
« udsstt, hat han vertet ttgt udtustet. 
fhan hat i en sjcklden Grad hesiddet 

Gaven til at state, men han hat i en 
endnn sjældnete Grad hast Otdet i 
sin Mant. Han vat en Taler as aller- 
fstste Rang, isæt var han en sollelig 
Ptctditant, Mage til hvem vor Kitte 
itte hat hast mange. Hans Tale hat 

billedtig og detsot let at sslge, tig ded 
den sotunderltge Magt, sont vat i 
hans Ord, tunde han iTimevis fange-- 
le sine Tilhotetr. Hetotn tan sitlett 
de sleste, som hat hott hom, bcere Vio- 
ne. 

..Agtatdaghladet«: 
Faa Ptcestet i dort Land hat hast 

den Betndning, som Vith Bett hande. 
Han nat en Ktast as hoj Rang, en 

Aaitatot, der i Utrctttelighed itle let 

ovetaitteg as nogen. Hvad Grundt- 
Vig i stn Tid var sot vott sottetige Liv 
dethiemme, et Beet senete blevet sot 
det teligiose. 

J Ftitcentetiets Organ »Poli- 
l i t i t e n« sttivet sothenv. Proz-d- Ufse 
Bittedal en lttnaete AttiteL det et 

saa detvillig« som man tunde vente 
den sta en saa asajott Modstandet 
sont »Polititen.« 

Ht. Bittedal sttivet bl. a.: 

Budstahet om Vilhelm Bects Dod 
1 vil vcetle stotte Opmætlsonthed end 

noaet andet Dodgbudstab ont en Kit- 
ten-.- Mand, siden Grundtvig git bott 
fot 29 Aar siden. 

Uden tot den Kred5, det i ham saa 
sm Hovdina ca met ellet mindre dil- 
liat dojede sig sot hang ttastiae Pet- 
sonlighed, vil man ntodtaae Estettet- 
ninaen med meaet delte Folklset. Paa 
den ene Side et det untutiat at sta- 
tende den aamle Øtglevptasst stemtai 
aende tfaenstabet sont Vckttet oa Ok- 
aanisatot. Han var en Mand, sorn 
snldte det, hvot han stod. Man tan 
domme otn hans hele litteliae Sang 
tnaade, sotn man vit, saa et det doa en 

Kcndgaetnina, at han sotstod at saa 
Folt med sta, scttte dem i Athejke oa 
holde dem i Aande. Hans Navn vil 
tomme til at indtaae en meaet betndes 
tia Pladg i den dansle Kittetz Historie. 
Men vaa den and-In Eide et det liae 
saa dist, at noatn dnh oa odtindelia 
Aand nat han itlt. Nagen lldvittinq 
i bang sjasleliae Liv et det danstetiat at 
oddaae. —- —- 

Hoad det vittede i hsj Grad sotso: 
nende setv daa dem, der stod paa 
Ktigssod tned ham, vat den brede Hu- 
mor, sont han as en venlia Fe havde 
saaet i Vnggegavr. Dei et noaet, di 
Dansle hat svcktt ved at staa sor· Het 

, var det Strenge, som aav Genlyd, selv 
mod vot Villie, naat Vilh. Bett spil: 
lede detpaa· Det et vist itte sot meaet 
at stge nu, ved hans Baate, at uden 
denne Side as hans petsonlige Frem- 
traden og as hans Tale oa Sttist, 
vilde han have saaet mange og bitte 
Fsendet, hensvnslos sotn han vat, 
gtov i sin Mund og itte just ttæsen i 
Valaet as Midlet sot at tomtne de 
»Vantto« til Livs og stasse de Helliae 
ststst mutig Maat i Landet. Naat 
Vilh. Beet ovttaadte sotn »den stote 
Bastian« og vuttede »Vetdens Born« 
i sit stote Blæthus, maatte man more 

sta, hvad enten man vitde ellet itte, og 
selv orn det git ovet ens egen Petson.—— 

Vi hat itte saa stot Odetslod paa 
Metnd med uddrttget Ejendotnntelias 
hed i vott lille Samsund og mindst hat 
di saadan Ovetslod i vor Kitte, at vi 
itte stulde give Wilh Beet den Aner- 
tendelse, sotn tiltontmet dam, alt 
mens vi herede os til at tote Kampen 
mod hele hans Aandstetning og Patti 
videte. 

»Social:Demoltaten« 
dringet ogsaa en lang Artikel i An- 
ledning as Pastot Beete Dad, men den 
tsbet natutligvis ingen Forstaaelse as 
de aandelige Vatdiey han tampede 

4,sot ellet as den Getning, Gud hat gi- 
« det hant Naade til at udsote i vott 

Foll: 
Saa et han altsaa ded, Jndte-Miö- 

sions baldige Hsvding, Helvedlætens 
Yppetstepmst, hvis Otd vat en Lov 
sor Tusinder i vott Land. Den Mon- 
dighed, han hat svet, den Ftygt, han 
hat indhlcest svage Sjæle, og den 
Mut, han i stote Egne as Landet hat 
reist imod Oplysntng og soeialt Frem- 
sttidt, vat ille as det gode. Vi hat al- 
ttd staaet som hans usotsonlige Mod- 
stander. Men det tan siges om hont, 
at han paa stn Maade vat en helstsbt 
Petsonltghed, det itte gtl paa Akkord, 
en Katattet, der etgttgnot vasentlig 
havde sin Styrle i Snævetsynethed og 
aandeltg Plumphed, tnen sont dog ind- 
gsd en vts Respekt ved haatdnattede 
Ovethevtsntna og djtetve Kraft. Der 
dar noget regte dansl ved Bill-. Bects 
Fremtonina og Udttytstnaade, som 
hlandede dtoj Humor og sollelige 
Stagscestningtt midt ind i Alvoren. 
Dei didtog til at sotsone hanc Mod- 
standete med hatn at han var en 

Mand, det tunde le — —- 

» Nu, da han et dsd, vtl Jndte Mii- 
IT Pan tetneligvts as stg setv getaade i 

Oplegning Kommandorssten er for- 
stummeL Jernbaandet er sprungen 
J store Egne of Landet vil det files 
sotn en Befrielsr. Thi Paven Vilh. 
Beet faar ingen Eftersplger. 

»Social-Demokraten« glemmer, at 
iHerrens Kirke staat og vil staa. 

Bill-. Beck. 

Snart paa Orslsv Kitteaaard 
Graden aabne ftal et Kummers — 

Der, hvor Poppel-Kredsen sOaat 
og hvor Rosen sildig flammer, 
redes stal et Hvilested 
for den gamle Herrens Tjener. 
Savnet her med Troens Fred 
og mcd Haabet sig forener. 

Lad tun Tanteregnen tcet 
faide over Dødninghavem 
Livets Herre felv har grædt, 
da han stod ved Klippegravem 
Under Blotnstertcrppet blde 
Jordehylsteret ftal ligge, 
Sjcrlen hat sin Brudgom modi, 
Grabens Msrte fer den Me. 

Ei i Sangen her er Rum 
for hver entelt Dont at nævnel 
Peges vaa sial i en Sum: 
Al han«-s Villie, hver en Evne 
viet var til Herren-J Sag, 
d e n var Hieriets bedste Efe, 

d e n ban taled’ Nat og Tag 
vidt om Paa de nmnge Beic- 

Tat fra Herrens Bitte-Fels 
fra bang Mcniahed i Norden! 
For Gnds Naade var han Toll, 
itke rnlled’ Lovens Tordm 
Der, hvor Snnden var en Luft. 
Ordets Pile sufed’ starr-e; 
men til bange Hierin-I Trost 
klang det bindt fom Davids Harpe. 

J den kendte Præstegaard 
enfom gaar »d e n g a m l e F- r u e«, 
»S o ster« der bedrovet ftaar, 
fnsslek tang- i »F a d e r S« Strie. 
Mann-.- Vennerg Tanter nu 

fom det bcdfte Sjckleminde, 
kommer Daaene i Hu, 
fom blev levet rigt verände. 

Aandencs Sraner trækte bott: 
op til lnse Strande ftnndes! 
Langste Dag er her dog fort, 
rundt om Venneflokken tnndes. 
Gud fke Lov for hver en Gang 
Sjcrle tan med Tko her nede 
here Reisetloktens Klang 
og — som han —- glad være rede- 

—U. 

) 
W 

TFka medgmøvet i Heim-ton- 
iDaqesse 27, 28 on 29. Zept. 
Fotuden Ztedets Priest, Pastok J. 

Th. Lund, Formanb for Den sydlige 
Nebraska Krebs-z, onr tilstede Præstetne 
C. Wilhelmsem J. Martufen, M. Jen- 
sen, O. R. Eisen, L. Jensen, sandi- 
dat Christener on undertegnede, deg- 
uden ca. 4» fremmede tilrejsende fta 
Jcnbon1enigheberne. Moderne var 

færdeleg godt besagte, san at den store 
Kirke var fnldt ved hvekt Mode. 

Krebsens fstste Emne: Anb. sk, 14 
-—-22, inblededes as Paftot L. Jensen, 
hvorefter fulgte en olvorlig, indtræn- 
gende Forhandling til Selvptpvelse 
ovekfor dette alvoclige Gut-g Ord. 
Forhandlingen i sine Hovebtræt var 

Ifølgende: 
Peter fand-e til Jesus: »Heru, spat 

bin felv« Ujcknttlm lis, 22). »Einn- 
dig selv«, sanledes hat der maaste ver- 
ket hvisket til mange i Foksamlingem 
»Spak dig sein« for en alvorlig Selv- 
prøvelfe ovcrfor dette aloorlige Guds 
Ord; thi en saadan atvuclig Seide-ep- 
velse vil medfsre, at bit eget Hjekte 
fort-Immer digz men vogt big, at du 
itte kostet bei Gudg Ord bott, socn 
kammer bit Hiertr. Naak det heddet: 

-,,Du er hverten kold eller vorm, gid 
,du var told ellek vatn1!« versor, ef- 
tekdi du er lunken on hverken kold ellet 

»verm, vil jeg udspye dig af min 

jMund,« da lndek Vetie fom en Klage 
zfra Gub; thi Gud unstet ikke en told 
Menighed, endnu mindre en lunken; 
men tun en vorm. Et Eisempel paa 
en lunlen Menighed hat vi i Israel-Z 

Niges Menighed paa Kong Akabs Tib. 
Herren luttede Himlens Slusek baade 
for Regn on anden Velsignelse i 3 Aar 

"og 6 Maaneder, formedelst Foltets 
Luntenhed, foedi Israel haltet-e mel- 

jlem Baalsdnrkelsen og Jehovahdyrs 
kelsen, ja, da var det sont Herren 
havde ubspyet JstaelsMiges Menig- 
hed as sin Mund. Dei er bedroveligt 
at se de vantro; men det er bog endnu 
Inere bedroveligt at se Guds Born er 
lunknr. Og du hat jo felv sagt saa 
mangen Gang: Jeg er luntenk Jeg 
er itke meee saa brandende i Aanden, 
ille meke san indetlig i Bannen, som 
jeg var en Gang. D, hvor et bei bog 
Mantelng at hsre et Menneste tate( 
Im den ftp-sie vatme Tib; men at( 

Iman nu er kommen ind i befindigere, 
Iroligere Forhold. O! vend om til, 
hvor du var for (Aab. 2, 4). Hvem 
er egentlin de luntne? Dei er de, som 
siger: »Jeg er rig og hat Oderflod 
og fattes intet«; men om hvilte Herren 
siger: »og du oed itte, atduer elen- 
dig og jammerlig og saftig og blind 
og neigen«. «De,rfom saadanne elen- 
dige vedblive i deies Luntenhed, da 
maa Herren udspy dem af sin Mund; 
men Herrens Lyst er itte til at udspye, 
men til, at frelse. 

kaorfor talte Herren dog saa stren- 
ge Ord imod denne MenighedZ book- 
for vilde han dog udspye den af sin 
Mund? Hvad havde denne Menig- 
hed dog gjort? Jntet, saa vidt di ded, 
uden at den var lunlen. Derfor maa 

Lunlenhed vaere en saare ftor Weder- 
styggelighed for Herren. Men stal den 
luntne, hvad enten det er det entelte 
Mennefte eller det er en hel Menighed, 
undfly Guds Vredes Dom, da maa 

han omoende sig fra sin Luntenhed til 
Gild· Derfor raader Herren til, at 
der indes af hamsSandhedens og Tro- 
eng Guld. 
« 

Rristi Forsmaedelses hvide Mede- 
bon og Guds Ords Øjensalve, saa at 

»vor Rigdom man være af harn og i 
-ham. » 

»Se, jeg staat for Deren og ban- 
ter,« siger Herren. Og Herren hat 
banlet paa Hiertedørene oed dette sit 
Ord, oa hoor han tommer ind, korn- 
mer Lunlenheden ud, hvor han holder 
Nadoere, tommer Troens og Kærlixp 
hedeng inderliae Samfund i Stand 
mellem Mennesiet og Frelserem somi 
bringet den sande Trost, Fred ogl 
Glcede. 

Krebsens andet Einsie: Menighe- 
detnes Missiongarbejde, indlededeg af 
Paftor M. Jensen, og dette Emne blev 
droftxt med ille mindre Alvor end det 
forstr. Jesus fande: «Mig er given 
al Magt i Himlen og paa Jorden, 
axmr derive hcn og gører alle Folt til 
mine Disciple ved at døbe dem i Nav- 
net Farerens, Sonnens og den Hel- 
list Llands, on leerer dem at holde alt 
det, jeg bar befalet eder." Det er Je- 
sn store Aliigsiongbefalinn, og hoor 
denne Befaling eftertotniiteg, folget 
Jer store Forjcettelse »Da se, jeg er 
Ined eder alle Dank indtil Verdens 
Ende«, (Matth. M, 18«--2«). Betins 
gelscn for, at di tan drioe Mission, er, 
at vi er tomne til Jesus. At drive 
Mission gælder ilte Præsten eilen-ex 
men alle Herren-eh Venner maa viere 
med. Missionen maa begnndes i 
Hjemmet. Moderen maa vckre Bar- 
netg forste Prasst Der maa missio- 
nereg blandt de unge og ved de unge. 

Pastor M. Jenfen fremtom med ad- 
slillige ftatiftiste Oplnsninger angaai 
ende Missionen blandt vort Foli; 
hooraf man saa, at tun en forholdsvis 
lille Pakt dar under Ordets Paavirt 
ning, og Spprgsmaalet bled da: Hvad 
lan der gsreg for, at de mange, som 
er uden Ordets Paaoirtning, tan saa 
Gnds Ord on derved tomme til at tro 
og blive saligei 

Og Svaret lod: Vi trænger til en 

Reisepræst, en Reffepræst for Nebr. 
spdlige Krebs, underholdt af famme 
Krebs. Det Var en stor, en aandsbaa- 
ren Tante, sg Tanlen flog an og greb 
Hierteknr. Havde vi blot en dertil 
delsiitlet Mand, og Tanten vilde vis- 
felig tunde lade sig realisere. Ja, gid 
denne store Tante maatte blive beda- 
ret i varme Hinter og biete Fragt i 
sinTid. J.Moller, 

Modets Setretær. 

Lidt fra Missiongmødct i 
Portiond, Ore» 

fkn 20.— 22. Sovi. 1901. 

Da Pacisic Krebsens Mode i Eu 
gene, Ore» var afsluiieh oa vi havDe 
sagt Farvel til Pasior P. L. C. Hirn 
sen og Venneme i Eugene, gis Turm 
til Portchnd, hvor der var iillyfi Mii- 
fionsmøde. Reisefølgei besiod af Port 
landPræsien Basior C. Hausen, samt 
Priesterne F. C. Miller, Seattle, 
Wash» P. Ragmusfem Eusion, Cul» 
og A. H. Jsenfen, Jerndalr. Cal. 

Vi glasdede og hierielig iil at qense 
de tcere Foli i Portland, fom vi havde 
i tainenmielig Erindring fra Krebs 
cnpbet verfiel-s i Fior. Glæden for 
mindstedes heller site, da vi, efier M- 
ielig og vel at vckte ankommen til 
Poriland, om Fredag EftermiddaxL 
modieg med en Del as de ienbte Anfig 
irr i den lillc, hyggelige Poriland Flir 
ke. 

Modei aabnedes af Sirt-cis Pmst 
der bød os fremmede veliommen i Her 
rens Nava. En Belkomstfang: »Bei-r 
veliommen, Btsdre icere«, forfaitet for 
Anledningen af Hans Christensen, 
Wortlaut-, -.blev assmtget, hvorefier 
Past. Miller ptædiiede 

Om Afienen var der igen Gudstie l mite. Alvorligt og indirængende lød 
Herrens Ord til de forsamlede, baadei Efiermiddag og Aften. Med GlccdeI 
og Tat til Gud siilies vi for at modes 
igen næste Dagö Eftermiddag. Siønt 
vet regnede temmelig megei, var Modet 

dog vel bei-St, og vi fandt, at Port- 
land-Foltene itle var saa svækt bang· 
for en Smule Regu. 

Lordag Effekmiddags Emne var: 

»Hvorledes erholdes og bedares Gut-e 
erd?« indledet af Paftot Mille-v 
Uagtet Tiden var kost, fit vi dog ikkc 
alene Tid til at, høre Jndledningen; 
nien sit ogsaa Lejlighed til at famtali 
en Stand over dette herlige Einve, der 
sillert for mange bragte megen Reisig- 
nelfe med fig- 

Pastor Jener talte detefter en lort 
Stund for Bøkneftolesagem 

Om Aftenen holdtes Ungdomsmøde 
Ined Pkeedilen af Paftor Rasmussen 
og Slutningsbemcertninger af Paftor 
Nervig, Prceft ved den forenede notste 
Kirtes Menighed i Portland. 

Vi haabede alle paa Ilsnt Bejr til 
Søndag, men Regnen vefblem dog var 
det end trist ude i Naturen, saa meer- 

tedes det ille i Guds Has. Om For- 

Imiddagen havde vi Hvimesfe ved Pa- 
stor Jenfen, der ptædilede over Da- 

igeng Ev. Luk. 7, 11——17. Om Efter- 
Imiddaqen famledes di igen. Pastor )Ragmus:-fen indledede da Emnet: »Ju- 
gen som lcegger Haanden paa Ploven 
og set tilbage er vel stillet for Guds 
Rige«, Luk. 9, 62. Dette alvorlige 
Entne qav Anledning til mange Ud- 
talelser, der simpelt og enfoldigt føgte 
at vise Frelsereng Mening med disfe 
megetsigende Ord. 

Lm Aftenen stulde der san vcere 

Slutningsmødr. Prcesterne RAE-sinns- 
sen m Jensen maatte kejse med Toget 
Kl. txt-ZU og kunde derfor lun vcete til- 
stede en lort Tid. De talte et SM- 
ninqktinrd hvek og frembat fin Tat til 
Portlmd Menighed og dereg Præst 
for alt godt under Snmvceret. Man 
sann en Assledsfang on de to Biødre 
forled stille Hirten for at tiltrcede den 
fange Reife tilbage til dereg Virtsom- 
lieber i Cal. Modet fortsatteg af de 
tilftedevcerende Præster, der hvek talte 
et er til Slutning. 

Mnatte Gud rigelig velsigne dette 
Mode, saa Ftugter deraf lunde spo- 
res. Med Ønstet om flere lignende 
Moder frembceres en tcerlig Hiler til 
Vennerne. 

A. TH. J en se n. 

St. Panli Mcnighcd, Pom- 
watamie Co., Ja. 

Underlig er Sorg og Glcede sam- 
sienblmdet i denne Werden For tort 
Tid siden horte oi det ulytlelige Bud- 
lab om vor højtagtede Prcesidents 
Dod for en lumpen og fejg Snigmor- 
Vers Zugle. Dei fyldte sikkert alle 
ovale Boraeres Hjertet med dyb 
Zora og tillige Ined Harme og Afsty 
for den Slags Gerninger. ngaa paa 
Ienne Egn var og er endnu Sorgen 
Jlmindelig baode blandt Republilane- 
re on Demokraten -— Da dog har vi 
i vor Meniahed alligevel i denne Tid 
haft Festligheder, hvotom jea med Re- 
daltøreng Tilladelfe gerne ville for- 
tælle lidt. Oet første er otn et Solv- 
bryllup hos en af vore Menigheds- 
:nedlen1mer, Mr. Rasmus Hanfen og 
Hust·ru, der fejrede dekes 25 aarige 
Bryllupsdag Sondagen den 22. Sep- 
tember. De er egentlig mere tilde-ren- 
de Cousicil Bluffs Menighed, da de 

Tidste Foraar flyttede et godt Stylke 
Vej ind ad Byen til; men for gammel 
Belendtsiabs Stle var dog mange af 
oor Menighed famlede der. Det var 

en eigtig smul Fest. Pastor Oster- 
2ioakd fra Eouncil Blussg var tilftede 
vned Familie. Han talte til Brude- 
natret over disfe Ord: ,,Denne er 

Bogen, fom Herren hat gjott«. Han 
oaapeaede, det var ret og rigtig for 
titude Folt efter at have været gifte 
faa lang en Tid, da at have en saadan 
Hojtidsdag, ·at samles med Benner 
ug drøfte Herrens underlige Forelser 
med oo i de svundne Aar. Der var 

fillert meget baade gloedeligt og sorge- 
ligt passeret i den Tid. Men Herren 
havde sendt dem det altsammen i 
Rande for at drage dem til sig, og som 
Linde-ne skulle det taaes. Og denne 
Tag var siaa en scrtlig Nemdedag for 
dein, sont mange Mennesier aldrig fik- 

-Dser var ca. 50 Mennesler ved 

«.-jliddagsbordet, og niange stonne og 
sjcerdifulde Gaver vidnede om Venners 
Deltaaelse for dem. 

Den anden Festliabed, om man vil 
lalde det faa, var egentlia et Overra- 
flelses Bespg hos vor egen Præft, Pa- 
3«or Grill. Dei var io nu hans Jov- 
felsdag den lste Oktober og tillige et 
Vlar siden, han lom her til forn vor 

forste Prcest· Tidligere var vi jo som 
b:tendt, samtnen med Council Blusss 
Menighed og havde altfaa egentlig 
jun en halv Prass, ja, vel ikle engang 
Det, for vi havde ham tun 2 Sondage 
i Maaneden, saa jeg ved itle, hvor- 
nange Brokdele det lunne tegnes ud 
i. Nu, altsaa, var der jo Anledning 
stol, og da vi tillige syntes han var 
lidt flsjt lotende, saa fit vi famlet 
ca. 850, foin vi ville give ham til 
Vjælp til en Heft. For nu ille at en 

gerson flulde have hele Fornøjelfen 
Ied Overrasielsen, saa besluttede vi 

at folges ad hele Menigheden, og nd- 
tlættede da den for-neigt ikke saa over- 
maade originale Plan at tage Prieste- 
huset med Storm. Den 1ste Oktober 
om Aftenen Kl. 8 famledes vi uden- 
for Præftehuset og for at henlede Pur- 
stens Opmærkfomhed paa os, begyndte 
vi at fynge et Vers af en Salme. 

iPastot Grill, som heldigvis intet 
anede, tom ud og blev jo glad over- 

rasiet ved at se faa mange af sine 
Sognebørn. Vi blev naturligvis budt 
ind at sidde ned, men det sidste var nu 

det vansteligste, efterfom vi var over 
100 Mennestet. Vi havde det saa 
skønt den Aften, syntes vi. Præsten 
blev jo meget gliad for Gaven og tak- 
tede os allesammen meget. Han talte 
om, at den sprste Oktober havde i hans 
Liv vceret rig vaa Begivenheder, bl. 
a. Var det nu 10 Aar siden han rejste 
fra Danmark. Og han Udtalte sig 
med Bevcegelse om, at denne Dag vilde 
binde en ny Krans til Mindedagene. 
Han tog Gaben som et Bevis paa 
Menighedeng Kceriighed overfor hatn, 
Da det var det jo ogsaa. Pastor Oster- 
gaard med Frue var ogsaa her til- 
stede, oa førstnaevnte talte om de for- 
stellige Overraskelfer. Han omtalte 
snm den første og ftørfte Overrafkelfe, 
at Gud Fader sendte os sin egen en- 

baarne Son, og paalagde os at tage 
imod denne Gave Eftek hver Tale 
sang vi lidt i Sange-rein Student 
Hean Bondo og Peter Nielfen talte 
ogsaa lidt. Ved dette Tidspuntt be- 
gyndte en dejlig Kasselugt at trænge 
ind oa blande sig i Tobaksrøgem og 
inden lange var vi alle bamkede og nød 
den brune Nectar, naturligvis med 
tilbørlig Sukker og Fløde, samt hvad 
Lage man ansiede. Jo, vi hat prak- 
tifte Kvinder bek ogfaa. Kl. ca. 12 
ftiltes vi ad, efter at have funget Sah 
men: »Brødre oa Søstre, vi stilles 
nu ad«, alade for Sammet-et 

Venliast Oluf Bondo. 
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Nittmnwr main c-; k-» a T« m-: es n; Axtckkanun 
’-’«"— H.JENSEN, 

lhxnkth )1;.-n—t.(««n:ciklUusiRJsk 
—- 

Louisvillc G Nashville 
The Grssat central 

.Jcknltancn,s»«22«»sk--».-«»- 
Winter- 

Turist - Billettcr 
er an til Sei-la til 

Florida 
vg Golf- 

Kosten. 
Skrio efter Oplysninger til 

l 
! C. L. Stank- 
! Uenekul Pass. Ageot« 

Louisville, Ky- 
Cis-D 

Scud Tores Adresse 
til 

S. L. Stam- 
thN Post-enger ASCII-. 

Loniivillh Ky» 

og han vil ftit sende Dem Korr, 
illustrerede Skrifter og Prisliste 
over Land og Form-i 

Kentucky, Tennessee, Alabamå, 
Mississippi og Florida. 

Pianocr 
Orglcr. 

sum giv mig Anleh- 
sps »J-· nntgnl atginecpivs- 

«-·.. ysngei angeoendePri- 
« 

«. m- ozz Beratij Hun- 
, 

» 
sank oa man Isal fin- 

k V dmxt ntgpn bar hehre 
» 

Bett YOU-rat ki’b«.1’«e. 
.-« Oplvs sianr Te nu- 

«» oelr hoc-d Te ønfkcr, 
Pmno cllus Ost-pel. 
Cier Raum-id, 

Minswzifuhs Mit-sc 
C mpximu 

Hos- Ni«-l!k-I Ave-nnd 
Mino-« Juni-. .W m. 

Konsulat 
Zoum -1()7---1W lkeal list-Ue 131(1H;. 

H-; as Its-nimm fftka anbonh Ek- Chicago» Jll 

Holdcr Te vore Vlach Hvis ikke, saa 
bestil un og benyt Dem as Fordelen. 
Te faasz til folgende Priser: 

»Dnnfkcrcn« fra uu til Nytanr 1903 for IFL50 c J ,,Dansk lnth. Flirkcltlad« ---— —- -— sum sz 
»Do Uuch Bind« —— — —- -. 

» « 50c g 
H ,,Bøkncbladct« — —- — — 

» » » Horiz- 
Js« k« 

» 
»«·- ch J -«· «Is ,«· «»’·-s-., W-. « LA « 

Umlcrltsgncdes Destillat- 

til Xylimr NOT-Z. liest-stingcsn medsulgtsn 

insn 

A dresse 

» » »wqu Tspqu THWWkWsTvWWqWW « » 

Udfyld denne Bestillingsblanket for de Bladc, de ønskcr, og 
send den til oø mcd ovcnnævnte Veløb. 

DAleH LUTH. PUBL. HOUSE 
BLAIK. NEBK. 

awsnionIkns 
hurtlggaaenue Passago«- og Post-Daumen 

EKSKURSlONER 
til det 

GAMLE LAND 
Am PORTLANOJ 

«COMM0NWEALTH« Umwka!«DOMle0N" 
ungisr (l·-n 23· okt· ki« s Fokm« E» ·««L-«"« «l««" 19. okt. Kl. S FOIIL 

«NEw ENGLAMDss WH- s»«—- cAMBRoMAN 
ist-gi«»«-I«-» 26. okt. kl. 9 umser disis S. Nov. m. s,so Fokm«-«VANCOUVER« 

kam 

· stimmtle 6·N .n.9r storJul-Ekskurston-I«DOWNK;»]» s« s osm 

«N Ew E NO LAN D» »Hm fu«-» »I« »Ur ·."" 28· Nov. Kl. 9 Form. 
cHAMBROMAN" 

ngaak ts. 4. Dec. KI. I,IO Estkfh ask-mu- (It-n so« Nov· Us· s Fckssh 
kuli Ihm-H Ruh-lim- sz DOMINION-LINIEN» fhi (l(-i«««-li»l(l(sr Die 

.-ll«- ist«-Wams Upkvismplilens «(-I·. l«’(»" Kin«.-1i.-410n, Frist-r ug jlluthcrct 
ll’;II«.Ll(-i ple n lil nic« LululeLspnttsk tslltsr 

) RlctiARDS, MILLS s- 00., uswIcIeAI,-«i-:N«rk:k· 
’- 69 Des-shoer sue-h entomo. su- 

stl HOSTON 


