Folkebladet, C nåbast bese 18de April 1906.

Fra den kirkelige Diskussion.

am han stører til et andet palttifk
Parti enb vedkommende Vælger felv.
Som friften bør han ikke anfe nogen
Palttifk Pragramfagst Ojennemførelfe
vigtigere enb Kirkens Krav, faalebos
fom disfe Biir opstillede paa. bet
kirkelige Program.
(„G. L. K.")

Under denne Overskrift leverer „Lu. tstcrff Kirketidende" i Kristiania Ud.drag af Artikler skrevne i forskjellige
Blado om den nuværende kirkelige
Stilling i Norge, „Der begynder,"
steder det, „nu at blive Fart i bon
kirkelige Diskussion rundt om i LauHun gjorde, hvad stuv kunde. .
det, fom ventelig er," og Blodet tover
afholde fine Læsere underrettede om
Der findes itu kun omkring 30,000
beuå Gang. Dot begynder med Ud
drag af itc Artikler i „Sesklagbåpb- af bet lilla Folk, Lapperne, fom frem
• lin" XSen første er of Sogneprest deles streifer omkring i fil Hjemland
?f ..refen til Hctlard; [jan Hager isacr i Norges, Sveriges og Ruslands
over, at „Kirken fom [aaban har intet nordlige Skave og Ødemarker. En
lovligt Organ, hvorigjennom den fait kelte ernærer sig ved Jagt eller gifteudtale |ig, og ingen lovlig Myndig- fangft, Størstedelen feber bvg af fine
sted til at iætte sin Vilje igjennem"; Menåbyrhjetbc, og da ben ftørre Del
og skan anviser font bon Vei der man af Ijine nordlige Lande lim byder
ganes: „Vi maa faa ijstanb et kirke- Underhold for Sisfe nøifomme Dyr,
ligt Program vod Stortingsvalgene faa kan den lille Rest af det engang
ost arbeide for Balej af dø flest stut- vidt udbredte Kalk let bolde sig mob
tiske Reprcfcntmitcr sar vor Kirke." fine påtrængende Naboer.
Lapland star fremdeles et PrestoDon anden Artikel er of Missionssekretær Table ag har til Overskrift gjetd,' skvis. Menigheder, er spredte otier
„Uuberføg selv!" Tdu gaar ifevr 4000 Kvadratmil; det forklarer, at
tilfelts mob bon msomrenbe Kirkomi- mange Lapper lige ind i forrige Aar.
nisters Forucgtolsø af Læren om de hundrede hang fast ved fin hedenske
. ko Naturor i Kristi cue Porsom, Sen Overtro og noppe kunde faldes krist
trebio. Artikel om „Videnskabens Ret ne. At Kristendommens Lys nu
og Mennhvbcnå Rot" er af Sogne- skinner oder beune sidste Røst af Guproft E. Sverdrup tiLRciiucåø. Han rapas Hedenskab, skyldes for en ftor
flager over, at „betf muffe Kirke er Del oit af Sandets enfoldige Døtre.
cu manlbimbcn Sirfe, de norsle Mo- Hult steder Mario Magdalena Matsuigtjeder stor ingen Mund til at tale batter og er Datter af cu Lappe i det
med*. „Derfor maa i Tiden (am svenske Distrikt Wilholmina, nær ben
tommer, Kirkens Frigjørolfo blive nordre Ende nf ben botuiffe Bugt.
deu store Sag, fobi kalier poa alte Jitgeit særdeles Begivenhed merkede
Kræfter, iom olsker Kirkens Frihed henbos Ungdom, men hint havde den
Lykke at opboffe has fromme Foroolost Menighedens Ret."
x
I det følgende Nummer giver bro, fom endog var i Besiddelse as en
XSirfclibelldc" Uddrog af 'cu Artikel- Bibel. Hun blev snart en Støtte for
rtvffe mob Overskriften . „Norsk Kirke- Foraldrene.
Narir de lange Bhitmnanneber
politik" i „Laudsbladet". Deri tales
med Slncrkjeitbclfe om, at der ved dot endelig vor forbi, og Nokken 'vor fat
kirkelige Mødo i Kristiania „mod tue- tilstile. Haar Baudot ttilfidjl ogfaa i
gen Styrke blev pegt pna Nødvendig- bisfe nordlige Egne brød Isens
heden af cfindgaacnbc‘toplysnings- Soaub, eg de første Blomster fpeilebe
arbeide i Mouighoderue". „Ser maa fig i Bækkens klare Band, bn brød
fortælles dom, at vor Kirke nu er beu unge Soptamdevinbc fin Faders
det eneste lutherske Kirkesamfund, fom Rensdyr tilfjolds og vendte først om
er udelukket fra enhver Indflydelse Hasten tilbage.
Paa Harebs Øbeinnrt aabenbarebe
pna fine egne dyre Livsinteresser.
. At beu midt i det politiske frieftc Folk Gub fig for Moses; ogjoa Marie fom
i Vorden endog er mere ufri og hun- Jiu Gub nærmere der ude i Fjeldenes
beu af Staten end ben luthorflo Sirfe «ulighed. Hun c'lftedc fin Frelser,
i Finland, fam star Selvherskeren ost bor bekymret for fit Folk, der var
ovor alle Russer fom fit borgerlige saju en Hjord nben Hyrde. Idet stim
Overhoved... . Cg bov maa begyndes engang tæiijte paa, hvorledes Edanstrafs."
Ser udvikles da videre, goliet kuuilø blide dem rigelig forhvorledes dette Oplysningsarbejde tyndt, vpftcg. pludselig ben Tanke i
, stat foregen, og hvorledes man font hende: „Du fon gaa til Sengeit af
' Frugt deraf mon faa istand Orgaui- Sverige, bu fan. fortælle ham dit Anfation ag-Program, og faa bebor bet liggende, og da vil han maasko af
videre, at „iiaar dette inbre Arbeibe Sjævfigtjcb til fit Folk grunde Skoker
or vel beførget, er Tiden inbe til at hos be ftaftels Lapper." Mario vifte,
dette Fybfalb fra fig fam eventyrligt
vove fig ub i det politiske Liv".
og umuligt men stadig kam bønne
Her hævdes nu først, at Kirken
„maa i ffo drive politisk Partipolitik. Tante for bonde, atter og atter følte
bun fig breven af Medlidenhed for sit
Sen man ikke stemple noget Parti
Falk. Tilsidi: Meti bet klart fer
fom [ærlig kirkeligt eller ulideligt.
Hondo, at dot var Guds SBilje, at hun
Sen maa ftut arbeibe for, at de bedfte
ffuldc gjøre noget, og da bar hun 6ckirkelige Kræfter i alle Partierjlinder
redt. Tor var nu ikke tængere negen
frem til bon Forsamling, fom har bo
Tdit hos hende, skjønt Foretagendet
kirkelige Slfgjørelfer i fin Haand....
havde [iuc store Banjfelighebcr. Huu
Nu maa alle fom føler med fin Sirfe,
lunatic forlade sine Forrvtdre, der faa
i sko under nogen Omstændighed gibe
inderlig dot trængte hendes Hjælp,
•fine Stemmet/ til uogett Valgkandi
stim nmatte gjøre en tang Rcise til.
dat, fom ikke i bindende Ord udtaler
fods, og cubctig mnottif huu lære et
filt Tilslutning til dot kirkelige J(5tonyt Sprog. Heubes-foprigtige Vilje
gram....Findes der faa i en Valg
oUcrbanbt alt. Tro Aar tilbragte
kreds ingen af de politiske Partiers
huu for ni lære fvenff. Imidlertid
Kandidater, fom or vittig til semban
havde Forældrene givet fit Samtykke
Tilslutning, fon maa vi gaa til Valg
tit, at bun i Guds Navn fareiog Roipaa »or egen Kandidat, felv om Nvfcti. 2aa jpcvudtc bun da paa fig fine
dcrlaget paa Farhaaud er givet. Del
faplccubiffc Støtter og Begav fig paa
er først paa denne Moabc bi fan
ben tange, ensomme Boi.
skaffe bo kirkelige Krav Respekt....
Set var Midtvinters, ben Tid, i
Set maa ogfoa erindres, at ben fir: t'cligc Organisation i ben nye Balg, hvilken Soten formane at gjøre nogle
ordning har faaet en god Støtte.... faa Timers Stfbrydclfe i ben endeløse
Bed beu nye Balgortming bil bet Nat, at Marie Matsdatter gjennemblive faa, at Valgkandidaterne ftnnr ilte Laplanbots Sletter. I be tarveAnfigt, tit Ansigt meb fine1 Sælgere lige Banuehyttør, fem laa sprødte her
og stiller for dem fit Program. En og' der udaber Sandet, Bled him ven
hver Vælger stor da ret til at stille lig modtaget, og fandt en Tidlang
SpørgSmool og træde Oplysninger, hjemlig Sprog og skose. Gfterat den
bviS ikke Programmet helt tilfreds frygtløse Vandrer i 200 Timer til
stiller ham. Denne Ret maa den kir fods havdo tilbagelagt Vestkysten af
kelige Organisation i allo Valgkredse ben; Botniske Bugt, besteg hun Postbenytte fig af. Døn maa bringe paa bognen til Stockholm. Sen tredie
det rene Kandidaternes Stilling til Mars 1864 nemede hun ben svenske
bet kirkelige Program. Og dm maa Hovedstad. En kristelig Dame hen
ikke nøte fig med svævende vg uttåbi- vendte fig til hen be paa Gaben, og
genbo Svar, men kræve grof Besked, ba bun erfarede hendes Reises Maal,
.som ikke givetslstlebning tit Missar- udbrød hun: „Det par en Guds ©tyftaaelfe... .Og efter Svoret fom gi- relfe, Herren har hørt bin Bøn alle
rede før bu kam!"
ves, maa den tage fin Stilling."
„Hberlcboå bel?" spurgte Pigeir
Meningen er altfna, at ingen stem' Iitobercttigot frisken, hvad enten han otierrafket.
Hendes nye Beninbc svarede:
' stører til det ene eller ondet politiske
Parti, bør lade be pelitiffe Heufyn „Netop igaarofton gjorbeå bør en
bcic sangere enb be kirkelige, men at Jubfamling til Lapland, ag nu bil
han til Stortingsmand Bør stemme jeg forø big til Prædikanten, fam har
for den, fom forpligter sig til at ar foranstaltet og beførget Indsamlin
beibe før bet kirkelige Program, felt) gen."

Saa fom bo Marie til den franske
Prædikant Røhrioh. Hau hadde den
31te Januar opfordret fin Menighob
til at danne en ©rofefjen-Forening,
og osterat flere Missionstimer var
afholdte, optoges den 2den Mars den
første Kollekt.
Fortællingen om ben modige Sopfanbetinbe spredtes raskt, og inden
fem Maaneber havde det fBenste Missionsselstab famlet $2000 til Lap
land. Mario opnaaedo ogfoa at faa
tale med Stangen. Hendes Veninder
gav hende mange gade Rand am,
hvorledes hun ffulde opføre fig hos
Kongen; dertil svarede hun: „Hjer
telig Tak, fjære Benner! Dot dat
ganske vift gobt, om jeg kande gjøre
bet faoleboå, men har J gienit, hvor
ledes det gik David, da-han klædte sig
i Sauls Banden? Jeg maa udtjærn*
pe denne Kamp meb be Vaabeu, Gud
har givet mig, ellers gjør jog mig
bove latterlig, ag hvad beror endnu
Oætre, jeg skader mit Fosks Hag.
Den, hvem jog tjener, bil nok give
mig de rette Ord.".
Den derpaa følgende Audiens hos'
Kongen bar meget tilfredsftillende.Sangen fpurgtc nøte angaaenbe Lap
pernes Forhold, og tovede Missionen
blandt dem fin Beskyttelse og Under-,
ftøttelfe. Med Tafllemmeligtjeb til
Gud, fom havdo hørt hendes Bøn,
vendte hun tilbage til fit Hjomlaub,
Meu hendes Arbeibe bor endnu ikke
tilenbebragt. Af og til grunbedeå et
Antal nye Skoler, beriblanbt ogfaa
en Del Kostskoler, fom trods Lapper
nes amflakkoudo Siv bog skuldr bi
drage en ikke ringe Del til .Børnene»
kristelige Opdragelse. Da gjaldt bet
at finde Særere, famle Børn og vinbe
Foraldre for det nye Foretagende.
I allo biSfc Besværligheder tog Ma
rie livlig Del; men efterab ©folerne
vor komne i Orden og fat igang, traf
ijim fig beskedent og tilfreds tilbage
i fin Cnsamheb^ eg beu følgende
©ammer drev huu atter Forældrenes
Kvæg tilfjolds. Hun vidste, at bi
overalt fan tjene Gud, men tjener
ham allerbebft, ltaar vi er tro i bor
nærmeste stalbsgjeming, hvadenten
ben for Mennesker, fyneB ftor otier
liden.
Blot en @ong tit troobte Mario
frem fra sit Skjul i bet af Sne eg
Is bedækkede Laud, ag bobede atter
at faretage ben lange, befbærtige
Rcifc til Stockholm. Det, fom gav
Stødet til danne Reise, bar de fvonffe
Nybyggeres Voldshandlinger imod
hendes Landsmænd. Hun [fulde anIsoge om en Anorbningi, fom gik ub
paa, ot be inbflyttebe Svenske slulbe
indgjerbe filte Agre, faa at Lapperne
ikke skylde holdes ftrafslyfbige, om
deres Rensdyr græssede paa dom.
Efterak bcnuc Sandets trofaste Benindo otter havde faaet Foretræde lsoS
Songen og faaet fin Bøn apfylist,
vendte hun, uden unødvendigt Op
hold i Hovedstaden, atter tilbage til
sit stille Dag8ar6eidc i dot kolbe
Notbeu.
Dermed ender Historien om denne
Loppernes Heltinde, fom moaske enbmi [eder i fin stille Tilbagetrukken
hed. Af Kjcvrlighcd kil fin Frelser
og fit Folk gjorde s)im. hvad hun
kunde.
/

Fra Læfeborbrt(Vod I. H. Myhro.)
10. Forskjellige Slags Jesu Difeiple.
„Den Sifeipele fom Jofus elskede,
siger ba til Peter: Det er Herren!
Da nu Simon Poter hørte, at bet bar
Herren, bandt han fin Kjortel om fig
(bon var nemlig nøgen), og kastede
sig i Sjøen. Mon de andre Difeiple
fom mod Baabon (be bar nemlig ikke
langt fra Land: Bare eintring fire
hundrede Fod) dg drog Garnet meb
Fiskene efter fig." Joh. 21, 7—8.
Johannes ler den, fom først gienfjender Herren; Potens er ben, fam
først ftarmer ham imøbe; be onbre
Difeiple forblide rolige bed deres Atboide ag Bentø,• til de er kommen til
lands. — Hvor løvende skildres 08
ikke her meb faa Orb be forskjellige
Naturanlæg ag deraf følgende Ulig
heder has Jefu Difeiple I
Johannes eg Petrus er mihenb.sk
be mest fremtrædende. Kjærlighedøns $t[ctple er ogfaa ben, fom
først kjenber Herren. Thi Strifti
Kicerligtjeb flyder altid langt fotub
for al Spekulation, gilofofi og Teo
logi. Lab kun Forstanden Bære hvrffenbe i berbålige Ting øg paa Erfa
ringens og Bibenffaberneå Omraade,
paa Religionens Omraade trium
ferer Sjtxrligbeben. Den Tjeneste-

pige. fom er fyldt af inderlig Kjær.
lighed til Kri(tu5, ’forftaar i dybeste
Grund mere af stans Tanker, Styrcifc og gørelfer ond ben verdensbe
rømte Teolog, der har skredet faa og
Isan ntange Bøger om Treenighedens
Hemmelighed eller om Kristi Person,
»aar han or fattig paa Sjærlighcb.
Dette vil ogfoa vi inerte vs: Vil bi
ret lære Jesus at fjende, at fjende
Isanle.des, at bort indre Menneske fan
letic deraf, saa maa Di idelig opflammede af Sjærligbed føge honS Wr-

k#e»e*Bivr
Herresko

Disfe elegante, sine og moderne Sko er
forarbejdede af det fineste Læder. De
er formede paa „Foot Form" Læsier,
"harlket sikrer fuldkommen Tilpasning
,' og de garanteres at være mere hold- 1
bare end siefte Sko, solgt til høiere
Priker. Ethvert ©ty tfe Materiale, fom
er anvendt er godt, Arbeidet er fuldkorn«
ment og Moden korrekt.
De er forarbeidet paa ton.

hed, Iigejsam Johannes Ina bed hans
Bryst eg inbfugcb^ hansi Stande.

J Lad Der ncefle Par Sko være „HovorbM." Der
f ©tehandler vil forsyne Dem meb dem. Baaftcmt i
glaar at gjort det, faa skriv til os.

Medens bi altfaa hoL -Johannes
finderstjærtighebens og Erkjenbelfen®
Naadogado, træder hos Potens don
energiske, ja stormende Handlekraft i
Sorgntndcn. Han har et ganske
andet Temperament, — han er altid
den, fom gaar i Spidsen mob Ord
og Handling, -r- ikke altid meb hot
rotte Sind og til rette Tid,
nei,
mangen Gang ogfaa i kjødelig Joer
og i Utide, men dog altid foran!
Sontedes ogfaa hor. Noppe har hat:
faaet vide, at hin ubetjenbie er Jesus,
fan styrter han fig i Bandet, og fnart
ligger stair far Jefu Fødder. Sadle-'
des gjør han bet altid, — og gibe
Gud, at man i strifti Kirke aldrig
maatte mangle faodaimc jnergiskfe,
fampfærdige, banebrydende "Mænd I, f
— Do øvrige fem Difeiple star hver
ken Johannes’s Seerblik eller Poters1
Handlekraft.' De biir bed nreb fin
Gjerning, trætter roligt videre paa
filte Garn efter fin Sædbone; da først
fer de fin Frelser jublende ind i Anstøter. ’
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Vi h«r mange hundrede Acres of fsrstc Klasses FarmI land, der fan tjøbes billigt. Nu cr AnlcbningekTat
I faa dig et pent Stykke Land for faa Penge.

Temperamenternes gorffieltighed
har Gud felu [at ved Skabelsen, og
de skutte i Jcfu Stele ingenlunde opstæbes. Por Natur flat biftnof omdannes, renfes og helliges, men iffe
tilintetgjøres i fin bed Skabelsen
givne Gicnditmmeligbcd. Giften maa
ub af vort Temperament;- det maa
undergaa Forandringer, ag dets
jforpe Kantor afstibes.. Standens
Tugt fra oden ntaa komme til vg
Uife os, hvad bov maa dø, og hvad
der fan •renfes og helliges.
Ogfaa i strifti Rigø idag sindes
der mangestags Gader. Ikke i Ensformigtjeben beftaar den kristelige
Busted, rncit i den one Sjærligbed til
ben cue, [om er alles Herre og Frolfer. Intet fan være uretfærdigere,
cub nuar don.ene bil bøtterne den
anden efter, hvad bor er ham fold
perfanlig tilladt eller ikke tilladt, mu
ligt eller umuligt. Deri cr Kristi
Vei somre forskjellig. Intet er farbæroetigere og farligere, enb naar
den ene bil efferoste bon anden meb
Hensyn til hans inbre Erfaringer,
hans ©jernringer, stans Erfjenbelje,
stans Talemaaber ofv. Hvilken Ild
løs vg farOrangt Kristendom viser fig
ikke berfvr, naar — hvad bor bosværre ikke fjelben flor, — frifine
efterfltokke, hvad be har børt af
andre, men fom oste gaar langt ub
otier deres egen Erfaring, @rtjenbol[e
eg garftdnb! Bestræb big for ot
være, fam du er! Dermed bil bu
komme bedst ub af det bande med
Gud. og Mennesker. Gjør big ikke
liben og iffe stor; ikke modig og ikke
forlagt, men bis dig fom Gud tzar
skabt big. Potens vilde ikke kunne
Blive en Johannes, Johannes ikke en
Petrus; bo efterabede ikke hruaudon,
misundte ikke hinanden betes Gaber,
men be glædede fig ovér Forfljellighoden, lærte, ben ene af ben anden,
og hjalp hinanden trofast. Just disse
to [aa grunbforffjellige Ktiraktcrør
[cr ti overalt i Evangelierne ag
Apeftlernes Gjetninger trofast ag
inderlig! forbundne, Ryg bed Styg
fjæmponde ben farnme „Troens gode
Strib".
Mon bo skoste af Kristi Diseiple lig
ner be fem Difeiple i Banden, Isom
træde mindre frem, ja, tildels ikke
engang nævnes. — Ogfaa de ftefte af
mine Læsere hører til bisse „Stille i
Sanbet" (gjør be ikke?), hvilke støt
ikke udmørke jig ag intet glimrende
har bed fig. Deres Srljendclsc gaar
ikke fynberlig dybt; at lære andre er
ikke dem gidet; at ibrette „some
Ting" er dø ikke kaldede til. Mon de
skulle ikke berfar tabe Modet: „kun
tro", bet cr høle Sogrnr
Saa tro høruøbø, saa ftor heroppe..
Enhver jfal kun /et „opflamme"
fin — store eller-flue — Raabegapc,
Bruge ben enfoldigt, bevare ben trofaft, og holde ben ren. Kan bu biat
fige: „Herre, bu døb, at jeg elsker
hig, — hu beh, at jeg aserne oitbe
tjene hil næb oli, Hvad jeg er og
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Send INGEN PENGE!
For hurtig at introducere vore Såret og fintal og til ntie Kun«
- - bet og Agenter,jbr »i bettcfjclbne Tilbud oa bortaioer
Tulmdcr af Dollar« i Præmier. Send o« Dem« Navn,
»dresse og nærmeske Expresstatlon. og vi vil sende Dem
^følgende; 1 «asse fine nigerer, 1.14-#a=
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-3 as

æ.sti
J___
S•v
.

©ven grace (opgiv hvad De ønsker-r-saa

PHnod en Lidsmaaler tom et 180.00 Utirmm Csætanti for 5 Aar med hvert utsr, at bi reparerer
bet frit eller giv^r Dem et ntstv^ylh det gaar i
Ustand; 1 fatte* r 18#»etat ouldpletieret
Sjeede sø Medaiflon ; 1 Sario6 Diamant:
..II, t Barros Diamant Sears Pin; 1 E«l
fire idravefnappet; 1 Par erira line quids
„...1 Wanctielfnauver og e« nydellfl Ring. detal
men en Perle, 4 Bart os Diamanter og lo eftaed
lldS. Hit i et smult, floielSbetrækt og ftlteforct Skrin.'
------------------ ,-------------------------;------- .Jbertøfl det først, og hvrS De liket bet, betal $3.07- og Ex*
t>rc{8omkoftnlngcr. ee»ih itte, betaler De iffe en Cent. Samme Udtttsr meb Cum Face Damc=.
tikr oa 48 Tommers yaiekfæde iftebetfor Hene-Uhr. kofter 84.72. Bi kan sende bet gjennem Posten,
hvlS De {ender Kontanter meti Ordren og 85c entra for Poslvorto..
.
N. J. MOLUND1 Co., IBS Wnihle|ten Ét., Chicago, ilt Det gamle, Paalidelige ForrelningshuS.

Detfotn De itte btuaex bore

RYE WHEAT AND BARLEY FOODS
hør De sende øjeblikkelig efter en af bore asiorlerehe flosser.
Nok "SerialFoods", Pandekagemel og Kaffe til at tillave grokosi for en.

I Familie af god Størrelse for en Manned, for $ 1.00. Blot 25 Cent« per Uge.
Kø. 1. »ote specielle 01.00 Tilbud.
Rd. 8. Sort tveeiekke $4.10 Tilbed.
10 S-td. pkge. Plead# stkated Rvei
8 L-tb. ptfl*. Pleads Flaked Rye.
8 1.16. pig#. Pelfcctlon Noe Coffee.
3 1=16. ptg». Perfection Rtse Coffee.
8 1-lb. Xtrkge. 6re'am_ot®ar[tts.
1 grib. ptg. ll. S. Rolled Macaroni Wheat. ,, 5 2rib. urge? u. ©.
' Macaroni wheat.
flit Mead'«
2 b-tb. pkge.
1 12-lb. ptg. stream of Barley.
Sarien Flour.
2 101b. * Graham.
1 S-lb. ptg. Mead'S Barley Flour.
1 101b.
-1 Corn Meal.
1 Mb. pkq. Pearl Bailey
—S
1 nib. pkge. Hanoi %
86 fulb ©ægt palter.
10 fuld Stegt Patter.
85 af Burdens udmærkeske Cerealer.
20 Pund a( BerdenL udmærkeske Ccrealer.
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No. 2.

Specielt Tilbud det batve affpeciette Tilbud

Jtoi

Derfom De finder, at De ønsker mer eller mindre af noget af de i de specielle
Tilbud nævnte Sorter, saa underret 08 om. dead De ønsker mest laf, og vi skal f*
til, at De for fuld Bærdi for Deres Penge, om Forandringen giøres. Ønsker De
at faa nærmere Oplysninger om vote Barer, saa flTXilskrld oø idag.*TEl

Bor Forsikring.
og i tfe et forske SlaSleS. skal vi
ftcnrbig ti Dem. Bivetcatvore
give en faaban Forsikring. Bi

at tie paa nogen Monde er blcoen mirrepreferrieretog tilbagebetalt Pengene. Del odttlabrt (nids
vi giver dem ub for at være. eller» knnde vi ikke
“ for tsnert Ord. font finde« i dette Are'rttlfémcnt.

og bil meb ®f«be rette paa en»
Sreel.n-Bi sitrer altid vore »under den Investee mullgd
mulige ffiagt
Fr
boer Overpris i Fragt, om faadant skulde indtræffe-

Gn 1 Punds Pakke af tie ovennævnte Barer nU blive sendt portofrit for 86c.
Slett ogfaa at bet er en oætorfuid Coupon i hver Patte af »ore Sarere {om aluét ®rm .«»ming lil at korskuffe Dem et Udvalg af "Roger! Silver Sterling spoons- til specielle Priser.

Minneapolis Corea I Co.
Dept. 2

MINNEAPOLIS,
Agenter ousted «Ue elever.

MINN.

—■—Hf———
har," — at jeg faa gjeene Bilde for*- 17 JE1 'ELED
herlige bit .Nairn i mit Kald og min
teser
la« tu d<
Stand — ba er alting paa Forhamd
Patent Regulator, Dj
'------ —i Get, Herreøl
ret og vel. Har du da her vogtet
Stenene. MM
•■10 fuldt dobbelt Aaov
Sauer eller regjeret Kongeriger,
iWfe,fmultnrflbM* gt
mpolut «rønent Ukgjort ben ringeste Tjenestepiges Gjer
ils tpedelt passende
Sfccwhamsfalto fMi
ning eller ledet Masserne med bin
sraa tsave et ynniide»
Hit «V Garanteret
Lærdom og Dygtighed, — engang vil
tøf •* eøf.' «veeieit
xtnmdi 81 nu fende
Herrens Ord lyde til dig: „Bel, du
dette ttbr til honfenlonin
hel* Adresse c. O. O.
gode og tro Tjener; bu. tjat bæret
■er med Privilegium til I
tro over det lidet; jeg bif jætte dig
Sf&revitoVAmt'
over meget: Gaa ind til din Herres
l-M |h
Glæde!"
be» grit »edethvertUhr.
uaeeæwåTtn 00,401 o*

Bidrog til* Augsburg Seminar
.......tende« tu.......
Stof H «. Urfellst,

Anglbnrs Cen, Minneapolis Min.

Slid efter -SølteblabeVs RensieAtlal. 6e Avettiøsemenset poa 7be
Bise af betle Blad. 1

