Men for det Narreværk de nu i åre trætte, men om end vort udvortes Men vakker menneskelig Meode at vætte Be ende Lettete ved en Stole. At nogen
vis har drevet med Samfundet og den neske gaat tilgrunde, fornyes dog det geistring for én Sag hos de unge.:
Laerer skat nære fritagen for for SjæleAprilfooling, de ved Kikdahls Forsiag indvortes Dag for Dag. Planten mao
Det floor an hos de unge. Det står sarg, fete om han ille er Lærer i Reli
har ført Menighederne op i, tilgives ikke mna røgtes, det onde moa dræbes, og an, forbi det passer faa godt sammen gion, et utilbørligt.
X.
5 Syn odemand. Helt.øinl uden Tegn paa en grundig ydmygelse. således moa der blive Kamp og ©tid. med den høre Menneskcoahb. Naar Er han dreven af Kristi Kjærlighet»,
Det er imidlertid formeget at vente,
Der er Fiender, fom angriber uben« der i Aobntngstolen ikke fremholdes, ot kan han ikke undlade Sjælesorg. Hvor
Ifølge Foreningsartikler skulde Augs
burg Seminar skjødes til den forenede at de nu åbent og ærligt skal erkjende, fra, og ot bærer ben værste giende i der er et stort Lys, fom hedder Jesus stort om de unge blev vundne for HerOX*!
Kristus, hvor mon paa akmindelig Vis ren og fik Sjælens Skade lægt. Hvor
Kirke, faafnart Samfundet var inkor at de sammen med Pastor Hoynte bærer vort eget ttjød.
Ansvaret for, ot den forenede Kirke er
Disse Fiender bil berøbe os vor Slat, kan* faa sine Hjertes Fakler tændte, for fsort, om de stod fost i Troen i Liv og i
poreret. Men faa optrådte St. Olaf
bleben fon skakkjørt, som nu ben er. det nye Liv, fom gaves oB i Jgjenfø- siben ogfaa paa ambelig Bis- at kunne Død.
College med Fordring paa at blive knyt
Det vil solfald tage Tid endnu, før det belfen.
gaa ub og skinne fom Lys blandt Foltet til Presteskolen fom en forberedende
rigtig gant op for dem. Jsaamaade er
Under denne Kamp, fom mao forstæt ket, så er der en Mangel i Taken, en — Ct tydsk Blod hævder, at Garve
Anstalt og at de tidligere forberedende
vi alle tilhøielige til atgaa i Langdrag. tes alle vort Livs Dage, gjælber det be stor Mangel. Den unge foarjun et rierne er de sundeste Opholdssteder un
Afdelinger skulde nedlægges. Herpå
Det er ikke mer end menneskeligt. Men standig at gå fremad; thi Stilstand et halat Livsmål. Og hboffflFsoaban der Koleraepidemier. Bladet påviser,
svarede Samfundet ved at stille den
de 5 Sunodemænd paa den ene Side og Døb.
Halvhed? Vistnok forbi Seminarlæ» flt ingenfinde er de i Garverierne de*
Fordring til St. Olaf "Board of
Pattee & Bacon paa den anden, gjør
Rom. 8, 18: Dersom I leve efter terne felv fattes Guds Aonb. Det et skjæftigebe Folk hlebne angrebne af Ko- i
Trustees", at det snarest mulig overdra
det dog nødvendigt for dem at indtage Kjødet, skulle I dø, men dersom I Ved ingen Leg med Ord, naar der er sagt lera.
get St. Olaf College gjeeldfrit til den
en anden Stilling. Cg hvad der da Aanden døbe Legemets Gjetninger, da det naturlige Menneske fatter ikke de
forenede Krele.
med rette IA ventes og ubetinget vil skulle I leve. Vi har en Bane at van Ting, som høre Guds Aonb til og kon
Hermed bleo AugSburg og St. Olaf
kræves, er. at de ikke begiver sig ud paa dre paa, som hedder ben trange Set, ilke kjende dem; thi de bedømmes nem
stillet paa lige Fod med Hensyn til
nye AEoenivr. Vi har havt nok of men vi maa ikke lade os hindre i Løbet boligen. En Blind kan ikke lede en
Eiendomsforholdet.' Det var Samfun
Narrefircger, og det bør være Slut med bzb Synden, "fom lottelig besnærer os", Blind; be falder begge i Graven.
dets Be flutning om, at de famme For dem nu. *
Hebr. 12, 1.
Det burde være noget at sige de unge,
dringer, ForeningaStillernc stillede til
Det er rimeligt, at Pattee «fe Bacons
Ingen tør tænke, at han er udenfor at Nøbcn^i Folket krævede, at de både
Augsburg, ogfaa stulbe gjætbe. St.
Betænkning og de 5 Synodcinænd vil Fare. Se paa David, Petrus o. st.
folkeligt
og åndeligt var antændte for
Olaf College. Derefter ventede man,
have den Virkning, at de fer sig nødt til
For at feire maa vi have Vaaben, og så at bringe Lys omkring. Rigtignok
begge Korporationer vilde rette sig.
at opgive St. Clast og at de da vil be de ere åndelige nemlig Guds Ord — folder det ikke faa godt fommen med
AugSburg er kommet faalangt, det gynde at agitere i Menighederne mod Lov og Evangelium — samt Nadveren.
kjødelige Menneskers Tanke; men det
har kunnet. Det ertjenbte jo alle ved den Beslutning, dc selv har faact Sam
Disse Midler mao bruges rigtig og falder til Gjengjæld faa godt sammen
sidste AarSmøbc, der oar lovlige Hin: fundet til at fatte, men, fotn de førft flittig under Vangen og Seden. Her
med Guds Tante. Det har enig Høj
bringer for, at det kunde tomme længer efterpaa faa, vil blive til afgjort Fordel under gives os Kraft ved Guds Aand
hed i sig. Mon det skulde skade den
uden gjensidig overenskomst ineb Sam for Augsburg, nemlig Kildahls For- til at stride den gode Strid, døde det
unge Seminarist, at han fif et faa ltøit
fundet. Presteskolen er uden Gjæld. stag. ,
gamle Menneske og iføre os det nye.
Maal ved Begyndelsen af sin Læretid?
og den cier en- Boghandel, hvis Netto Hvis "Amerika" fiaar til troende, et
Her i Verden blive vi aldrig fuld
fortjeneste cr mer end nok til sammen det allerede dem. fotn har gjort helt om, komne; først efter Døden blive vi fri for
Dc fom optoges ved Lærerseminari
med Renterne af Fondet at lønne dens og font tillige har Planer igjccre fom, al Synd.
um Vil altid være af meget forskjellig
Lærere og holde alle Afdelinger i god hvis dc iværksættes, lun vil glare deres
Efter disse indledende Bemærkninger
Det bedste Middel mod
Stand. Ten er istand til naarsomhelst Sag værre og føre dem længere og læn indledes Spørgsmålet i følgende Punk Udvikling og Karakter. Sjælstilstan
Rheamatisme
den vil måske tære endnu mere for
at opholde sig selv uden mindste Bidrag gere bort fra bc Grundsætninger, Sam ter:
skjellig. At Lærerne sager-fuldt Kjend- Ansigtssmerter, Smerte i Lemmerne,
fra Samfundets Kasse. St. Olaf fundet hviler paa.
1. HellilliggjøretsenS Nødvendighed.
skab til Eleverne falder af sig selv. Cr Frost; Bylder, Gigt, Hejeflad, ondt i
derimod havde ved sidste Aarsmødc over
Men her tør det haabes. at de besin 2. Dens Væsen og Udspring.
de omvendte Mænd med Liv i ©ud, faa Korsryggen og Hofterne.
femten tusen Dollars Gjald dige og fredfæle Antimisfouriere ikke 3. Midlerne.
vil de ogfaa fdge at faa Nede paa Ele
og var ude af Stand til at klare sig lader sig lede af St. Olafs-Partiet
Rygsmerter,
a) Midlerne fro Guds Side, hvor vernes Sjælstilstand. Tet cr det skjæ
uden en Understøttelse as 87000.00 år længer, men mandig og uforsagt viser
ved den sker.
Forvridninger, stiv Hals, Kvæstelser,
reste Tov og Nonsens, at en Mand uden
lig af Samfundets Kasse.
dem, hvor Foreningsveien ligger. De
b) Midlerne fro Menneskets Side. det cr en duelig Lærer. Kan Han lade Stoldesår, friske Saar og flaarne
1,
Pcb Aarsmøbct i Dawson ra portere bar ialfald nn den allerbedste Anledning
hvorunder ben udføre».
Tanken paa Elevernes Sjæl fare, faa
de Board of Trustees for Augsburg, at til at tale det losende Ord og ,tagc Le 4. Dens ftjenbetegn.
Neuralgia,
at
deres
aaitdclige
Nod
ikte
gnar
ham
det ikke faa sig istand til at fatte nogen delsen af et Fredens Arbeide paa den i
Derpå gik man over til at behandle til Hjerte, faa er Han cn aandelig af Hovedpine, Brandsår, Sprukne Hæn
ADRESSE: COB; 5th STR. & 21 th AVE. S.
Afgjørctse tneb Hensyn til Overdragel icandinavia lagte Grundvold.
forske Punkt om Helliggjorelsens Nød stumpet Mand, fom ikke duer til Lærer der. Smerter i Leden, Øreværl og mod
sen. forend de lovlige Vanskeligheder
vendighed.
paa kristelig Pis. Paa Seminarierne alle Smerter, der tiltrænger et ydre
blev ryddet af Brien. St. C lafs Board
Benyt Anledningen til at faa dig et godt Blad i Huset;
Pastor Green: Helliggjørelsen cr Har vistnok ofte troende Clever mantlet Middel.
lod ikke engang hore, hvor stor Oijæl= Krcbfimobc og KirfcinDttielfc ikke nødvendig i den Forstand, at vi
især naar du faar det saa. billigt, som vort Tilbud er eienne
tindre
sig
over
den
forbausende
Overfla
Farmere
og
Kvægavlen
den var.
derved skulde fortjene noget hos Gud:
Således stod Sagen ved Aarsinodel. | Windom Kreds afben Forenede Kirke men den cr nødvendig for det åndelige diskhed, med hvilken Lærerne tog de finde i Si. Jakobs Olie et uover
linder Aorsinpbct blev den ikte bedre samledes til Afholdelse af sit Baarmøbc Livs Fremgang ug Vækst. Skriften aaitdclige Ting. At dc sogtc drevne af træffeligt Middel mod Kreaturernes
for St. Olafs Vedkommende. Som 1 Immanuels Menigheds Kirke i Avoea, viser, hvorledes det ganr, naar ,Hellig- Guds Aand med Guds Ords skarpe og Sygdomme.
tidligere vist var flildallls Ferstag en Murray (lo.. Pastor Tosdalå Kald. gj øvelsen forsømmes. Mon betragte tveæggede Sandhed at fremkalde ånde
En Flaske St. Jakobs Olie iosier
Tirsdag den 22de Marts.
lig Vækkelse blandt dc unge, fjender
hoist uheldig og skjebnesvanger Mniv
50 Cents (5 Flasker for $2) og kan faaes
Af Kredsens Prester fremmødte føle Lignelsen om de fem doortige^omfruer. neppe nogen af os til.
som sender os $1.00 — en — Dollar, vil faa elg tilsendt
over for denne Stole; men den såkaldte
paa
ethvert Apotljck.
Således vil det gnn med hver den, font
Derfor forekom det os nyt, men og
ksbladet” i 9 Maaneder.
Nimanbsfomite bragte Ting frem i Ly gendc: I 6 Jacobsen, A C Hagen, L forsommer Helliggjørelsen: førft aande
The
Charles
A.
Vogeler
Co.
så glædeligt, at vi fil opleve sådant i
set. fom ganske fætter St. Olaf Stolen C Green, L Tøåbal, L Thorqveen, "S lig Sygdom, senere Hensygnen i Døb.
Baltimore, Maryland.
Amerika.
I. Nummcbal og undertegnede.
for Døren.
Guds Ord byder, at vi skal vidne om
Den Mand var uforfærdet, som sag
Mødet
aalmedes
med
Prædiken
af
Denne Komite, som for en stor Tel
Kristum.
Dette
ton
tun
ske
ved,
at
vi
de: jeg fownaor alt i Kristn, fotn gjpr
bestod af St. Olafs Mand, boldt ilte Pastor Nummcbal over 1 Thes. 5, 11: helliggjøreå. Naar vi ere friede fra
mig stærk. Nci, om han havde været
Dommer Udånds Betænkning god not, Opbygger den ene den anden. Klart vore Fienders Hånd, skulle vi tjene
At skaffe sundt og belærende Læsestof;
Seminarlærer. Ja, han var ikke uden
og
indtrængende
lagde
Taleren
os
paa
skjønt den anfaa Overdragelsen af St.
Herren uden Frygt. Joh. siger: Vis Kundskab, faa det cr ikke cn absolut
At skaffe de sidste Nyheder fra alle Egne;
Hjerte
Nødvendigheden
af,
at
sådanne
Olaf som en Sag, der ikke mødtes med
mig
din
Tro
af
dine
Gjeminger.
Regel, at cn sand troende er uden Kund
At arbeide for den forenede Kirke;
uoverkommelige Vanskeligheder. Der Moder bleve Opbyggelsesmoder.
Det
kristelige
Liv
fremstilles
fom
en
skab.
Dien
det
er
cn
absolut
Regel,
asi
Derefter kaldtes Mødet til Orden af
på henvendte den sig til W. S. Pattee
At arbeide for Afholdssagen;
Løben Heler: Lader os aflægge al den, font ikke er en sand Troende, ikte
Formanden,
Pastor
Hagen.
Udtog og Inddeling
og Scldon Bacon, hvis Kompetence i
At bekjæmpe Samfundssynder og Daarskab i hvilkenByrde og Synden, fom lettclig besnæ har Aandens Kundskab. Ten Regel
Tiden
for
Sessionerne
bestemtes
at
sådanne Sager ikke kunde drages i
— af —
skulle være fra Kl. 91—12 og fra Kl. rer os og med Tålmodighed løbe i den fiaar.
somhelst Skikkelse.
Tvivl.
Dr. <£ri<f Pontopibans
os foresatte Kamp.
14—4.
Troende og med aandelig Visdom
Tisse Mæiib afgiver ben Erklæring,
Denne Søben er af ben Beskaffenhed, udrustede Elever har oplevet mangt,
Alle
norske
og
fuenske
lutherske
Kristne
at "bel cr naturligvis umuligt for
skulde have Taleret under Model. De at dersom vi ikke aflægge Byrderne og font cr mærkeligt, hvad Sjælesorg be
Augsburg Seminariums Trustees eller
stemmeberettigede nf Immanuel» Me Synden, kunne vi ikke can pra Belen. træffer ved Seminarierne. Omsorg
St. Clafs at overdrage Seminariets
nighed ligesom de fremmødenbe fra dc Forat kunne naa Manlet er det nødven som ligtyr Jelii Kristi Omsorg for sine
eller Collegets Eiendom dircltc til ben
Du vil altid finde den Sag behandlet og desuden er “Fol
andre Menigheder i flrcbfen skulde have digt at Helliggjorrelsen fortsættes alle Børn, var lidet eller intet af. Omsorg
forenede Kirke."
vort i'iv» Dage. Cm vi lobe godt en fom verdslige Folk har, fandtes derimod særlig til Brug . ved Søndagsskoler kebladet” det ældste Norske Afholdsblad i Amerika..
Stemmeret under Mødet.
Derimod finder de en Plan, hvoref
Etterat disse Bestemmelser var tagne, Tid men siden standsede, vilde det sidste meget af. Folk har gjerne betydelig
ter (y.ienbommcii ton tomme ind under
Omsorg for, at ingen af Børnene ved
git man over til Behandlingen af det blive værre end det forste.
Lærer E. Nattglanb.
den i ormede Lirtes fulde ttontrol.
Herefter blev der tun givet hver Ta ryggesloft Liv stal fore Slam over
foreliggende Emne: Hclliggjørelfcn.
Netop udkommet.
Men Iværksættelsen as denne Plan
Pastor Green indlede Emnet, hvor ler, undtagen Indlederen, 10 Minuter Hjemmet og Familien. Sao var det
traver Formidling i de rcfpcltivc Sko under svigende 2 an ler blev fremsatte; at tale i.
(Forts.)
paa Seminariet.
Bogen indeholder desuden: SøndagsIsaafald leverer “Folkebladet” hverenéste Uge udførlige
lers Intorporatioiisartiller.
Den Skam og Stade, font Stolen stoleregler, Sondagsskolejidens Indde
Jeg ved et Land af idel l'ijs; en ny
Nn blir Spprgømnalct: Imorlcdcv Himmel og en ny Jord. hvor Gud stal
Afhandlinger om de forskjellige Sager som er oppe inden.
kunde faa, ved at nogen offentlig fand
ling, Timetabeller for Rcligion=ftolen>
Dc norske itørcrfcminaricr.
kan diste forandres? Hvem par Retten aftorre hver Taare. Der skal ingen
dJtte Kirkesamfund.
tes i Rygqeslo-bed, havde Lærerne ftor famt Raad til Læreren.
til at gjøre del?
Omsorg for.
hungre og ingen torflc, ingen forge og
Bogen
tofter
25c
og
cr
for
Salg
af
(Fortsættelse.)
Pattee og Bacon holder det sandsyn irren græde, all sådan! viger bort ved
Ten Kræftskade, font Sjælen led of,
Augsburg Publishing House,
lig. at Retten til al forandre Jnkorpo- at drikke af Livets Flod midt i Guds
For en ung Mand cr det en mærke og som tair føre evig Stain aver Sko
T^n er Tiden for nye Abonnenter at melde sig. Prisen for et helt Aar er bare
Minneapolis, Minn.
rntionsnrtitletnc for Augsburg ligger Paradis. Del si ørste as alt cr, at der lig Tid, no nr han begynder pan en Se len, ben agtedes fom en såre ubetyde
$1.50, men ved-Hodta^elsen ak cn Dollar I Forskud vil vi sende “Folkebla1)05 denne Stoles oprindelige Inkorpo- ingen Synd cr. Der iontmer intet minarium. Han tommer ud fra Hjem lig Ting.
det paa Prøre i 9 Maaaneder.
ratorcr. Cg dette er end mere sand urent ind, men tun hellige Aab. 21.27. met til Skolen, hvor ban venter at faa
De gudelige Sønner, fom holdtes, og
WtiVLiAUS
synligt for St. Clafs Dcbfontnienbc. Gud vil. at alle skulle tomme der og sin Bibcbcgjærligheb tilfredsstillet. Han de gudelige Talemåder, som førtes i
Send Penge i registreret Brev, Honey Order, Express Order, samt Draft lydende
Sitre ft vilde det dog være. at bande de gav til den Ende sin egen tjære Son; lommer under Indflydelse, font stal lede Undervisningen var langtifra skiftet til
paa St. Paul, Chicago eller Nev York.
oprindelige og de nuværende Boards Gud vil, at alle ftulle blive hellige.
ham fremad. Han skal uddanne» og at fljærpe og øve et fundt åndeligt
fattede de samme Beskatninger; faa vil
Penge I løse Breve og lokale Bankchecks eller Postal Notes kan ri Ikke være
Ingen cr af Naturen hellig: ingen dtsgtiggjpres for sit Kald. Det cr en
de det hæve al Toil.
For dem, fom ikte lunde fjcldne mel?
ansvarlige kor.
fan gjøre sig selv hellig. Gud vil og mærkelig og meget ofgjørcndc Tid.
Den tan lignes med Forædlingstiden af lem Formerne af kristeligt Liv og Livet
I Overensstemmelse med denne Be fan gjøre og hellige, 1 Thes. 4, 3.
tænkning og for at rydde Hindringer
Den Gjerning "at gjøre hellig kaldes et ungt Frugttræ, fom skal sættes en selv, kunde det synes bro not.
ægte Podekvist i. Bruges den rette
af Bcicn med Lethed at overdrage efter Helliggjørelsen.
For dem, fom ved, hvad Guds Ord
den af Pattee og Bacon anbefalede eller
Den cr en Udsondring fra Synden til Tid, faa tan Forædlingen lykkes. Bru taler om, og hvad Guds Sandhed cr,
en anden efter Overenskomst med Sam at være Herren helliget — Guds Eien ges den ikte, faa har mon oftest Slud var sådant ret modbydeligt.
fundet nittngcn Plan har Angsburg al dom. — og denne Gjerning tillægges af den tiædlc Stamme, hvormeget man
Der fandtes hverken Salt eller Sur
Corner 5th Str. & 21st Ave S.
end soger at skjære bort. Der mangler deig fom i Guds Ord. Altsammen gik r Sr den bSsta, åen fir fnllkomligt
lerede faact fine Inkorporation-artikler den Helligånd.
► mogen innan den ntiemnas till
el
Skud
fra
den
ædle
Podekvist.
forandret.
op i vakkert Formvæsen. Men nu har ► konsumenter. 8vart snus, likVi skjelne mellem Helliggjørelsen i
MINNEAPOLIS,
MINNESOTA
storkt vin behofver tid for
Men Et. O las er ftø, han. Han videre og snævrere Forstand.
Den unge Mand cr nu i en sådan der aldrig været sand Sjælesarg i Form- i► som
att moskna. Rå rous likeom gron
rifler sig ikke. Cg der cr ingen Rand
I videre Forstand omfatter Udtrykket Tid, som moa bruges til at grundlægge væsen. Cm nogen længtede efter ct P fragt fir farlig och bor undvrkas.
23F"
Klip nedenstaaende udi
tor det. Et. Olaf- Mænd vidste før, "Hclliggjorelse" hele den Helligånds en ægte ædel kristelig Karakter. Nu befæstes åndeligt, saa var venne Læng
Wejmani Bdpentaamna
nne fir beredd af den basta to
hvad vi andre har faact Vished om Gjerning i og med Mennesket forat frelse maa Seminariets Fonnaal komme klart sel ofte forgjæves. Ter gaves liden
st bak som od las, den ftr i alla afaeDe Herrer Udgivere af “Folkebladet”.
netop nu. Nu har man nemlig været det; denne Gjerning er udtrykt i Luthers frem om nogen Gang. Har den unge Føde for hans Sjæl. Ter viftes liden L enden garenterad. Ett pounds
aaben nol til at tilstå for Offentlighe forklaring tit 3dic Artikel således: Mand først fat Kurs, do er det langt Mete for at befæste Hans Sivfnmfimb [ krå med obratet oigiU rekomBehag at Onde Indlagt
til Betaling for “Folkebladet" som følger:
den. at St. Clafs Jntorporatorer ho Han har faldet mig ved Evangelium, vanskeligere at give ham en ny Kurs, tued sin Frelser. Han fik gaa temme r mertderas.
tie. till att ni fir Weymans
*
be.
Restance til 31 te December i
rer allesammen til den norske Synode oplyst mig ved sine Gaver, hvor bor især dersom det gjrclticr at grundlægge lig uh julpen i dc åndelige og evig.' Xt Cooeohago
Copenhagen. Akta er for efterliiiskarocl; htandad snu.:.
den Dag idag. Cg hvor ftal man faa helliggjort og opholdt mig i den sande sand Kristendom.
Ting. Og den, fom ved, hvad det kan 0 haj-mnintra
Forskudsbetaling for 1893
Det gjør ct uudflcttcligt Indtryk paa kofte en, fom studerer, at sia a fast i
Tilsammen |.
Det er o Synodcmænd, fom har in I snævrere Forstand betegner Ordet ung Piand, dersom han fra Begyndel Maaden, han ved og, hvilket ufigeligt
korporeret Stolen; og disse har efter de "Hcfliggjdrelfc" tun den daglige For sen mødes af sand Gudsfrygt, og af Tab det cr, at hans Lærer ikke vil og JJR. flWEN’S FLECmiC.RELT. hvilket Beløb De behager at fritere.
lærde Advokaters Mening Bugten og nyelse. ' I denne Forstand cr det, vi Omsorg for hanø Sjæl. Undlades det, ikke tan komme ham tilhjælp, Eleven
begge tinderne. Det nuværende Board her Dille tale om Helliggjørelsen. Men faa cr der cn Flauhcd og Mangel til ved nok, at den største Binding cr at et:
(Navn).........
of Trustees holder Eiendommen
Kbistus. H°n ved det not. Men at
førend der ton blive Tale om Helliggjø- stede, fom fpaar ilde.
trust for. de fem Synodentænb. Og relfc i denne Forstand, man Synderen
Aobntngstolen ved ved Seminariet, kunne ere ham, det cr just Sagen. Her
P. 0..
der ftaor mon.
være gjenfødt, Bøen af den levende om sådan holdes, har fin Betydning. trænges al kjærlig Pleie og Guds mæg
i, en Gren paa Vintræet, Jesum, Naar der i den fremholdes, at Semina tige Nådes Krast om Jesus greben i
Der er ikke Råd for ondet, de mna
County.
undskylde*. St. OlafS Mænd har ikke Joh. 15, 1. Der mna være kommet riet er det store tændte og brændende Troen ikke skok byttes om med Kund
tunnet og kon helleritte lomme fangere. istand ffjærkighebssomfunb mellem Gud Lys, som skinner klart bide om Land, skab.
SUt>.
Der kan neppe øves for megen SjæHvor de unge nu ton lamme og tænde
Mon mna holde dem undskyldte; thi de og Sjælen.
Det nye Livs Spire skal voxe, fornyes fine Fakler, for siden at gaa ub i Fol l.'sorg ved en Skole. Der kon okdrig
5 Sunodemænd er naturligvis fom
* Vedlagt er et Postkard, hvorpå ku keltere«.
2 Kot. 3, 16* Derfor Mine vi ikte ket og skimte som Lys, faa er det en lægges formegen Bagt på at fao iro»
Serget.
«L B. Btrhtonb.)

Cor. 5(1) Street Æ Ajl taoe 8.

anmoder

GflMLb VENNER
om en

VENLIG HAANDSRÆKNING

Skrid efter Pwmhmner og ardesser Brevet:

"Folkebladet",

Cos. 56 Str. & 11 Av. Miinplis, lu.
“FOLKEBLADET

Ny Abonnenter,

BLADETS OPGAVE ER:

V

Forklaring Er ii interesseret i AfMltoasei?
i 100 Lekser

Er it interesseret i to For, tote.

: Kopenhamns Situs

FOLKEBLADET PUB. 60.

KM
J

s*.........

