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virksomt Liv i Gude Riges Tjeneste 
oilde bliue Frugten.« Tjiije w 

Eumer, ljvoraf Leg Var gen-Inder ltdl 

as Jndlederneis Laie, uleu uegge 
drøftet. Bande zndledmug Jg er 
telje um« aj en jaadau Alt-l, til de: 
kunde jlajje dem Iluaoe ug .i)jæ«p, 
sum kmrte derpaaz og Dersel- skal 
Herren have Tak! Windg Qrd uleu 

san ogsaa rjgelig pmsdjlet oeo Me 
det, jeg Wut-er til lkelsiguelje 
for maugel 

»Jqu Zorn-Iningismødet flal her 
meddelegs de Befiutnknger, der Jer 
atmen Interesse-: 

l. Leu gamle direooilyrelje vie-) 

gelwalgt. 
:.). Vegruudet l De Wie Prjjer 

paa alle Ljuiskurnødeugjeoer vleu 

Kredit-nd Mlöjikmgspmsslerv Leu fur- 
ljnjetz Past. Zu ti. zut. Haufen meu 

et aarljg wnningsgstjllæg as qilst 
og Prcenerne :1«’. P. Rielfem E. A. 

Hjortgsvang og It. L. Oz. Zethm 
med hoer 8100. 

3. Kredsmødet yenjtiller til Eli 

Horn Wenigqu at for-jede paa at 

udulsde ,,.Oøjstoleforenjngen« jna me- 

get sum muligt i Iowa medi« 
4. Kredsnmdet yenftiller, at der, 

jaa inart sie tau, Here-J folgende 
Forandring: at Zeranton Jg Cuou 

Rapde udgør eet .8t.1ld, ug at Pa- 
jtor H. P. MitleU sent hat bedet 
um Llrdejde i Iowa strebs, um mu- 

ligt jaa unsastteii i JetvelL 
J. zeredsnwdet l)enj1jller til »Dei- 

jote .8il1-ke—3«-Z Sturelfe at den heu- 
vender sig til »De- for. Statut-J Ilse- 

gering angaaecrde tirteljg Betjening 
as Vere unge Mastid j Arme-en oq 
demer sank de ferne-due Liplyixinius 
get- om Answttelse as Feltpræstet 

H· ziredsmødet neustiller til alle 

stredsenszs Prcester og Allengcdet at 

gøre alt, lwad de kan, for vors 

Mode-J lldbredelse. 
Vor Llogs ng Blut-mission bleu 

talt U breitet Tonne Ins-Weise re- 

fulterede j Folgende Bestetmnelju 
,,zn«-s:-—anDet olsiordrer Past. E. C- 
stlutlv til at reer mnOl i Zum-J 
Kredii sog vjrte sur denne Zag.« 

T. Josua streas Zollda,19st·oleko- 
mite eer Heimalqt med det ’-lkcmlie»1, 
at de Tismer fer, at der Uljuer as 

holdt »Und-It eet deleqeret Zweiqu 
skolelnnsrmode eaa et Zteo eller 
Eteder, huurfm der nmatte komme 

Judbydelse. Komiteen Des-dar J- 

Vmssterne C. E. Fisloth og N. P. 
Cleimnensen samt Mr. Christ Zpar 
ling, Moline. l 

s. Angaaende Emtdagstkolegers1 
ningen iblandt usJ blev videre uedtasl 
get, at der oed nieste Krebs-made beil. 
nyttes en Aftenfeszsion til Behandl; 
lian as denue saa oigtige EmH 
ZøntmgEsskolekomiteen mach-Wes atl 
sorge for at faa et Emne til Treftel 
se med nasste Mode 

U. stredsmødet vedtlw at der fdrl 

Frei-luden betales W for Gewiss-; 
nimen ued nore Kredsnmder i 

lu. De af ,,Ungdomgfovbundet« il 
Iowa Kreds vedtagne Love dlevI 
oplæft og godfendt af Kredizmødeti 
Lørdag Aften jra Kl. 7 til 8 blen. 
benyttet til Vrøstelse af Zoldaters F 
missionen ved »Caan Dodge«, Dis-II 
Meint-D Jan-a- sPastur Zøholml 
lagde denne Sag for Wieder og øck-’ 
stede et Svar fra Krebsen. Denue 
Sag vleo san sdrøftet, og følgende 
Forslag blev yet-tagen Kredssnmdet; 
udtalek jin Tilslutning til den Sag, 
sont Poftor Søholm hat fremlagt 
for Mødet angaaende Soldatermi5- 
sionen ved »Camp Dodge«, Des 
Meine-T Iowa Og vi føler os 

fovvisfede am, at »Den for. -d. ev. 

luth. Kirke« er villig til at give sin 
Stotte til Opførelsen af et lutherfk 
Missionskwpel i eller mer ved oms 

talte Leic, naat Sagen kan ordnes 
paa en tilfredsstillende Munde. 

As Kredsiormandens Jndberetninq 
fremgaar det, at Jotva Krebs hat 
haft et godt Arbejdsaar, og at 

Kredien er hleven for-get -med 2 

ny Arbejdere, nemlig Paftor J. C. 

Thristensen fra M, Wis» 
der hat aptaqet Arbeit-et ved Vi- 

dorg, S. Dak» dg POIM M« 

Mathtesen im Dem-er, Colo» iom 
hat taqet tmpd Kalb fra Eli Horn 
MMW sont Inst-r M M 

If Wams W kate 
det sic, at W var naget over 

Mo i UUW III-M Ub- 
sifter sfsor bot spukt-ne Ist M M- 

nwa W en set-M sit 
« ka- disss M sto- W 
W few-i net-, Im de er W 
W Wonne oa derfor ists 
M WJ 

Zøndagen, »den store Højtidss 
dag« ved Kredsntødet, samledes faa 
Wange Memtesfer, at der maatte 
holdes tssudsitjeneste baade i Kirkeu 
og i Stolen-J ftore Zal om For- 
mid«dagen. Og ldegge Steder ivar 

sulsxit til Triengjel Der ntsaa have 

sonst-et ca. Tirsindc Lllennefker til 
Stede um Sendagm 

J Kirken begyndte Gudstjenesten 
med Efriftcnml Paftor J. P. 
CLJrisslimtsen iwldt Ekriftctalcn ud 
fka Heb. 10, 22. Pastor E. PrøoensJ 
sen prwdiskcdc over Joh. 5, 1——19. 

if( Zkolens Zai .11«cvdikede Pastor 
Th. Jl. Jcrsild over Gal. 3, 15—22. 

Der blseo optagct et Ofer til 
Kredszsmisssionem der beløb sig til 
send-a 

sLnt Efckermiddagen blev Medet 
lwldt ndc i det frie — paa Græss 
plæneu joran Stolen. Paftor F. C. 
M. Hausen kalte over 1 Kor. 4,« 
ZU, ou Ztnsdent thadomi talte over« 
Ap. Nier. Hi, 9. Ter blev san op- 
taget en Subfkrisption «til Kirken il 
Japan. Ved Slutningsmødet om» 
Aste-neu var feer Striftemaal og 
Alter-Jung for dem, der ikke havde 
Liejliglyed til at vaste med out For-H 
middagen. Paftor E. C. Kloth for-« 
rettede Altertjenestm Pastor J. Hi 
Bann-ten prwdikede over Sal. 36,l 
R---m. Der blev da aflagt flerei 
sum-a Vidncsburd Undertegniede tat-·- 
kede paa Krebsenirs Vegne Ell Hokus 
Momde ug Prasstefolk og Stedetss 
Prceft sluttede Moder Slutteligs 
bringe-J here-ed en Tal og Hiler tilll 
alle Kkedsmødets Dieltagere. 

sFrith Andersen, Sek. 1 
Hof-»U- 

Til llngdoiugfokeniuger l 

i Pacific mch 

Tet nil erindre:, at llnqdumsfor 
eniiis1erne i «xte—.«sno-Cmmt1) dannede 

let llnqdvsmt futlmnd d. 12. Nov 
Jlllsi i limsztun Ri er valxit Ve-i 
smulse « nd.1rlu-jdet Lode, sumJ 
itfe ei- nkeget forslellige fm del 
andre llngdoni—:—501«ls1inds. Vor sofe-l 
lelsige Lpguve er, at stelle Mis! 
si.—«;-.»·r-»imst i —1s-.«-isic Find-i l 

Einidaq d. fl. Zeutexrube havko 
ui igen et dejligt Fielleisinøde il 
Odium Birk, og alle llligdUtt·:sfi.Ir-I 
eniugerne var riqeligt representerede,l 
destiden Wange l)jerteli,1 interessiere- 
de asldre Prassterne Z. Jolmlokh 
H. Hausen, N. Z. Nielfem E. Zl 
)lii15eiil)-erg fPaftor K-. M. Hanseni 
w« til llkiislsiungncøde i Rentdalell 

midutegnede var til Ztede For 
uden et tPar gode Taler as Paftors 
Nielsen og Pastor Rolenberg blevl 
der slaaet ftætkt til Lyd for de un- l 

kieTI Teltmelsp i det tilstundendel 
Kredsmøde i th Flut-leisem ogz 
dtr bles- oedtaqet følgende .-L)enl 
stillqu til Kredsk 1nø«,det om det ikkel 
dar inuligt, at llngdomsks forbundetl 
kmide faa en hel Tag under Kredw 
nieder-ne til Droftelse af llngdomss 
Emner og llttgsdoitis-Opgavcr. Ter! die-J ontaztet et Oiser paa FUL. 

»Da Kredsmødet er san centraltl 
i stredsen i Aal-, fu«- det liege-H 
Eil de tun blioe opfurdkes alle Ung- 
du« usi; d-«foieninqerne i Kredsen til at 

lade fig representere ved det Mst l 
Tag Jpørgsmaalet op ved et af 
ed ers-.- Moder foriuden, og drøft til- 

li«.1e Milmndstankeih og se saa at 

mit imqle til at reife til Krebs- 
nmdet Telcgater kan der egeutlig 
ikke lendes, men derfor tunde der 
niaaslte not blive Anledning til at 

stille Tanker og drøfte dem til 

gensidlg «Qpnmntring. 
Ungsdomsfovbsundet l Fressw- 

County tæller lle Medlemmek og 

Var til Dato indlendt 880 til Krebs- 

«kaslen. Disle Penge er indkommen 
sved Oer og blauer. 

Forentngerne i Forbundet brin- 

qes l Erindrina at alle Medlemsi 
bsidrag (50 Cents pr. Medleno lkal 
være Kagleveren l Hemde inan d. 
lö. W. 

Et unqt Mennesce sagde den an- 

den Dag: »Vi vil mre tvo l vort 

Arbejde for Parific Kreds«. 
Med venllg Hilsen til alle de 

unge, fra est-ers l Muts hengivne 
A. P. Hausen, 

Formand for Unsdomslorbundet l 

M Ihon 

Veer er naben for Evangelict i 
Ausland 

Den mæqtige Forandring, 
fom i 1de Isidste Maaneder bar fun- 
det Steh i Russland ma det politi- 
ske, fociale og økonomiske Omraade 
hat naturlsigvis givet —- og vil i 

ftedse stigende Grad give —- Mnlig-s J 
lieder for et evangelifk Missionssl 

lnrltejde i Russland, sont innen har» 
kdrøint mu. dq sont er san nieget 
qlnsdelineie pna Linggrnnd af den 

Tilstnnd, der indtil for nnlin her-U 
«t·t"ede i Eine-Mart 

Cndnn nnder det endrnie Zions-, 

ihnori klinssslnnd for Tiden befinderl 
;fig s-— lnir di ifke jaaet videre nd « 

;fnrl«n1e :L?lcddeleliek« nni den Hunde-s 
flikie Etillznq dernarry nien inst nn« 

per der i Jnlinninret nf det engelskei 
»M"is:4sion8skrift: »The scattered NA- i 
ltion« frecnkonnnet en Artikel deroin»- 
«lnnn«i det bl. n. hedder: 

» 

j Im Russland hnr di line niodta l 
,aet det sen-sie iilnnnner ai et wem-i 
Igelisf Bind, der hedder Ontrennay; 
,Z·11ed.1 (»Morgenstiernen«), ndgivetf 
Ti Petrograd l 

Dom- itian der ck dkst offici-elee« 

fOrgnn for l 
l 
l 

; de rnssisk cvnngclifkc Kristne 

per ndkonnnet i de sidfte .scn) Aar- 
linen blev standset forvige Juli af 

Hden tidligere Regt-thun « 

Hin ndtonnner det atter under nle 
dq haabeiulde Vetingelser til ftor 
Kinn-de for de evangeliske Kristne, 
»der er spredt over hele Russland-, 

loq det første Illinniner, der bærer 

Dator-n: lä. April, lieqnnder ined dis- 

3se Ord i itore Tiwvert Lænqel Uleve det frie Rnslcind: og 

tfortfætter sanlede-3: i 
l ..-.svis nouen for isire Uger fidenl 
lhavde forndsagt, at saadanne Ting 

;·n"ilde ske, fom mi er sket, vilde ikke4 alene innen have troet hani, men 

jfwlk wilde have tvivlet sma, at hans 
mi- ned iin FdrftanT J Løbet ai· 
wir llge er der tiændet «LFc-givenhei·· 
der, iinn er einsitnaende i VerdensU 
historietL l 

Folket linr reist sin, den grnnlel 
klitniering er lKilden Czar Nicolaij 
Z. hnr frasaqt fig Tronen, og Etorst 
hertnn Michael har givet Afkaldl 
paa sin Ret, indtil den fonititnsl 
erende Forimnlinn er indknldt Helel 
kllknndiziheden er waet over til Dir-: 
nmensi prdiiiinriffe Negei«itm. og detl 
hele klinåslnnd --— Girren indbeiottet7 

har nflaut Ed til denne Ne- 

gering. 
Tei« er bleven erkürt-et 

volitifk og keligiss Frilsed 
s 

Ja knndqiort Istltnneiti for Politi5l.I 
on relininfe Forbrndelser: nimme, 

der led for den natianale Frikiedcsl 
anld, er blenen irigidet un 

san irrnidele-:-. Alt dstte iorekein 

nier en sont rn fornnderlig Trnni l 

Tenno Fornndring er enestxnondrl 
i Verdenijshifiorien, inmd onna-n denl 
Hiirtighed ng den Enizihed findt-il 
nied den er genueiniørt. l 

Hvorledes oil denne Foraiidritui berøre os evangeliske Kristne2 Sil 

kerljgt oil den unsre os til stor- 
Gmnr Thi ivi faar inld Frihed sam- 
tnen nied alle andre Selter." . 

Før denne Forandring befandte 
alle klinsiere, der tilhørte religinsul 
Saininnd, foni itdd ndenior den 

grcvfkskntolfke Erim-, iig i en nieget 
vanskelig Stilling. J; de ssidste tr-: 

Flur Var 

den religisfc Forfnlgelsc 

naaet til siine yderste CStrasnfer 
Mange euangeliike Krisstne var hlc 

ven ilcebt for Domstolene og idøint—.«t 

isvasre Straffe. Der blev anlan: 

Process-irr ncod hele lristne Summen- 

ilntnitnier, i. Eli »Foreningen ask 
coangeliske Kriftne«. Mange af Pra-- « 

iterne ved disse religiøse Samin 
Eblev lcndt i Landflngtighed til de 

meft ngæftmilde Egne af Sibirien 

MIdesLokalerne blev enten ren! 

ud lukkede, ekler Møderne blev ind 

ikrænkede ved saa haarde Bctingels 
ler, at offentlig Gndstjseneste blen 

fuldftnendig nmuliiggjort. 
For EkL blov det fovbudt Born 

at gaa til Gudstjeneste samme Sted, 
hvor deres Forældre kom, og Offi 
cerer, Soldater og Røde Kot-B Sustre 
maattse heller iskke We med. 

Ved Moder-ne maatte heller in- 

gen prædike, uden at Politiet havde 
tilladt det, og det blev gjort til en 

krinrinel Brøde, om en Proslt fra 
en ansden By prædikede ved Grobs- 

rjenesten 
PolitisMyndlglhederne fortser 

hvad der muntre Wes i Prodstkenen 
sog ihr-ab Me, hvilke Mer, der anat- 

te brwgeö, bg Exil-De Me. Nackte 
faa .Moner tun-de We manng 
Wes til Von uden at We 
Iic Pothiets heftig- KLEMM-Vlie- 

i 

l 
l 
l 
i 
i 

Troeude Rassen 
mindedes mcd Vemod, at de for- 
dnms Kristne paa Kejser Neros Tid 
dog Bunde famles til Wu, mon ikkcs 
engang drite var muligt under dct 
dunkle mtsfifke Negimsente pcm Pro- 
tmopoffs Tid. Posiwa og iusdefrm 
DiUira ng forfra lisd de under lin- 
dcrtmskchse og lldspionering· Mcn 
sidftcs llgu bragtc m Forandring i 
nit dem-! 

Euinmkn nied almindrl liq spolitisk 
an nd er der kmsaa Dienen vundet» 
uligiøcs Fribod — zyorsamlingssi 
Frjlped, «.K:irkc-Fribed, Foreningzs 
Rrifusd religiøs PresssiessFrichd 

J straft ilieraj snil uden BUivls de 
Forkænispcre for SanmittighedsiFrk 
Dir-doch sont Var vwret fasnigslede el- 
ler landsforvifte ipcta Grund af de- 
rcs Tro, nu sblive sat i Frihed, 
Vodelmsene vil atter awbnes, dse re- 

liqiøfcs Vlado fan stw at udkommc 
paann, end-ver Art af religiøs Un- 
dcrtmkkolfe vsil forsvinde, og alle 
rcsligiøfe Ssamftmd vil bogynde at 
lcsue og udviskle sig under Frishedens 
Rand. 

Og smntidig — og af samme 
Grund — vil der begynde en reli- 
giøs Befrielse af det Oele Russland, 
og denan Vesrielse Vilv gcnfkabe Li- 
Vist Daa Grundlag af evangelisk bro- 
disrlin Kwrliqknsd.« 

l. Dim. 4, s: ,,Gudsfrygtcn et nyts 
tig til alle Ding, idet den hat 

Fotjættclfe for det Liv, 
sont nu er —« 

Fa, det er sandt. Sand Otudgfrygt 
er lige faa nøduendig for et Mennes 
sfe fein Luft, Lin og Føde Ameri- 
inneren Tr. Tnlnmge fixier: 

Noxxle fremfører sum Undfkylds 
ning for, at de ikke omoender sin, 
m De itke Enr Tin. Sein um Reif-! 
Hamen lnnnnede Hcmnduærkerenss 
Ellrnc eller ødelngde ForfattereniiPens 
euer furimrrede Flølnnnndens For-« 
retninnl Men vi-fer, lworledesz des 
lutter Deren i Wais- mud klieliqiunens 
ei inner at inne den dort nied deress 
:U«'11rfl·e, »Nun-neu Nani, Meinunan 
on Eint-wish idet de mildert Berti nied edier Religion im min Tiers- 

skel! sen link ikfe Tib! . 
De fokstnnr ikke, at Kisislendoncsz 

men knn hin-we Menneitet til at7 
gøre livad sont helft, Mennesket har; 
at arm-. Den knn sejle et Zkib, deni 
tan fnlie en Vnriy den lan brolasgges 
en Hade, den tun feje et Milli, den 
can itrine en Ztatsforfatning, denl 
san nndertiolde en Gmst Den ers 
lige san nnttin for Mennesket smn 
Kikkserten ior Astronmnem Labora- 
toriiet for tietnikerem Blnlnddet for 
M-ureren, Sinnen for Vedftefaderen 

Hur dn ikte Tid til at tasnske pan 
Kristendoinmenl Aal), du har ikte 
Tid til at lade viere. Dn knnde lige 
saa godt undvasre et Konupas pan 
dit Still-, sen Niiiel i leaget, Eku 

imn dine Fndder soin nt dringe gen- 
nem LLivet uden Religion. 

Du shar Tid til at viere sys, til 
Bekyniringer, til at dg. Og du skulss 
de itke have Tid til at vinde Kristi 
Venfkab, til at købe en Lanrpe og 
gøre den rede til Vandringen gen- 
nenc Etiixmedaleiri Jtte Tid til at 
Oende dit Øje til den hinunelsle 
Straaleglaiis, dit Lre til den ewige 
Lovfang, berede din Haand til Har- 
pen i sEnnletoret og din Sjæl til 
Reden Ære og lldødeligsliedl 

kMan sknlde tro, at vi ikke fik Tid 
til endet. 

De et stække som Jem- 

Æ 
HONOKSILT 
sKOLC sRO 
spørg Kjøbmuadsu eite- 
M aye r s ko. so eite- 
Ilandelsmækkct pag saaleu 
k- Ilsyek Boot s- Slno Co. , 

law-aliu- Wi- 

Bred spiral spreder Nr( 8. 
DIQN XHHSTlsJ l. II. G. sPRlTIDBR 

ks 

--- 

Vi har byng on ny Small-In —— Vi kaldor den Nr. J. 

Sprodcer viclt, lcsl at h«-1slcl((s. Vi m- nu i stand til al. nniilsp 
othvcrt tsinupligt l(rav, du- lixux stleM jll ·-n Ambring- 
sprech-m 
Gm- Dcsm fortrolig mpd rlmme den lett-este af alle spre- 
(l(31-e. Den m(5(lor netop Kravssf km (l(s flesto Parmcx 

Ønsker De lnndltststid on større og Sværere Maskine, sna 

lim· vi ·j() vol-e lwlcendtu »Low Corn Ring-» og ,,Clovel·- 
leaf" Spruch-re 
Don nin Nr. R »spiral VVlcle Spreacler" og (ls-. andre 
,,l«ow (’m-n Ring-» Og ,.Cloverleaf« spreilere vil kom- 
nIe i Bmg Ima Tusinslnr af Parme Enden l’(lgang·on af 
dette Ams. De er alle lette at trækkm bokvemmo at 

læsse, lavet af st,aal, og 
holt- igennom tlifredsstil- 
londe. Vi ijler os for-Vis- 
set 0m, at Do vil købe en, 
nam« (ls« last-er Dem at 
l((sn(le. skriv i (let mind- 
Sto oft-er Katalog. 

IN TERN ÄTIONAL HARVBSTER CO. OF AMBRIOA 
flncorpomtedj 

Chjcago U. s. A. 

LÆS OC TÆNK OVBR DBTTEH 
l Golden Valley I)iatkiktet, Montana, bar vi en Dei sectionet Land, Sou- 

tssznek ais yppeklijxt for Kvikswvl 02 «mi1ed karminsF i Almindelighech — D- 
Rvæstavl et- en af de nie-St- indbkinjzendkk Nmringskildeh anbefnler vi, at sag 

mange skunclinaver Som mulijxt vil take For-del at vori- libekale Tilbud. 
Print-n paa- Imnriist er nie-List timelig og Betalingsvilkaakene uhyke leis-. 

Skriv i Das for kulci Uplysaimk 
sTONDALL TOFTOY cOMPANY, Mschson, Wis. 

. 1160 Arn-s) tildiils veldykket Land i 

En god kvakt sectlo Nmnklinavisk settlesnent, tust Ell-Eh 
Skulc Ok- Postkoiitor, l() Mil km Bad- 

;:·sr. längs-un (·"0., Minu« llll Acri-s «l)·i«!«:«st. ZU ins-il lclønsr og ’l’imotc, Kosten kam 
(l)srk(-.—k list snri Juni nnstl l«(-1·un(lc-rln;z. godt VuncL pl sinlisll liyggist Uni. s 
Ynsnslsssr. ozz nnslns Linie lkyzzninzzssn 835.00 pr. Arre- pan listtp Vilknar anafr(-mt 
Nil-»- skisr sjriilisx l««nr tin-muer Onlysningisr iulrcsgsesnsn 

WÄLTBR ANDRE-ZEIT Basis-eh Mino. 

Lake Basin Dalen i lljektet ak Montana 
lissntns sinuklcts liul liggisr i Stillwntcsr (’mmf·v. Mantua-« ng bisr er d·-t. 
-l·-r claim-H on sknnclinavisk lcolmii. Munge iiur allen-du købt sig Land 
ssxz glspsilisr sig »wi- (ls-t Valg clts hzir gjorL Søger l)(- i-fttsr sst Iijssmstech 
—«m i mutig-- il«-11H(-isii(lisr (-r i(l(-nlt, san knm til Liilco lind-in Hallen. Her 
isr (ls-r rig Jonl isok links-L gmlt Vantl og godt Nimm Ug nu hygges den 
«·w .l(-t«nls;u«s. ums nun- funr Murlicesdet ligts vocl Dort-n. Vorl Land wri- 
·sr«-i« i l'ri.- fin Sich-In pr. Ann- og opoveiz og smlgos Inn lilstsrnle Yillckmd 

HCNT ll(lx"l«2, Miij liLlV Mist ITN AF VORE EXKURSlUXICIL Tut 
»z: Rosisir lni Ri. Piml til (·0lnml)us. Montana. kostet lil0l, STZLZWL skriv 
strick-s esfitsr innrimsns ()I)l)-.—«ning(sr ng leul mig fnit al viilv XÄÄR DICT 
8"ll« FALDIC Micsl 1?1«jl«lsJ-ll,l(;«l’ l··()R l)l(i AT RILJSE l)ERUI). 

HÄNS ALLBN, Prass. Allen Land Co., Red Wing, Minn- 

PÄRM No. 1044. —- 200 Acres Land i Ksandiyohi County, beliggemle 
III-H- Mil fra Will-mus, 2 Illil fisa en lille Statjon ug kun 1-2 Mil til 
Hkuluisus nenne Fant- er tildels Jyrketz en god Lunci og lille 
Pnuxthave liørms til. Deune Farm kan for Im kort Tid blive knbt til 
den lave Pkis as pl;77.5() pr. Acke; Fljorpn vil siislge paa meget leite 
Vilkaar. lIvis De søger en 200 Ackes Farin, vil der vaere i Dei-es 
exists Interesse at bese denne Parm. 

Put- nnsrsmpre Oplysninger skriv til eiler Besøg 
ÄNDBRSON LÄND CO» Willmar, Minn. 

IF« IV 

DanasoneIe 
U« 

1 rinitatis -:« eminarium, 

Blei-I Nebraska-. 

skoleaarct 1917 — 18 begynder dun 2. k.-kt()ber. 

Skriv efter Katalog og n««rmere Oplysnjngct 

L. A. LAURSEN, 
H INle «l’. 

- 
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E» J 
«- HMWWÆMMSAÆ«P«T If W Wiss-JUN- AT -’T scs «L Js- åtsäxcks HEXEN-H- 

che Bolv Sitz-. 
Dennesmukke ogspaa Engelsksaa bckcndtc Sang havcg nu paa 

Lager her. Den er udsat som Solo med Piano Akkonwagnement. 
Gen of A. Flat). 

En danfk Overfættelse af Teksten mcdfølgek gratis. 
Forlæggerens Pris er 75 Etuis. 

Bot Specielpris 50 Gent-. 

Danifls Luther-an Publiihing Haufe, 
Blatt-, Nebr- 
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