
Sjasles Frelle og Menigliedenss Op- 
bnagelse Mange lmr endnu itle 
hart det glnde VudstalJ, og naar 

det lilcsv eder forknndt gennem tro 
Treuen-Eis Mund, iaa er det, fordi 
J lmr en Frelfei·, Zur er fuld as 
Rande Og priis :.:« lykteljne, at 

J lmr en Vmsft, der lmr let Kristusks 
i Berlslensd i lmniks Rande og Jan-d- 
ncd, »s! sein ester 25 »Klass- Wirte 
e::.)n:1 sortnnder Guid-I- er lmrt 
ej rent san J kan san Kristnizs at 

se III er itle alle Menitsgsckt 
der im kset tandem i non- Tiw 
Fu um«-sc Prwditestole Inder der 

tnn Mot-«·.-1«sedikener, lulithke Ta- 
ler elf-Si m Natioinljiz«::ie, der as 
klasder yet-Ums hans Demnle san 
Jungen en Zle man luste: »Q- 
tmne nun mjn Herre bott« Teller 
Herren 1: J hat« en Vmsvt sum 
i 25 Llar bar idrtnndt, og sont 
fremdeles iorlnnder K«1«iftti«.-i. Tot 
er, iordi vi bar en Freljen der er 

fuld ai Sandhed 
Sau til Lotte, Pastor Petersen 

Hvor lang din Arbejdsdag endnn 
ital blive, ved tun Und. Vi jaa 
gerne, at den blev lang. Men hvor 
lang den end ital blive, saa give 
Herren dig Naade til fremdeles at 
væke imnI Nedftab til at gsre Kri- 
sius lierlig fortnangesjæle Amenl 

Eiter Præditenen var der Alter- 
gang for Pastor Petersen, Dufttu 
og Familie Alle var til Stede. 
Dette fyntes at gsre Dagen end 

« 
mere fanerle. Hvok nmnge Gange 

f hqk heka me i de 25 Aar ser »d- 
delt den hellige Nadvetz men i 
Dag snntes det, sont han selv stulde 
vix-re iri for at tjene, tun unde- 
Ja, det fnntes at minde otn Tagen- 
«den store Fest-dag, book ingen af os 

stal tjen-e, tnen alle nyde. 
. Da Gndstjenesten var for-bi, for- 

lod Pastor Petetsen med Familien 
Mrken for at begive sig til til der-es 
Diens, og da ftete noget, som ilte 
ster hver Tag: hele Forsamlingen 
fulgte efter. Prasstehnlet var fnart 
uaaet Alle Præftehuscts »Situa- 
var lasvet am til Zeilen-seh og 
Mddagsmckden var lnart fastdigt 
da vi kom. Mtdt under Flellesspiss 
uingen harte vt at de 3 Menighes 
sder stant bavde samlet samtnen og 
form-et Prasstefamilien et megat 
icnukt »Sideboard«, samt en ftok 
Bengegrwe Da fnntys MERM- 
Isingen at have naaet sit lisieite 

Nu saadanne Festdage bar oi ikte 
» hvek Dan, men naar de kommen 

da ital Menigheder, som Gen-der 
en Festdng tor der-es Pisa-ft, ifke 
heller lelv gaat Glis ai Glasde og 
Vetsignelie fm det defe, tlsp 
elene den Dag, men de kommen-de 

, Etter Mtddagen famledes man 

Itdenfor i fmaa Gruppen bvor man 

talte otn et og andet, og da der 
faaledes var gaaet en Tid, satnles 
des vi iqen til et Ettermiddaass 
wide, lwor Jens Dikem som dgan 
var til Stede, talte Dekefter var 

Osdet krit, og itke faa benyttede 
Lefllgbeden til at ltge et godt Orsd 
for og om deres Frelfer. Bereits-. 
secondte de at gaa, lom hat-de 
lcengst hieni, lækllg de celdre, og da 
det begnndte at regne, svandt For- 
famllngen sanfte hukttgt Men den 
Blev for-get, da Aftenen kom, thi 
en Del, smliq unge, lom ilke laa 
godt kunde komme og viere med 
ern Tagen, kam otn Aftenen Af- 
tenen blev tllbkagt med Samtale 
oq Sana. Ja, saaledeg endte Af- 

, tenen og Feltdaqen Dagen begynds 
te med Sang og endte med Sang, 
det ligeioin vilsde fige til Jubi· 
læunxsparreh Saal-an skal eders 
Vase ende, og laadan stal det bli-! 
ve paa sden state Fefwag derblemme,s 
vg- dette snstede vl dem. 

Og da vi faa stod oq lau tilbage; 
paa Dasein da laa vl paa denl 
seh Glcedr. Pl faa paa den lom 
an af de itoee Festdage, vor Freller 
ca vor Konqe bete-die for es paa 

Im Mit-U Neu uu vit vi me« 
Pastet- Peterfen tate, laadan lom 
san kalte t Arten om For-mid- 

« 
o 

Mr fea staat frem sog taqer Or- 
dn, lon· asr leg det, totdt ten 
Ist im Trang l mtn Sie-l tstl 
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Je- vil minde om det 
M t l Mos. 82, lo: 
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te betendte min Daabs hellt-ge 
Vogt Den tredie Tag var den 
Dog, da im inqde Farvel til mit 
Fasdreland og niit leere Hieni. Jeg 
qlenimer aldrig den Stund, da jeg 
ifnlde tage Afsled nied minc ikrre 
Formlsdre og min eneste Bruder-. 
Dei var et lijerterystende TjeliiiL 
da inin Stedmoder nah inin die-sc 
alimrszsnlde Ler med Uan Reisen: 
»Haode det end-da Unsrer din Faden-. 
Tom stinde reift-, i Siedet for din- 

—’1.1 knnde jezj da liaka det Hand 
i unt ils-s 115 Milde »sechs liertiede, 

zsizxks Hi ist-Idee drs«·si(siiiiiie, men du: 
Sand Un im ilke liane oni din « 

In War .«-.11" del nltlaa et hand- 
løsL et evigt Form-L Da jeg var 

tonnnct et lille Zinle fra mit 
Hieni, vilde ieg endnn en Gang 
koste List pan det lille saftige-, 
men for niig faa til-re Hieni. Da 
iaa ieg Mo’r fom i.1rtvivlet vandre 
onilking Onlet from og tilbage. 
Dette Snn tan jeg oldrig glemme 

Den sjerde Dag var Bryllnpss 
dagen, den Dag, da min Huftru og 
jeg for Herrens Ansigt indgit i den 
hellige Æatestand med hvekandrT 
Fra een Side let var det en mtrk 
Don og et merkt Aflnit i mit Liv- 
begrundet paa, at vi selv ovdnede 
den Sag og tog ikke Herren med- 
Men faa lold Herren i sin Nackde 
en anden Dag wrinde for os, idet 
vi begge imn fortalrte vendte es 
til vort iLtvs M og blev frelste 
Syndere. Dette udgsr den femte 
Don l min Livshlstorie 

Den sjette Dag var den 7. Juni 
for 25 Aar siden, da jeg fom um 
Mond ftod for Herren-s hellho 
Alter samtnen med de andre 4 
kadke og blev indviet til det hel- 
lige Prasdiles og Læreembede i den 
treeniae Guds Navn og ved Brsds 
res Haandspaalcsggelse Dei var 

oqlaa en Dag, da baade Hier-te og 
Kna- bcwede ved det ltote Aufl-ak, 
der nu Uev tagt paa mine Skuldre 
Men hvor hat Herr-eng Mtskundhed 
været stor ever mig i de Aar, lom 
lvandt 

Gen imsmde M, den sidste i U- 
igen er denne store og herlige 
IMM, hvpk vi im mange, hoc-de 
unge og gamle fra alle 3 Menig 
lyeder er forsamlet her i Herrensi 
Thus til Heim-, ja til Fest Stall 
vi alle lomles til Fest derhiemtnefj 
iOg iaa indekng og vix-stetig Tak« 
»til eder alle lra min Hnstru, Born 
Fog mig lelv for denne ftore ledeJ 
lotn J hat beredt for og paa vorl 
Wandel-is 

H. C. Zitergaard 
fw 

Rain- Dakom unwiss- 
forlnmds Aarsmsdr. 

North Dakota Krech llngdoncss 
furbunsds Aarsimøde afholdths ved 
Kenntare i Trinitatis Menlghed i 
Tage-ne im 1. til 3. Juli 191(5. 
Lsrdng Fermjddag var der Hei- 
nkesfegudstjenefte, hvor Pastor An- 
dcrlen tjente ved Alten-t, og Past. 
C. H. Jensen fra Raeine talte over 

Joh. »k, 7——8. Otn Eile-kundba- 
gcsn blev Emnet »Den lriftelige 
llnadoms Bewdning for vort kirre- 
liae Arbekde« indledet of Past. C. 
E. Niclleth lworefter der fortes en 

livlig Dis-stelle Om Aflenen tals 
te Prassterne E. N. Andersem J. 
Magnnslen, C. H. Jensen og J. 
A. Lotsen 

Sondag Formlddag Dar days-j- 
ittesquttdstjetieste og Altersang, 
lwor Prcrfterne Anderlen og Lorsen 
tiente vcd Alteret —- og Post. C. 
H. Jcnlen kalte over Luk. 14, 16 
—2-4. Jesus er Vejen, og den sp- 
rer os over Sond, Død og Dom, 
nden Hindring eller Smcrte; snen 

der er Male-, lom ask der-es »Form« 
anidre demsHorretning til Num- 
mer U Iuds Rich Sag til 
Nummer . andre bar giftet slg 
med en gthfjendlk Verlan, oq laa 
enten glemmer de at lslse Vejen, 
eller ogsaa den bllver knudret. Dog, 
der er lngen Undlkyldnlnq, thi 
Beten er nahen. Herren vil tllllqe 
aabcnbare lig for dem, der et fats 
tlge l Wunden og fsre dem hjem 
til den evkqe Sallghed 

Sinch Eitermiddag talte Jn- 
drenrisiionasr Mathieien over 2. 
Kotig. ö, « fla. St Gudl Born 
lan, om end det files llq lille og 
lkrtbellgt, ofte am en stor Ger- 
nina i Guds Mee, llgelom den 
lille Pige bog Naamonz oq saa 
lgen paa den enden Side, hvor 
mange W vllde manqe lkte ef- 
re for at være llkre paa at komme 
rlc Dimmelem men de vll dog 
Mhlellgforsefusllssnm 
M 

Døtre som Hjørnepiller, der er nd- 
hugchde efter Tomplets Stil.« 

Spung Aften taslte Past. Mag- 
nnsten over Ef. 63, 1—7. Frelfes 
ro« ser uanselig ud, før man kom- 
mrr ned for Korfets Fod sont en 

ndtnyg Sonder, da nurrler man, 
at der er on ubcgribclig Hei-lin- 
Lnsd, sont udgaar fra lmm. Han vil 
give os, thut ui boder ljam out 

det, et unt Hierw, et Auslika nd- 
Jmmt errte Hur et lmardt og koldt 
et. 

Illhndag Formiddag nsjwlxldgssset 
R.s!·1-ctliingsnmdr. Der var u:1.-Drs 

«l.!«;ator til Ztcdc. Firc Joreniuqcr 
var ikke reprasfenteret. 

For-standen indbcrcsttcsde og op- 
lwite noglc lldklip nf Missionasr 
Wintlnsris Breve om vor Missio- 
nasr M. Kaineyanm, hooraf det 
fremgaar, at han gør et trofast og 
ibwrdigt Arbejde i Hide. Liad os 
takkcs Herren, at hcm har givet hnm 
Stnrke til at udrcstte laa meget. 

ISekretwrsens Rapport blev ow- 
lasst og godkendt. Kasse-terms Rap- 
Oort blw oplæft og godkendt. Vi 
havde i Aar, endda alle Foreniw 
gerne ikte hat indlendt doch Bi- 
sdrag, ePQverskud paa ca· 8150 
Akbett Peterlen oq Hans Massen 
blev valgt til Revilsorer. 

Folgende Embedsmænd blev 
vakat- 

Pastor J. Magnussen, For- 
mand; Postor J. Lotsen, Rait- 
fornmnds Osmi- A. Peterlem Sek- 
retær: Alfred Anderiem Lasset-en 

Paftor Jcnfen blev bndt Bel- 
konnnen ved Rejsning af For-sam- 
Augen. 

Pastor Jenfen ovevbragtc en Hil- 
zfen sra Venner i Racine med 1 
lJoh. 4, S-—10. 

l Dei brev bestuttet qt sei-de vor 

l 
l 

»Ta! og en Hilsen mod Ap. Ger. 
»20, 32 tilbage med Paftor Jen- 
sien 
! Det blev sbefluttet at give tilftei 
deværende Taler-et i vore For- 

»Von-Musen 
Dei blev enstemmlg vodtaget at 

underlholde Missionær Aameyamm 
saa længe vi kan vceke glade ved 
bang Arbede hvad vi nu hat al 
Gnmä til at net-re Dei blev ded- 
taget, at indbyde Student Ina- 
domi til at komme hewp og tale 
i Mien, mod at vi sbetaler hans 
Reife-. Dei blev vedtaaet nt give 
et Hundrede Doklars til Køb af 
Lwdejendmnmen i Dich Dei 
blw bestuttet at tage Pengene nd 
af Danke-n for at betckle Udgif- 
ferne. 

Oct blev befluttet at give fem- 
ten Dollars til Olinc Larsen, og 
Dverfkusddct for i Aar qaar til 
de ttbctttiMde ntaqe japanste 
Musikd, lon- vil uddaune sig til 
Missiionons Tit-Witz da Ali-situ- 
Wintlter bar onktalt i sine Breve, 
at der er tns aller fins, som vil 
udsdmme fikt, men kan itle pcm 
Grund af Eikengemmmel 

Der blcv oplyst under Mode-t, 
at Forbtmdet var lovet en Jst-M 
Damit-T om vi tog den Zagt op. 
Lasd os faa prtve at saa nok til 
at nnderbolde en Student Det ko-l 
stet i alt 116 Dollaks. 

En Jctdbvdelse fra Flaxtan til 
nasste Aarsnmde blev modtaqet 

Forretntngstwdet Hutte-des ved 
Afsnngelfen af Salmem ,,Guds 
Dad, det er vort Arvegods.« 

Man-sag Estermisddaq tlarajorde 
Pastor rtlndcsrlen Kredit-us Stilltnq 
over for Hedninaemissionsforenins 
gen ,,-Lil)anon«, tm der lmr været 
et Misforliold mellem den og Kred- 
len i lasnaete Tit-· Dct var Ineget 
sttflcligt, om dctte fnavt lunde 
blive iasvncst 

Bereit-sc- tnldledede Past. Jen- 
fen Emnett »Omvensdelfe.« Det 
blev fremholdt, at en Onwendelle 
er illa et Bedrinaöknr aller ltgs 
nende, men en qrundia Studsfors 
andring, faasdan at man for Ek- 
fempel holt taber Lnstcn til Sond. 

Mandag Aften holdtcg der en- 
gem Mode, hvor Past. Ruder-sen 
taslte over Rom. 12-16. Herren 
lebet efter sit tabte Bam, fom hat 
taaet en stok Aw l .Naaden, men 

kan ille faa Del l Gudg Varus 
Goder, lsr dat kommst ttlbage. O» 
lwilten Saltashed at have Sinne- 
kaar ag lau blive evlg krellt- 

Fdrmanden sinkt-de Msdst M 
at til-Mc os, R Sud W we 
med os, tndttl vt made-- tgan oa 
vtdem vt M tat-W vs vaa 
MJmsialvknokmærkeW 
Kraft »De, føm lot-tilde sta M 
Herren, W have Kraft lom Coccu- 
dct tm lwm l An Musik« 

ved Redners, Saft Vi figer man- 

ge Tat 
Oskar A. Pctsersem 

Sekretwr. 

W- 

Kcrtminch 

Bi fad sammt-« me) Venmsr for- 
ledeu Tag; Vejun Mute-J us nt 
mw kam on LWWH tun-L ni 
blade da ou : .I.I-"i:mor«cs:s TIUHI 
Tor at opmuntre non- Ein-le: 
L-!.mdt manku andre fund: ni 
..Mto«. Im qenqimsr dxst IW til 
«Tansforo,sn«, mansfc kunde M bli- 
ve til Vclsignclse for ou og auden. 
Fochjttet og tilfendt Venwr i Sty- 
relfen for Vethania Ilskenighcd i 
Voston of den-s første Prasft, Pa- 
stur A. P. Haufen: 

Kasu- Ssrenfen ou Fischer! 

Som Formawd for Bsctlmnia 
kan hænde, at De nu og da 
bar følt Dem am am Hiertez 
men Søwnsem min kcms Ven! 
om Herren bar-de fewdt Dem ben, 
kwor De fik værre Smerte, 
tisl Kinn elsler Kaferland, 
bvor De fik lide som en Mond 
af alsckens Kamp og Mose, 
med Konr. Born at lide Savn 
for -ham, der tun hat Frelfernavn 
og tkoner i det Ihsjel 
Nu Isidder De saa godt i Ly 
i Best, Mtsltmens førfte By, 
og bar lidt ekstra Birke, 
som Herren lag-de til Dem k)en, 
nu kasre Bruder Sørenfem 
for Gud og Hjem og Kirsc- 
Se, bot er bedre, ikke? kwadf 
dyfor De but-de være glad 
og ikke tabe .Modet: 
og Jesus, han vil hjælpe Dem 
at lede Sagen stadig frem —- 

kun ydmyg, stille, tto det. 
Nu Fischer-, han er ftraks parat 
at siget ha, det var krabat 
paa Ssrrnfen «det paser 
vent back- lidt, vær ej faa kryt 
bans Sind var tidt faa tungt, fom 

VII-, 
war »Amt« var i hans Aas-set 
Vi saa det tkdt, hvad Strenfenf 
at ban kam insd til ,,Styrelfen«, 
helt væk fra Vid og Sanser. 
faa fa'e vor Tiere Nybo: »Fort 
jeg trot, vi allefasmmen ta’r 
vor Pung vg, faar den wftet,« 
og Fischer han gik hjem igen 
fra MMt der i »Styrolfen« 
faa stille og faa trsstet — 

Saadan det gib faadan det getan 
osg faadan gaar idet Aar for Aar 
med SIrenfen og Fischer-, 
og bedre Kaar «de aldrig faar, 
indtil san salig ind de gaar 
hag Himmerigs Ktplliset 

Ved Christo Fischen 
W 

Free-am Calif. 

Tirsdaq den »J. Juli havde Bethel 
Meniglield beflemt at gøre Udflngt 
til Noeding »Ein-L en ftor smuk 
Parl, fom er beliggende tæt ved 
Fresno Bu. -s— Dagen oprandt na- 

tnrligvics used straalende Solfkin, 
og der blasste en let Belie; det var, 
kort sak1t,»det mest ideclle kalifors 
niskc Sommerver man Hunde tin- 
ske fig. 

Vi sank-leises i Parken ved il 
Tiden og sakrdt liurtigt en bekvem 
og lmggelig Msdeplads i Skyggen 
af nogle store Trasen Forniidda- 
gens Proiimm var paa Engelsl, 
niedens det om Eitermiddagen var 

overvejende paa Dunst 
Føkit fang vi ,,A1msrica«, sog der- 

efter aabuede Paftor E. S. Rosen- 
bekg Modet med Striftlassning og 
Ben. Mr. Carl Knudien fornøjede 
os med en Violinfolo. 

Nu oplasfle Mr. Ehr-. Johaner 
»Wie Deklaration of Jndependens 
ce e«, ogPajtor Rosenberg knyttede 
nogle ogchcrrkuinger hettil: Vi 
Danlfe kom ikke til Amerika som 
Stoddete, om end vi ikke medbrags 
te rct nieaet af det wde Guld. Vi 
hovde nemlig med O og l os 
Frugtekne ai vor aarlyundrsdgamle 
danfke Kultur-. Amerika har gcefts 
frit modckaqet os og givet os Del i 
alle Isine nmterielle oq aandelige 
Godek; derior ital ogloa vi give 
det qasltfrie Land bet bedfte, sder er 
i os, idet vi lager- at omplante og 
imgtbargtre vor dankte Kultur un- 

der de amerikanske For-hold. Naar 
vl get dette, bliver vi gode os- mit-i 
tige Bot-gere. Men af Wläghed 
til Amerika um vl ikke le ned paa 
eller glemme gamle Damian-b hvor 
vor eller voxe Forældres Vugge 
stob; vi vil ltedse tænke paa det 
mod WUM og Ærbjdlghed, 
lamtidtgi metd at vi as et strldt 
Hier-te taser End for det nye M 
W Iav os at lebe i. 

Imiddagms Program statt-de 
M sangen- .O Tolunchim Ehe 

J 

Eva-sieh — Eiter Middagen op- 

jrifkode Ungdommen nogle af de 

gamle danske Lege. Man legt-de 
«Enkcleg«, ,,to Mund høj« ofv. 

Te irldre var ogfaa in-dbudte· til 
at unsre nie-d i chen, men de ru- 
stedie Pack Haue-deckte; det var san- 
dislig alt ior uamit i Tag til den 
Flug-J UN, ogsna var de iu disis 
ndisn xiqsin sur nimm-: nei, Du midu 

iurimic Fig wo at »Ja-re Tilskiimn 
Meii sum Tidrii gif, blco Tifknur 
ne muri- og inm- interchcrcdc 
iiion man nii Uirkelig ogfaa mir »U- 

gimiikiisl til den Flugs Lin-il- ziscjn 
kniidc da pruni-, uzi jnari var »du 

fleste af videm alligevel med i Lu- 
gen, endog adskillige graahaarcdc, 
og de var cndda ikke de mindfi 
ihrige. 

Zoa kaldtcs der stimmen til Ef- 
termiddageiisz Mode, der aabnedeii 
incd Zangen: »F Damnark er ieg 
født, der bar jeg hjem-me.« 

Past. S. Johnson indledede med 
Guds Ord og Bin og taslte sderefter 
om Frihed og Misbrug af Freihe- 
den. «Poftor Johnfem sder var en 

af de første danske Settlere i Ne- 
braska, fortwlte livligt og fængflens 
de am, hvovdan Tiiderne var den 
Gang, og skildrede bl. andet den 
fsvfte 4. Juli Fest, han over-ch- 
rede i Amerika. 

De tilstedevævende Born fang 
bereitet ,,America«, og Mr. Chr. 
Johanfen weitere-de Linkean Get- 
wsburg Tale. 

Til Afflutning talte Pastor Ro- 
senberg, med Gal. 4 Kap. som Udi 
ganggpunkh om Frihed sog Træls 
-dom, SInnekaar ieller Trællekaar i 
Gile New-des »Hu-s. Han sluttede 
med en indtrckngensde Opfokdring 
til dem, der endnu ikke ved Troen 
tpaa Kristi Forsoningzdød var komsi 
men i Stuneforboldet til Gad, om 

at gøre Alvor af wet, tage Sktids 
tot nu, i Dag, faa vilkde Frisbedss 
bogen blive en Fribedsdag i Ordets 
fuldeste og rigefte Bewdning. 

Sluttelig fang man: ,,Nearer nry 
God to khee«, og deriwed var Pro- 
grammet til Ende. 

Men da Messen kun var fem, 
fandt man, at det var for tidligt 
at tage 'hfem; Madkurvene moder- 
kaistedes not et Esset-syn, vg man 

tilbragte Tiden med frit Samt-Eh 
iSamtale og Sang, til vi i Stum- 
rinqen skiltes, glade og beriaedei 
vcsd Dagens OW. 

M. 

Kirsegang 
Mal-ins Oplaq ai detto ndniærlede 

lillo Slrift blev ndfolgt i Løbcst 
ai 3 Maaneder, anbot Qplag er nn 

iwrdiqt, oa irr-lqu nn for faa billig 
isn Pris at det bnrdk ind i etlwort 
danik Hiern, sont Vor Kirke staat i 
Forbindclie mad. — Prifen cr: 

l Els. .05, 25 Eli 1.00, 50 Eff- 
175, 100 Eff. 3.00. 

Danifh Lntlr. Publ. Honfr. 
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Den danikslnthetfle Koloni i des 
sndlise Colokqdo. 

Striv i Tag oin ndførlig Osplysss 
;nin(,1 angaaende Sonnnereksdknrsiosi 
Tncrmh sont aigaar hoc-r Tirsdagi 
til Castilla Estate i det iydlisge Co- 
lorado, lwor For-more tiener store 
Wonne chd at dyrke Ollfalsa og 
Martin-irr on ved at fede M- 
Faar og Svin. Wo mig en Leiligi 
thed til at form-le Dem oni vorc 

Planet for en danfsk luthcrlk Kir- 
ke dernde oq Kompagniats Løfte 
om 82500 til dette Øiemed. Kalos 
nien tilbydcsr en vppcrlig Anledning 
for minder til at sblive Selvesjcr af 
et Stalle verrdifitldt Land. Sælges 
med en lille Udbctaling og lang 

lHenstand paa Reiten. Jdeelt Klima 
Skriv straks til 

Olnf Bo n do, 
Special Reprefentatisve 

537 Nmnge Bnilding, Omaha, Nebr. 

Den hauste Udvaudtius til 
Amerika 

Deus Iarsager og Befe.tilligetned 
csu Udsiqt over danlk Litteratnr om 
Amerika oq danstamaikanskesktisfs 
ver om Dansiernes Liv og Færd 
herovw W til Amerika samt 
W fta Mdretes Liv her i 
sendet- 

sf s. s. dis. 
ss ,Æek· Max tryi. Godi Papie. 

Iris i cmslcq Lsr. ib. 40r. 
W bss Ist-leiteten elle- 

Vanils Ovid sitt-L dsgl-. 

Uil be köbe e ler satt-zei- 
Dersom De onsker at kobe, sælge euer bytte Eim- 

dom i By ekler paa Land, da toter vi os forvisset om, at vj 
kan være Dem til Tjeneste. Vi hat Ilere gunstige Anlas- 
ninger i og omkring vecl Blair at byde Paa. 

Bpsøg eller tilskriv 

J Revis-sen Immg mais-, nah-. 

Dampskivgvillcttcr 
m og fm Europa 

med 

ScandinnvEM-.lmkricin Linsen 
faas bog 

Danish Luth. Publ. .s;s.:::5c, 
Plain Nebr. 

Speciclt for Prasftctx 
,,Loofc Lcaf Boot-( 

Til Prædikenslldkaft. 

Foranlodiget vcd re-: byppjg Forespørgfel om en praktisk, 
net og holdbar Bog til ovennasvnte Brug hat vi fat os i Fort-in- 
delse mad en af de lebende Fabrikanter of den Slags Vater og 
vil herefter føre paa Lager en Vog som i cnhocr Henseende spaer 
til Øjemedet. Bindet er af ,,F·lexible black Levant Grain Com- 
kyide« foret med tyndt Nobel-, og fsorsynet med tre IXZ Tomsmers 
Ringe. Vladene ck slfzxölxz Tommor i Størrelfe og faas en- 
ten ,,faint ruled«, »-Quadr«xl«le ruled« eller holt blanke. 

Pris for Bindet 81.80. For 100 Blade 50 Cents. Vor Spe- 
dckpris for begge tilfammen er 28200 netw. 

Dau. Luth. Publ. Hause, 
Blaitz Nebr. 

" « Press the buttou s’ I —it kin- itsstk .- 
No other alt-Ettlan pen like it. clearl- 
smooth hattet-no humps or bumpr. 

« Ja selk Fil mg , «Æ , 
Fountaiii Pen 

It’s always on the sob. Just M the botto- 
—pen sills in two Mäs, at any Well. 
Nothing like it in all the world. The simplest, 
cui-est and blinde of All selfiftllewlcoZ 
Mk- Lct mobowyouhosjktsyit Init- 

set-Ili- 
DMI LWM kllsmslsc Icm 

III-, solt-. l is 

C. wiederkaut-Kanten- 
Mlllskosls tos- Unless-DIE 

Bist illustriert-L l.—ll. Bind. Stort Form-it Pri- 
indb. i smukt og solicit leskbind 86.50. 

som en Kikkehistokio sæklig for Mevigheden er den eg- 
soy for-di den esse-« et vise Gads Pinsels-e med den sattelte 
Slsgt sent-ern Med- og Modgsng og bele den dybe, undelise 
stinkenden-, der er i Klenigbedens Oplevplsesr. 

(A. B. i Netjoosltideade). 
Det, som siver Bogen sin stoke Interesse. er de over-ok- 

ckentlig menso Einerlei-, istkk Posten-trotz som pryder den 
De give-s vtvkket ev Betydnivg, hvorved det oveksuk slle 
emiw kikkehistoriske Wemstjllivgok pas Den-L 

(Ds1mebrok). 
Deut-h Luth. Publ. sont-, 

ZW, seht-. 

Ben Hur. 
En In quape af Lew Wallaees betsmte Vog »Von Hut-« er 

unliq udkommen i Dann-net oq findet Im vao Lager bot und-n- 
Lesueor. 

quaven er delt ktte Dele dg hver Dei iækskilt taktonnem 
Der et altfm eqentlig s Bind, hvrt vaa ka. 125 Sider. i Form-i 
494 X szå kommu. Pan Fotfidcn of kwet Del findcs iFaki 
vettyk Billet-et af de tte Bise, der ftlget Ostens Stfetne Som 
Forotd findet en kokt Levnedfkildring of Fotfatteren. Bogen e- 

trtst med stete. let cæfellge latinste Todes-. 
Den stehet can taugt Laseret tækker. for den besietme Vris »O 

W cis. set- Esempiu 
Port-NO 

— w em. wr. pas-. 

s-
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