfastninger: hvor 
mange mon havde Hiertets Erfaring 
detaf2 bvilket Erfaring forandrer 
et Mennelkes Liv og Tankegang. 
Der pegtes paa timelige, leqemlige 
og aandelige Nandegavet, ligeioin 
det ogiaa punktetedes itastlt cfter 1. 

Peter 4, 10, at ,,enl)ver" bar saaet 
en Naadegave Efter SammenhaOM 
gen maa der tænles paa de troende 
Ved »in-m enbvet bar faaet«, flal der 
maasle særlig tasnles paa det Maul 
af Rande, det enkclte troende Men- 
neite liar niodtaqet. Og da gælder 
det oin at btuge Gavein ikle til 
Zelvoplisjelse elle: til at gliinrey 
nied, nien til at »tjene hoemndre 
demed«, at vasrc tro niod Gaven. 
Der blev holdt en Nackte Horte. nasc- 

rneft opbyggeligc Taler over dette 
Enine Ligeledes blev der sagt en 

Del gode Ting am Emnet: Rennen. 
Bin er ilte et Stykke Gabst-Mede- 
der er levnet i Menneltet ved Stin- 
defaldet. Bin llabes ved Guds 
Rand, Von til Omvendelfe og lDel- 
liggsrelle Der var for lidt Tid 
til Samtale over dette tiae sann-, 
dog blev der sagt iaa weget, at en- 

hver kunde blive klar over, oni man 

kendte Binnens Bei til Gub. 
Over Samsnndsfoleaqet om 

Kredidelegation udspandt der sig en 

livliq Diskussion Man maskier, at 

nogle hat begyndt at tænke selvs 
stmndigt over dette Emne. Det Ar- 
gument, fom de, der holder vcd det 

gamle, gerne fremd-ten er dette, at 
man er bange for, at det hsitidelige 
oq opbyggclige fsal lide Staat og 
Stade ved den nye Ordning. Man 
betoner stcerkt »de- state Hsjtidsdage 
vi nu hat ved vore Rats-wadet- 
naar en Bruder og Systerstare sam- 
les fra fjetn og nast«. Saadcm Ta- 
le er not fand for vedkommende, 
men ogsaa nærmeft subjektivt, thi 
det et nemlig vanskeligt her at tale 
paa ,,erfamlingen3 Vegne«. Neg- 
le mente faa ogfaa, at det but-de 
hegt-unbes, hvorfor Aarsmsder med 
Kredsdelegatitm ikke kunde blive li- 
qefaa hsjtideliqe og opbyggelige spm 
de nuværende Man san intet Mo- 
ment i Fotflaget, der vilde eller kun- 
de beskæte eller hindre det opbygges 
lige ellet det hellige Samfundsliu 
Den nuvækende Otdning, blev der 
sagt, er facht-es- at hver Wenig- 
hed sendet en Deleqat Nei, faales 
des er det W Me- Med Und- 
tagslse af de Priester og Neusatze- 
det, der Use san komm-, beste-at 
W fMtt un If Haa- 
W, dann-der W as lade fls w- 

pkæfenteke. Wen man ikke et Rats- 
mødey hvor hele Samfundet ved sine 
Telegater er repræsenteret kan bi- 
drage betydeligt til, at det hsjtii 
delige og stemningsfulde kan mask- 

kes? Eller et det ikke fault-dess, at 
den Otnstcrndighed, at ,,vi andre-« 
idet skifter jo lidt), sont sidder be- 
itaudig ved Fadet, lider of et og 
andet, der ikke bør eller kan ger 
den rette Højtidsstemning. Noa, vj 
tmvde en god Diskussion over For- 
slaget. Der eneste nfokstandige, der 
blev sagt, var det, fom viftnok 
«,Kmssten« en Gang bragte frcxn 
at efter den nye Ordning vilde det 
altid blive de liebste og fremttasdens 
de, der vilde blive valgt til Telegas 
ter. Kunde Samfundet mon Unsre 

tjent med, at kuu ,,de bedstc« sit 
Eil-de i Aatsmødet? Kunde Inm- 
snudet were tjent med. at dieska »die 
liebste-« fnd der i Medet tned den 
..Forvi«:-ning", ja i Grunden Vrev i 
Lonnnen paa: ,.Vi er de bedste«? 

»Da knnde »de bedste« selv vaer tjent! 
sinkd en fnadan Behandli11g? Fund-I 

Hertid fnldt Fokslaget incd en lillel 
)Maioritet. ! 
i List iicrdcs Erim-: Landtage-sto- 

ilciiss Nodvondigbed og licditis Jst-ein« 
-.i«iii,is:siiiodc« kan ieg iiiiiastis tin Lei- 
»ii,ii1isd tiiisddclc lidt csiii Tot WI- 
«tc iszi7aa med til Mødctis Bibl-da at 

iirisdiisiixs Prasstcr var i äliiiristss Løb 
Tonkunst mod to. Guscmaiics Me- 
iiszlicd, Eliicagm fom i liisimcke Tid 

»Zw- tun-ist udcn fast Pia-st, tikiitcr 
iittcr vaa at taldc. Misdrt anmuch 
de Krodstssmrelscn om at ansaqu 
Zmiifimdct om Undcrimttrlsc dertili 
Nasmitc Menigbcd bar csn vrmgtigi 
Wirte-, omgivct af iiiangc Tanskis 
og lotalisisrct paa et ai Cliicagass 
inmka Ettøj. 

For trc Aar sidkn bit-v der i 
Jll. Kreds Tale ocn Miiliglicdcn ai 
at danne et Ungdoiiisfarbimd i 

JKrcdfcsn Atlantic Krcdg’ Ung- 
doiiisforbimd havde alt da baarcsn 

ifmukke Frugter( de taalisr dct not’). 

Hin valgtes to nye Koiiiittcct, der 

lindtil nwste Aatsmsde arbejdcr hen 

stil, at der miiligt ved nieste Aal-sma- 

ide kan dannes et Unqdcinssokbund. 

)Vi vil not list-e fra disfe Komiteety 

»der kom til at bestaa af —- for Jll. 
District —: Past. N. P. Niclsen. 
’E1im«m, Wis» Wanst Stessentm 
Hsanmie Steti, og Miss AbclonncNicL 

Hien, Chicaga For Mich. Tisttikt 
valgtcs Past. J. P. Zenit-n, Miss- 
Astrid Ehristafferfrn, Gerille, 

og MiTs Marie Lotsen, Tkufant. 
Kredit-us Lasset-eh Mr. P. H« 

Linden, kappoktercde, at der var 
’«5 Dollars llndekfkud i Kassen- 
Tcsr var i det forlsbne Aar indtoms 
nich for Truiant Menighed 886.93, 
Gteeiiville 841.75, Mchide 837.75, 
Ehe-nach Chieago 8178.73, Silv- 
ani, Cliicaao PHORA Galgatba, 

Cbicago 837.55, Gethfemane, Chi- 
kago sssjtth Twiglit, Jll. DREI-M 
Mczliabb, Jll. 517.s;0, Clinton, Wis. 
82050 Tilfammen 8535.04. Kred- 
iisn bar en Japan Student-Its Kas- 
se, i den var 868.52. 

Missionasr N. G. Jenfcn. Chiro- 
go, livade ogsaa dist fidste Aar udi 
fort en Del Missionsarbejde, hvors 
for Msdet tatteden Styx-elfen blev 
gisnvalgt Alle Art-dient Præftet 
ita Chicago med Undtagelfe af een 

var til Stede. Ligefaa var alle 
Præster fta Mich. med Undtagelfe 
as een til Stede. Past. Heede gav 
itke Mode, hviltet not tunde und- 
styldes, da han lige var kommen til- 
bage fra sin Danmartsrejfe. 

Det var gode og frugtbare Dage- 
— lad os tro for o- alle —- ved 
dette Mel-Strude- Det blev bedet 
og fangen og talt meget, talt meget 
fta Sud til Mennester og talt (be- 
det) meaet for Mennesket til Gub. 
Det can vel aldrig blive for megets 
Man erfater under laadant Samvæt 
noget af den konselige Glædh som 
omtales i den 122 Sal» hvor det 
beddett »Jet! glædede mtg med dem- 
fom fagde til mig, vi viUe gaa til 
Heu-en- Dust 

Pella Menigbed var ogfaa i dis- 
fe Tage et qodt Tilscugtfted for 
legemlig Vcdcrivcmelfe UagtetMei 
nigheden — der blcv sagt —- be- 
staar kun af ottc Familien leite 
den) Opgavcn godt imsd at tage imod 
de ka. 60 Izu-sieh Naturligvis, 
book man staat lwcrandke trolig bi, 
kan fna oben-komme mischt. Hern- 
der det detimod, at nogle saa of de 
faa faar Vroderpartcsn of sadannc 

Offere, saa —- ja faa er det sktnt, 
vom-, de faa faa alligevel gaar til 
Arbejde uden Knuk og Klage. Da 
nagen udialte sin Forundring eveer 
at« de otte Familiek ydede sam» 
i aatlig Prcesteljm blev der fvatet,; 
at en Arbejdsmand i St. Louis be- 
talte 85.00 i Mannedem Jeg be 
gyndte at dividere otte ind i 300, 
men blev afbrudt ved den fidste Be- 
Mitta. 

Detvarmedscmqoqvistnokmed 
tat til Herren, at vi hin sttnm 
Mag Musen stets ins til Elia- 
tm. Je- nma not W en tat 

til Ptæst og Menighed for Gæftftis 
bed. En perfonlig Tat til min 
Vært og Vasrtjnde kan jrq ikkc und- 
lade. Arm beende, at de ikke behi- 
oec at have otte Sengc i Brug, 
forudcn Gulvsengene, før De igen 
om 5 Aar faar Ktcdsmødc 

W. C. N i c l f rn, Zeit 

anh Wie-. 

Raa Ia, n-- cr das sum-f l.s.sni,1cs, 
sit-en vi Im- M tmqrt worVutTaus 
fkcron hersm Nur Frelsccs Renighcd 
i Lust 

Tor et io sormaaet sucht her 
gcnnem Eonnncmh nie-n vor Korr. 
im Et. Peter-J Menin Nord for 
Luck hat jo slaact til Oyd rnganq 
inwllcm, og vgan nyt im Vor Irrl- 
for-J Mcniglwd hat hnn scndt ind. 

Hoffen bar vix-rot sasrdclrgi god 
hcroppe i Aar-. Vi hat den bedin- 
Majs, nagen kunde øttiks fig. ch 
hat hakt flckc sige. det vil give op 
til 100 Bu. pr. Akte-. Dei et not 
bedro, end baadc Iowa og Nebra- 
ska kan naa op til. 

Eøtldngcn den 21. Satt imde 
di on stor Hojtidszsag lickomnn idist 
Mk. og Mr-3. M. P. Jmscn fein-di- 
deres Solvbcnlluu Te ilcfus of 
Mrnighcdcns Medhsnnncsr var til 
Ztcde vcd Festen; dct Dur nok en 

»Ein-mise« for Mr. og Mkij Jen- 
seit, for vi var alle iclvlmdiie, san 
vidt mig bisvidst, og der var mange 
til Steht-, nogle og tysm stlrcchr 
kaltes der udc i Goal-den Hum- 
mange lsjwstcr vcd jcq ilke, incn 

Hitfet var fuldt, oq det osr ilkcs lille, 
og blandt Niisftcrne bat-de vi Vor 

Papst, og cht cr jo en ftor Ziasldcns 
lwd at baut- lmm iblmidt os pna rn 

andaq Estcskmiddaa. Pastor Von. 
do lioldt en Tale nd im Kol. Z, Ili 
—17. Hatt mindcdc os om i Sirt-· 
dolrsshed iklc alt-m- ot liavc Guds 
er kigcligrn iblandt os vcd at 
have dvt ovlnrngt poa Vasacsncs cllcr 
liggende paa Holdekne o. s. v. men 

at vi nmatte beuge det kigclig, at 
det maatte blive Siaslchdc for os. 

Ja, kasrc Vcnnrr ud over vort Sam- 
fund, kunde bis-sc- Mindcsord kiatig 
faa Lov at lernte sig ncd i Dickich- 
bet, iaadan at Bruan as Muth Drd 
og Von og Tat kunde blive as ligc 
san uundvasrlige som vort dugligcs 
Brud, vi nyder til dvtte Livs Op- 
bold. For nagt-« vi tet betænkek 
det, sao et jo dctte Liv intot at 
kegne imod dct tilkonnncnde, lom 
vaker evigt, og fom vi dcrfor des- 
mcre fkulde sage for Nasting til. —- 

Vi kalte silert alle fom con, at vi 
gfordc vel i, at vi kom oq delte nogs 
le Time-r samtnen i Mr. og Mrs. 
Jeniens Him, og fikkcrt, GudsFoll 
Mr vol i, at de kommt-r samtnen 
livcst Gang, der er en Anlcdning til 
at dele det bebste vi hak, ncsmlig 
Gudg Ord. 

Nu skal vi jo inart have Krebs- 
msde bovae l vor SIstermvniglch 
neinlig i Cusliin9, og da vildr jm 
ogfaa sende den Jndbydclse ldog, 
im bsrek ikke til Cufhing Menigs 
lied): Korn oa vcrt nie-d os hcroppc 
i de Tage, og bed om, at Holliqs 
mindrn rot maa san Lov til at 
viere over os, san skal ogsaa de 
Ting, sont bliver dtsftet og for- 
bandlet, hlive til Velsignelfe baadc 
for os, vor Krebs og vort tærcs 
South-nd 

Jan ltm til Glut-bit jeg fixie, 
at undertisqnech lim- tlle san faa 
Farmcs til Salg hcroppc til time- 
liqe Bissen lau om nagen skulde 
susie at vide noget nærmetc om 

Luck, Volk Eo» Wis» san kan han 
tilikrive mig, og jeg ital give al den 
Oplysning, som Inites. Sau mange 
Hiliener til »Dansteten"s Perso- 
nalc og Venner ud over vokt Sam- 
fimd med broderlig Hiler i Her- 
ren, edekö 

P. K. Nellemsznm 
Lucc, Wis. 

leililiBlNh 
eilst mlsbinclsuncis Rossi-ital hvori DU- 
suslv i it stisiilik knn indbinsle Dete- 
but-tm ins-u til alle Htøkwlser. Wade- 
tscssllimksl Udbysstlss over slt kok It 
Lan vors klrksfolk bslcsmlt Its-Cl Bin- 
cis-ni- konkinliksiusil ais-»le- Cis-s tot 
m Tisl portifrit til ist-Hul- Frist-r- 

Dunslc Luth. Kikkvbluck ...... Z0 CL-. 
Kirkss cis FOIL ............ 35 c’ts. 
Bin-m- Ulolnsisl ............. 40 ( ts- 
Ikkinii direkte frs Fortisssdimsnen 

P. li. HALBER 
2611 stsscit Ave» chicsko, Ill. 

Ms in 
Darm Toll-ge es trinkt«-ti- Semi- 
narium Ists-Ists er fudis os 
hat ved cease-weise til 

prof. c. X. sausen. 

DIE IOUIIUAVW I 
Most 

WN Arm Ststsltml tll lavo Mosk- 
0 Ast-· Bettllnstth Post-holde tssck 
sen-ja M Jottlbunck Klio-s MI- kssst Most-. Its Ulasntur. lskklv 

M D. mlls 
Int- lsssiststics costs-Mont- 

UIPL U. stat- cqiM It kal- 

Weh 

Japanmisfiouu. 
Fsr kvitteret se Kbl Nr 39. .. .. .. 81098.35 
Hamptom Nebr» Jmmanucls Mghs va .. .. 15.41 
Shennington, Wis, Kof .. .. .. .. 5.00 
Sidney, Mont» K. Hundtoite .................... 2.50 
Nacinc, Wis» Vor Frclsksris Mah. Kvindcknes Missionsf. 5.00 

Tilsmnmcn 8112126 

Judianekmisfkonen. 
For kvitterct, se KbL Nr. ZU .. .. .. .. .. .......... 826977 
Hampiom Nebr» Jmmanucls Mgl).5" Kof. .......... 10.00 
Shennington, Wis» Kni. ...................... 5.00 
Norma, JE. D., Zions Mghs kristcligc Hinslvcforcning 5.00 
Sidnet), Mont, K. Hundtofte .. .. .. .. 2.50 
Motive-, Wis» Vor steifer-: Mgb. Kvindernrs Missionsf. 5.00 

Tilsammcn ........ 8297.:.7 

Indien«-Hose- 
Føk Mittel-et se Abl. Nr. ZU ...................... 872004 
Racine, Wis» Vor chlsctss Mgb. Minder-us Missionsf. 5.00 
Nebraska Krebs vcd L. Vrdstcd .................. 28.80 
Summe til Jniniigrantmisf. ved L. Vedfted ........ 50.00 

Tilsamincn ...... 880«1.74 

Mirmsnmisfisueix 
For Mitte-rot se KbL Nr. 39. .. .. .. .sl48. 22 
Dann Balle-y, Mont. Offcr fra Ebenezek Mgh ........ 14 00 

Shennjngton, Wies, va 5.00 
Norma, N Dok, Zions MADZ kristelich Hjaslpeforening 5.00 
Greenoille, Micb., St. Pnuli Mgh s va ............ 5.00 
Racine, Wis» Vor Frclfcsrs Mah. Kvindcrncs Missionsf. 5.00 
Summe til en Bilsclkvinde i Utah ................ 10.00 

Ningsthx Jn., (alle Mr-5.) Jøkgm Jenseit PL, L. Ras- 
muskfm H. C. Jenseit lmek 81 .. .. ...... 4.00 

Tilfammen 8196 22 
S to l e tu s I e u. 

Jst Mitte-roh se Abl. Nr. 38 ...................... 8277.25 
Maik, Nebr» C. X. Hausen ..J ..................... 2·00 
Racimy Wis» Vor Freisier Mglx Kvindcmes Missionsf. 5.00 

Tilfammen ...... 828425 
Tit Niun l Japan: 

Jst kvitthrct, se Köc. Nr. 39 ...................... 86350 
Rom-alt Ja., Mks. J. Jst-geniert ................ 1.00 

Tilfammen. sSCöO 
Tit Mqtfumoto i Japan. 

Fst bitter-et se Kbl Nr. .k8. .. .. .. 83460 
Norwalkrwya ,Mrs. J. sorge-nickt .................. 1.00 

Tilfammen ........ 83550 

Sintlnlmisiionem 
Jst wittcket, se Ast-L Ne. 39 ...................... 83500 
Nacinr. Wis» Vor Freuer Mah. Kvindcmes Missionöf. 5.00 

Tilsammrn ...... 40.00 

O t t o D a n f e n. 

MI. i. d. for. d. ev.-luth. Ficke i Im. 

Tit Kredit-Mitteln 

Iowa Kred s. 
For kvittcrct for 81785.75. Peter Hanfekh Neola, Ja. s5.00. 

John Petersmh Neola, Ja» 85.00. N. Z. Messe-m Des Moitch 
Ja. 81000. Fka Mah, iVeresfokd, Z. Dak. 818.75. Mah. i 
Greenficld, S. Dak. s6.50. J Alt 845.25. 

Misd Tat Modtaget P e t e r B o n d o, Kredskasfcrer. 
Westen, Iowa 

Nebraska Krebs. 
Kassebchold l. September 1913, 82 5.43 Plainview, Nebr, 

Ovcrskud fka Kred: msdct 851«10 Orum, Nebr, Menighedcn 
810«55 Hochllsy Nebr» Menigbedcn 82.35. Hmnptom Nebr» 
mindcsoteningen 82000 Eushing nnd Lugan, Mehr-» Menighes 
der 82245 Staplehurst, Nebr» Mrs. Phillipfcn 810.00. Til- 
fammisn sl41.88. 

Staplehurst, Nebr» U. Sept. 1913. 
L. Vedfted, Kredskasfeter. 

I «Øls"l’ l )l’l’ I IOV Ile ) 

TOLV UNGDOMSTALER 
« 

AND-Its cllslmssslt 
Crit des-säh 

I. Dis hstmä Alt-L 
I. It VIII III-! Umi. 

c. Don mitsamt-m 
s. List ckit Zins-L 

s. h selxläzosnsi. 7. lasse 
I. Ruhms-u 

c. Guel- utlsttskla satt 
lo. Ist holst-M Us- 

1l. ou- tt I Cack Ists-L 
12. De- t- Von. 

104 slsct i cis-las stis 0 cau- 
pmss Ukklltm mblsslsc soll-. 

Ihn-, seht 

« ts- os m 

act-Ist Idol-. 

I. hy: set-ins s- ths Cis-pil- .................... IUI 
I. Ley- W on th- spistlss .................... I« 

IIWIWUWLTIYM .............. « 

Wiss-i Nov Titus-It cost-such ............ II 
Wust TI- Wsy of Colvuls- .......... ..... II 
Ist-IN M is fsslly Mys- .................. l-« 
Its-tatest Dstly Idllatsoss .................. l- 
suati III-by scheel Mai-M ................... I« 
l-. I. Uns- Uscks Ist-ins ...................... sc 
V. slykkui Ost Its-s- att Om- Mltlns .......... II 
sit-«- Roks Ufs as hats-r ...................... « 
k. A. M: A mutet-I of th- Mctssuis .......... It 
sali- stattsn A Colosy ss M ................. « 
III-Ist III-Ist's M .............. O, « us XI 

list-its- Akkisssosihsmstssldvs Ists-II 
Mit WI- ............. ............ l« 
III-i V— .. .. .. ..... ..... II 


