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—Øst-Londons Kittesag havde en 

varm Ven i hamx han nedsatte Kir- 
kekomiteer, indviede Ritter, præside- 
rede og talte ved ,,East London Cburch 
Fund«s Moder, saa at dette votsede 

betydeligt; de store Sogne maatte de- 

les, for at Præsten kunde komme i 

Berøting med de enkelte. Fra Ox- 
ford Hause havde han medbragt Er- 
faringen om Nytten af Husbesøg. 
hvotfor han aldrig blev ttæt af at 

indstærpe sine Præster, hvor vigtige 
disse ek. Rastlps blev hans Liv, alle 

Vegne var han paa Forde, paa Top- 
pen af en Omnibus strev han sin 
Ptædiken, og i den underjotdiske 
Jernbane spiste han sin Frokost. Da 
Jngtam en Gang ved et Mode for- 
talte heite, tog Vittighedsbladet 
»Punch« Beruf Anledning til at sirive 
fslgende Digt: 

The Susseking Bisbop. 

Pkom morning tili evenxng, from even- 

ing tin night. 
l pkeach and l organize. iecturis and 

wrjtez 
And all over London my gaiteresi leg-s 

Ny. 
Was Wer a bishop su bnsy as l? 
When writing my set-vons. thss best of 

iny work ’1l 
lie uoue in the trains of Uti- »in-ler- 

gronnsi ein-le: 
l can writi- one cum-deren with a iine 

Dekoration. 
Between Chaking Croks and the Klan- 

Sion House station- 
For iuncheon l swaliow a sanwiksh »t· 

imm, 
As l rush up the- srexsss ot« « Winke-ca- 

pel trakti; 
Or with exellent appetite 1 will discuss 
A halfpenny bun on o Waier10()’bus. 
No tablis is snowy with damask for mo, 
My cloth is the apron that covers my 

link-a 
No munsekvants sen-e and no sure-hon- 

majds djsh up 
The trug-il repast of this snikering 

Bishe- 

J September 1900 blev Bisiop 
Creighton syg, og indtil hans Død 
i Januar 1901 overtog Dr. Jngram 
det meste af shans Arbejde, og stor 
var Glceden «i hele London, da han 
den «8. Martö 1901 blev udnævnt til 
Bist-pp af London, tun 43 Aar gam- 
meL 3000 Lyhmstninger sit-Imme- 
de ind til ham fra Falk i alle Sam- 
Miasser, fra Omnibuskvnduk- 
istetne paa de Omnibusser. han dag- 
lig hast-de lsrt paa, fra Arbejdete i 
DIE-www fra Skoledrenge i hele 
England Alle Instede de ham Guds 
delsignelse lige fra Londons Lord 
Meyer til General Beeth, til hvem 
anram strev, at han var glad over 

It vide, at Generalen og hans Fall 
« psfaa bad for ham og hans hauste-l 

ikge Gewins. Fort efter sm Udmevs 
Ieise ins-dicke han et Afholdshjem i- 
Msmtdom og han udlalte da, at harrt 
IIIU indskvet Auf-rasende om at 

«—Ue lade me at bo i Fulham Pa- 
M sMpeu cf Londoni Resideui), 
M tt beste var kleben hsam amech-et 

— J III-us M Rade san Mai-, at 
sz 

txtMWtklathpkdeethtes 
«· III J Our betfor Me var biet-enl 

He 

seist-wen ist-san ene. ges-: w 
msdte en tret Arbejdek, vilde tage 
ham op i sin Bogn. 

Onsdag den 17. April 1901 fandt 
Bette-stellen af hans Udnævnelse 
Sted i Hirten St. Muth-le-Bow, 
Cheapstdr. Desdeetre bled denne hof- 
tidelige Handling forftyrret i høj 
Grad af den bekendte Mr. Kensit og 

hans Folt. Der et i visfe Kredse 
indenfot den engelste Kirke stor Frngt 
for det hsjkirlelige ritualistifte Par- 
ti, som man anfer- for at gaa Roms 
LEkinde, og verfor protestetes der un- 

der Mr. Kensits Ante-rieb san oste 
en Mand, der staat i Forbindelfe med 

Ritualisterne, indvies til Bistop, Lo- 
ven tilladet nemlig en faadan Pto- 
teft at komme frem ved den saalaldte: 
»consirmation of the election«. Mr. 
Kensit og fleke bestyldte nu Dr. Jn- 
gram for at have deltnget i Gavi- 
tjenester i hebenste Templek, d. v. s. 
Ksrken hvot der beuge-Si Regelfr. og 
hvor Nadverelementkrne :ilbedes, at 

hanitte havde opfyldt sit Løfte om 

at ftandse vildfarende Lærdonnne, at 

han lmode fremhjulpet en anglitanfk 
Munteorden o. s. v. o. f. v. Bisma- 
pens Venner protefterede mod disfe 

«Beslyldninger, og til Tider antcg 
Protefterne cig Antidrotefteme en tu- 

mnltatifl Form, saa at Politiet ncer 

bavde Inwttet rndde Kisten. Bed- 

Bortganges fra Kitten btev Tr. Jn- 
gram modtaget af Tusinder af jub- 
lende Arbejdete og Fabritspiger fta 
Ost-London der ledjagede hcnn gen-l 
nem Gadetne til Hans Hjem Den 
29. April fandt den højtidelige Ind-4 
scettelfe Sted i«St. Paulstirten. Det 
er maasie den vanskeligfte Stilling, 
nogen vrotestantift Geistlig tan ind- 

tage, Jngram nu indtager, og der 

kræves næsten overmenneftelig Kraf- 
ter for at befttide den. J det Aar, 
som er gaaet siden Udnævnelsen, hat 
Dr. Jngtam allerede haft Lejlighed 
til at udtale sig orn mangfoldige 
Spsrgsmaal: Londons Kirtesag, Af- 
holdsfagen, Prcesternes Kast, sociale 
Reformer i London, The Church As- 

sociation, University Settlements o. s. 
d. o. s. v. Stribent hat Jngtam 
aldrig haft Tid til at blive; hans be-( 
tendteste Arbejder er vel: »The Mem 
Who Crusify Ghrist«, »Friends of; 
the Master«, ,,Banners of the Chri- 
stian Faith«, «Wort in Gteat Cities« 

og flere midre paftoral-teologiste Ar- 

beiden 
Rich. T. ( 

l 
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Brevjta Japan. 
is. M. T. Wintbeu 

iFsrite Taabshandling —- Aabning af ny 

Gadekapcller — »Alle Todssald. — 

Jndfodte Arbeit-etc 

Der hat i længete Tid været faa 
mange, fom have flrevet her i Bla- 
det om Japanmisfionem at jeg hat 
iænlt det bedke at tie stille. Nu da 

Aarsmødet hat trussej en Afgørelse, 
som jeg as hele mit Hjcerte jatter haa- 

de Herren og den forenede Kirle for, 
sial jeg igen strive nogle faa Ord. 

Lad mig sprft meddle lidt om min 

første Daabs’l1andling. 
J et Brev sorn Paftor J: M. Han- 

fen medelie lidt af i Danfk luth. 

Kirleblad strev jeg om, at jeg haa- 
»bede at den Dag snart vilde komme 

da jeg lunde ved den hellige Daab 

indlemme en af Japaneferne i Her-» 
zrens Menighed paa Jord. Den tom 

Tfnarere, end vi i Virteligheden hav- 
Jde ventet ; thi allerede den 16de Marks« 
’dsbte jeg Sstadsdommet Kinuchi. 

J et tidliger Brev hat jeg omtalt 

ham fom en meget ivtig Biblestu- 
.dent, der sjælden var«f·taværende en en 

efie Gang naar vi, faa som vi vore, 

samledes til Ssndogmorgengudstjene- 
ste eller til Bibellcesning om Onsdag 
Aften. Han havde i loengere Tid til- 

lige faaet Undervisning i Luthers 
Katekisme og-hans Daabsdag var 

fastsat til Palmessndag, da han med 
et blev fotflyttet fra Kurume til Na- 

bobyen Futuvla og detmed finstern- 
met fra Stads —- til Amtsdommer. 

Han stulde flytte inden den 20de 

Marks, saa vi holdt Overhsr om Lor- 
dag Aften. Sparene viste, at der var 

ingen Mangel paa Kundstab, vg da 

viester Overhtringen knælede net-, 
viste det sig at del ikle var date Kund- 

ch7 M eftetat Yonemura havde an- 

befalet hanc l Bsn til al Nachens 
Gub, legt shan felv om at betten i 

Rande silbe se ned til hem, gsre ham 
M dem es Mttggtte heim til at le- 

se fauledes het, It Jan tunde gaa 

ind til riet evige Liv og ern nn- 

bringe andre nied. Jlke alene selbe 
Bonnem men, den Frihed, hvormed 
han bar-, den Ligefrernhed, sokn lom 

til« Syne, vidnede om, at Bønnen il- 
ke var ulendt for hum. 

Næste Sondag blev han saa dsbt 
—- en underlig hoffidelig Stand var 

det for os alle, men hvad det var for 
mig tan jeg ilke udtale. Herren hav- 
de været med mig og velsignet mit 

Arbejde saa jeg nu tunde se en staa 
frem villig lil at forsage Djævelen, 
Verden og alt det, som er af denne 

Ver-Den Hvor meget del betød for ham 
lan vel næppe jeg eller noqen af mine 

Læsere tilfulde fvrftaa, men Norweg- 
et der end var, han var villig til at 

lade del gaa ultsannnen, ishi ban havde 
fundet dam, som bar det evige Livs 
Ort-. Eiter Dauben talte jeg over 

Pagen-J Evangelieiclst (Job. 8, 46 

—59.) og spgte atsrembolde livad det- 
te Velsignede Evangelium leerte os om 

Jesus: 1")sl)an er snnfri, L) sandfær- 
dig — dersor til at lide paa sont vor 

Laster og Leder. Z)evig, 4) en med 

Faderen, S) langmodig —- se bvor 

hnn vedblev med ct undervise Js- 
derne lcrnge efter at de have forhcer- 
det Derei- Hjekter, og 6") han er mægtig 
—- se bvor ban gaar bor: midt gen- 
nem Fjenderælketn Denne undetbare 

Frelfer kmnmer til og i Orbet, i Dau- 
ben og i den hellige Roderich lad os 

trso hom, annnmme hom, efierfølge 
hani her, da slulle vi gaa til ham og 

for evigt verr- med ham bis-seh 
Herren var med os ogfaa i Okdeis 

Forlnndelse og vore Hierter brcendte i 
os ved at betragte hvad Jesus vir- 

lelig er og hvad han shar gjort og end- 
nu got for hver enkelte as os. Efter 
Prcedilenen havbe vi Altergang for 
sørste Gang samtnen med vor nye 
Bruder. — Det var en unverfuld Dag 
for os helt igennem· Herren havde 
hart vore Bønner og givet as Naabe 
til at bringe en Sjæl hen til hom. O, 
at han nu maatte blive bevaret til del 

evige Liv! Vi kunne nceppe forestille 
os hvor niegen Kamp, det vil koste ham 
at holde nd til Enden. Da jeg efter 
Daabshcndlingen gav ham Sam- 

funds bgjre Haand gav han mig et 

Haandiryl, sotn jeg sent Vil glemme. 
Det var svm om han vilde llynge sig 
til min svage Haand — i Predikenen 
dereiter kalte jeg okn at ilynge sig til 

Jesus udralte almcegtige bound J 
ville vist alle bede for ham at dette 

man fle, saa vi alle engang maa mode 

hani det, hvor vi slulle se den Frelser, 
vi her tro: paa, —- To Dage senere 
flyttede han saa til Fuluola eftersat 
hatt havde lovet vs at gsre hvad hnn 
lunde for at vi lunde paabegyude et 

Arbejde der. 

Nye Aabninger. 

Zaafnatt. vor Dommer havde 
naaet Fukuoka blev han syg og var 

sengeliggende fom jeg Lan bruge et 

saadant Ord om et Folk, fom ingen 
Senge bruger) for ca. 4 Uget. Saa- 

fnatt han igen begyndte at komme sig 
indbød han Yonenutra og mig til at 

komme og holde vort sprstr Møde i 

hang egct Has. Vi vare glade ved at 

fe hinanden; jeg tror at denne Eng- 
dom var en Del af Herrens Plan med 

ham, han syntes at shave benyttet Ti- 
den til Omgnng med Herren. Vi 

havde en støn lille Sammenkomst og 

beflutfede at komme kegelmæåsiq Hnn 
har siden bragt en af hans Kolleqaer 
med og lille Hidefhima, den unge 

Mand, som blev forbudt al Omgang 
mev os er ogsaa ncerværende. For- 
budet blev nemlig hævet, da han itke 

opnaaede Eksamen veb Middelstolem 
hvor han studetede. Embedsvejen var 

deroed lukket for hum, han valgte at 

blive Fokograf —- noget hans høje 
Familie fandt alt for Zavt, saa de Tod 

ham gaa hans egne Bein han var 

shjertelig glad ved igen aabenlyst at 

kunne samles med os. Undetet og 

Opstandelsen ete to Spsrgsmaal som 
han itte san satte, ellerö vilde han 
not have vatet dsbi. Han er en cer- 

lig lille Sjæl; i lengete Tid var det 

svært for ham at antage Læren om en 

treenig Gad, men det hat klaret sig, 
det svrige tommet not. Han ek mau- 

ste lidt af en Thurm-suchen der sa- 

ster at fe, at begtibe og forstaa heller 
end tro. Dei tager Tid for dem at 
komme med, maasie ete de saa til Gen- 

gæld lidt grundigere end dem, der tto 
alt hvad de htte uden at ptsve om 

det virkelig et ttoværdigt, tm alt og 
fare fta en Vildfarelse ind i en an- 

den. 
Futtqu et «vot Bevor-sind Wen 

Mushu er delt i 6 Provknset [i gamle 

—. --:» Js- —;,, »- 

DÆI 
f; 
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Dage i 9 KongerigerImed 1 Mitiion 
Mennester i hom, en Havneby, ca. 

50,00() Jndb. Episcopale, Baptisier 
og Methodifter have virtet der i lern- 

gere Tib, Inen i den Del af Byen, som 
hedder Oaiata (»bred og mange eller 

meget bred«)er der saa godt fom intei 

gjort: hvor vilde det vceke rart om en 

danft Missicncer kunde komme og op- 

taae Llrbejdei der. Vven er inn 25 Mil 
Nord for Knrnme oa man ian aaa der 
med Toaci for Kl cent ReturbilleL 

Ei andet Sied, hvor vi bar mita- 

kiet :Ilrdeide, er en Lande-tm ca. ?- Essiiil 

Jst fis-r Kumme. Vi hat haft ftore 
Stark-r der hver Gana di bar varet 

der, nsen mere end de stote Hinter 
dar en enielt Mond tiltrutiet sig vor 

Liskrnrrifoknhed; ban lomnier altid 

sildig, sidder da linter med den aller- 

ftørsxc meeerisoknbed, men Anat ger- 
ne tidlia. Lin Aften niedene jcq talte 

irentsnkte en ltøjrøftei um Mund at 

beitnlde en anden for ilærlinbed Da i 

et Nu Var ltele min nndasgtige (?) 
iliwrerflare forvandlet til en bru- 

iende belaende Ilkagie, der som dlæst 
as en siasrt Vind Vevægede fig hid eller 

did efter som en af de to Parier, hoori 
hole Staren havde delt sta, liadde L- 
vertaiaikL Man peb Da stieg deie nf 
Tiitsers deli— af Zmerte, tin der dan- 

iede droje Etwa J Elarens lld 
arkdt faas en amnxnel, kroaet Da run- 

tet BedftemodeL scsm späte at ich 
dendes Lommel jil Sen nd nf Atlas-» 
macht da ad as Zeiten« Ei merei 
strecknmeL vg forsagt Ansigt bar jeg; 
naspne nogensinde fet; Elurken var lavj 
not til at pusse hende dort paa en 

lannt fra blid Maade dg dog kom bun 

inm, ftatkels gainle Moder, on Prov- 
ede paa med sin visne Arm at beslytte 
den vanartede Son, sont syntes at 

alcede fig mere da mere eiter som 
Elaagmaalet fordeerrede5. Vort! 
Mode var naturlikwis opløstj jeg; 
ftod fom om jen havde tabt al Erme( 
til at tcrnie eller handle, staiiels Mo-; 
deri- Anfigt fnlde mig med Medliden-’ 
bed. med l)ende. Yoneniura klaredel 

Situationen ved at iftemme en Sal- 
me, en Tel af vore Tilbøeere kom til-l 
baue og vi siuttede i and Orden. Dei 
er boad man kan dente paa nne Ste- 
d«:, men bvad ital man gere? Kan 
man andei end leere af den gamle spa- 
ge Kone: bortftødt iom hun iaen med- 

al hendeg Moderiærlighed for i sinl 
Afmagt at gore hvad hun iunde for at; 

redde Sønnen O, at vi i Jer Kett-; 
lighed og Jesu Magt faaledes tun-H 
de være ud af den store Masse, som; 
pdelceggende hverandre gaa deres feel-l 
les Ødelæggelse i Mode. J os selv 
ere vi lige saa afmægtige som hin! 
gamle forsircemte Kvinde, men derl 
er jo en med os, som er itsrre end den« 
der er i Verden. Den gamle Kvinde 
tænkte bare paa at redde Sonnen, at 

hun selv blev knubbet baade for haml 
og af ham —- dei udstod hun —- for( 
hans Styld Kan Modetiærlighedenl 
saaledes siyrle en, hvad moa da iiiej 
Jesu Kristi Ackrlighed lunne gsreis 
Faar den Lov til at virie saaledes i 

vvre Hierin-? 
Kurume er en lang By i det mind-l 

sie 5 a 6 Mil og i begge Yderenderne 
hat vi Snese af Templer og sammen 
med dem de elendigste Hytter for 
Mennesierne. J den øftlige Udiant 
aabnede vi et Prcediielokale detie For- 
anr. Den ferste Affen vi vate her 
maatte Vi endog iilialde Politiei for 
at faa lidt Orden. Der havde nein- 

lig veret en Afgudsfest i en as Temp- 
lerne og de drulne Afgudstilbedere 
kom paa Hjemvejen kotbi dort Gabe- 
lapeL En af dem iom ind og begnad- 
te at dispuiere, i mere end et Konter- 

lod han Wunden løbe af alle Kræster 
idei han fremsatte Spsrgzmaal og det 

pag en Mande, Tom var megei neb- 

seettende baade for Krisiendommen 
og de Krisinr. han siteg thi, at 

hanc Paasiande vare igendrivelige, 
ingen kunde svare dam, nej dei var 

sandi not, thi ingen sit va iil ai 
komme til Orde. Endelig lyktedes dei 

mig ai iaa et Pae af band Kamme- 
taiet i Tale og overbwise dem em, at 
Monden gjotde sig selv til Nar, de 

wisede da lidi paa hom, og jeg sit 
endelig Lejlighed iil at besvare en Dei 

af han« Jndvendinget. Yonenmta 
flog dog hovedflagei. Manden sagde 
aemlig: J sigee, der er en aimeegiig 
Gub, og at han et seelig, dei er fein- 
mpdsigende, et han almeegttg saa kun- 
be han foehindee vote fonds-beleg- 
gende Jotdstelly et eben keeelig sae- 
Iilde han; Inen vi have sahster li- 

sefuidi, Mindre-set cf Mennester sm- 

bnune i dem; hvad fise J deriili Yo- 

nannte-setzte W spen- han et 

git en Omvej og naaede Marzien Han 
fvatede med at spsrgu »Im-. du paa 

Japans gamle Gudet Ametetasu- 
otnikami. Tzanags Jzanami og alle 
de vorige?« Ja! »De eksistere?« 
Sikketligen. »Sie-die Japan?« Ja. 
,,De vare virielig mægtige not dettil?«« 

Ja. »Men hvorfot afvækge de da 
ikte Jordskcelvene?« Monden tav og 
kløede sig i Hovedetz de omkringftaa- 
ende lo; Yonemuta begyndte nu 

paa at give Monden et vitkeligt Svat 

paa Spøtgsmaalet om Guds Mngt 
og Kerligbed men han sit kracht 

med et og git hiern, dog ikte inden vi 

havde hans Navn og Adresse. Res- 

sultatet af denne Modstanders Ne- 

derlag hat vætet at vi siden den Tid 
hat haft rolige og lyttende THE-mer- 
siarer paa dette Sted ög for Mandens 

eget Vedkommende, at has ofte korn- 

mer, til os for at hsre mete. Tidlig- 
ere havde han ofte distutetet med den 

katolsie Lcegemissionær. som en Gang 
havde helbredet hans Husiru, og al- 
tid haft Oderinget faa shan antog at 

han kunde tilinfegsre enhvek. Sid- 
fte Gang han kom til mit Hus hat-del 
han to andre Mænd med og i over? 

to Time: sad vi og talte samtnen! 
snatt om det ene snart om det endeti 
de to Mcend Hnstede itke aabenlyst at 

tale mn lKriftendommen og dog on- 

fkede de nt here. Jeg hnvde god Lei- 
li hed til at fortælle dem en del Del 
om Freier i Atistus samtidig med 

at jeg afvcebenede en Del af des-es 

mange falsie Jnddendinger. 
,Sluttes). 

En god Bestillcng. 
Der stal efter Etntenå Zuverinten: 

Denk Fowlers lldfaaen aldria have ver- 

ret san fior Mangel Pan Lærere oaLcks 
rerinder i de offentliae Stolen som 
i Aar. Dette gcelder i den ftorste Del 
af Nebrafta. Fomler siaer at de gode 
Tiber, iscer for Landbefoltninaeng 
Verstcrnmende er Ztnld i bette. Te- 

riae Former Born behøve itte at hol-J 
de Stole niere, oa faa aor de det itte’ 
uden for en kneaet stor Betalina. Der 
ere Ztoler ud over hele Ztaten, der 
Lommc til at ttaa tomme fordi, der er 

inan til at nndcrvife i dem. Mc- 
Psherson Countn bar faaledes itteY 
en enefte Later. 
Frontier Countiet tnanaler omtring 
40 endnn. Oa faadan staat det til i 

manae Countier. 
Dette maa nodvendiavis refultere 

i en Lønsforhøjelfe, om itte i Aar, 
saa til naeste Aar; for denne Tilstand 
stal not vare ved en Tib. Og selvfsl- 
gelig ville Kravene, der stilles til 
»tencher·g«, itte vcere saa ftore til en 

Beanndelsr. 
Nu er der altsaa god Lejlighed for 

dem, der maatte tænte paa at for- 
bedre deres Haar, og tro, at de due 
til at vaere »teacher«. Der har al- 

drig for veeret faa god Lejlighed til at’ 

faa begyndtx og en saadan Lejlighed 
burde itle forsommes. 

Unge danste burde isoer at faa Øje 
paa de·tte. De lade som Regel norste 
og tyste ,,teachers« holde Stole i 

deres Distritt, og tcente itle paa at 
de lige saa godt, og maaste bedre, 
tunne gøre det selv. De lade de andre 
stumme Fløden af, og de andre taaer 
den med Eilet-de 

Irinity College, Blatt-, Nebr. til- 
byder bl. a. et specielt to-aatigt Kur- 
sus for dem, der ønste at faa engelsl 
Lærer Etsamen Der gives paalide- 
lig Undervisning i folgende Fug: 
Ärithrnctjc. l'enmansbiz). 
Grammat. ()rthogmphy. 
Geograplys sz-si()1ogy. 
Hinter-zu t)i(lactics. 
Dkawing, Bock keeping. 
Civil Government. Algebra, 
Butsu-zu Elocution. 

Til anden og tredie Klasse »Co. 
certisicateö« behsves jo itte mer alle 
disse. Der er sont Regel nogle Ele- 
ver hvert Aar, der tage saa meget af 
hvert Jag, som de help-oh og bltve 
færdige paa et Aar. 

Foruden andre Fordele, hat dan- 
fte ,,teachers« den, at de tunne nn- 

dervife i danst Fertestole ogsaa, og 
paa den Maade time godt Aaret 
tundt 

Opholdet paa Tttntty Tollege for 
et lhelt Aar er Ins. Striv eftet Ka- 
talog. De, der konne, bnrde geil-e Lei- 
ligheden nedeni den finde-; og Lei- 
lighed til at saa begyndt her, stude- 
nu merk end nogensinde. 

S. J. o. A» u. s. 
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'T: Hutchinson, Minn. — 

ennecliknskisnmsrikimskcs stro- 

lc sur luthersk Fug-dran he- 

Hymhsr —ik for-n- ukzulcnnske 
Aar tlcn 1. ()kts,)hi-r WOIL Isn 

F gkzzzksjjg vssIonchihPHsf III- 
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lig Juni-L tin-Fries um«-e 
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met-ich 

eoncsisfcp lin- Aas-. 

Academie, »k» «x-.k. 

Gemme-send » m «.. x 

nOkMsL H m ist-« .X;.r. 

music. tu til »in Än- 

manass ers-sung (ll«-sl«l Irss Juk. 

Ins et tis tm Anr. 

Deine-Ue Seononw .n«-i. »H. 

ninsz Ue- A-» 

ch sekvicc. » u- .- ,-x..- 

(.«ULLI«J(EI«J HÄLL ist« o«n firs- l-".7 Igvs 

Sten- ng Islt1rsttisslkd-l3y;z«k1.ng. -’ Ufo 

l««u,l M sk. uns-l Yatsxckor til IN säh-- 

WH. .Htfn4.sc-k«1i «.-(.-4Y.Irtsn-ls« Hek- 

trisk l-Irl)s.-«11iki;.-» Sti«;-1nln-,Is. Und 
chjlxifimk Ynmlvxrrk Kaina-reit- 
sh k« c-, L-'. V« 

UYJIXAHUK tiil-)--I«—— kiilis :V-)rt 

stun- (·-)nmu.-Itikl»k..l» Islixssr txt-r- 

thgt hcnvctl cltsn 1.X»x.s 
Sk- 1t«n er inkurpurssnjt tin-list sm- 

ttsn Uinntssm;1-1.(nsc-ughur RH til 

n( give Hrn(1u(,«n1(srm,s Hinulcsr « .i., 
li. F» «. Uns-. mz li, j« ln"«j.«-- »in-. 

Fitkttltcttst Ins-Einm- zif lernten dygtisc 
Les-etc 03 Lcrerindcr. 

dsllsshkueslutsskfri l«n«l·.«!-«.«IJ.-snsjn;.() 
Why-le- snsniigxz nusn ukitstnixllsstM 
Studenten skriv »Am- Ukslz qui-met 

SICHLKXS KATALUU Its-sc Ins-r end 

et lmlv Hund«-Je Sitte-r H- nu hor- 

tiig ng somit-s frit Hi ask-. 
Hvis De msnslck Pense til nt ins-Hure 

Deren Studien vil sknlisn zin- Hen- 

stmnj til Ue hnr tagt-i Amstan 
eksinncn ug fasset tsn lunncsmle 
Pharis- 

Vi bot-les- en hol us Don-—- les-j--s«sn- 
kustnmxcn 

Scml »s- on Xavmslistm ist t) n« »He-r 

Here Vcnntsh inhsrestswcrmlr i skiilsssh 
ng san Xstuk (’()t,l,l«;(;l.x.x' ssller 

stjccEss-s vorn m )ln;nn-(l--kntt(sk 
frit Uhu-mit inr sit-k-« Mit-m- ils-r. 

For met-more Uphssningvr htsns 
vesmlrr »Um sig til lkcssitxrersstk 

H. W. Foght. A,M,, 
Hut-hinwa. Minn. 

criniiatis 
Zollege Sg 

Seminarium. 
Bleir, Nebr» 

VOLK »der sit skulcisilr1.()kH-r.1«.l12« 
skulen hin- utns ji«-ti- l.:t ronk Desn 

tilbytltsr l·ntlk«n«i.-ming· i fislksisnilc 
Afdcslingrrz 

collese Depart-imst- 
nokmsl besann-end 

Izu-laut Depart-acad 
Academie her-mitent, 

music Uepsmnum 
Fordere-case ieoloqiilt Imqu 

ceoloqmi Anteil-IV 
For Undcrvisning Kost oq Luni 815 om 

Maancdm. 8119 for hole Ekutcaarct UM 

Ugck -. 
En Tcl af Rrjjeomkofmiuqcrnc bemles 

for dem, der kommer langvcjs sm. 
God Lcjlighrd for Nykommcrc til at las- 

re at tate, let-sc og sttive cngelfk. 
—- Eckiv rfter Katalog· 
chrmeke Lplygning faas vcd m hon- 

vendr fig til c11af11ndcrtcgncdr. 
P. s. Vlc, KR. ANKER, 

til-Ane. Musik-. 
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A net-Malerin 
es andre sonstwo-litten hapr Vom-cum stammt 
samt Landstsdsi oq Mariae-Steuer o« f. v. upfstt 
san-et og billigt i sedfu o« sinkfle impocterede Iowa 
Flut-e cela-H on preputed cum-us henlnles 
sesillltmsn most-In pas cesulaqeeulslkemsse 
o. i. I. H. JENSEN, 

Is North Malt- St.- councll Ums-. lu. 


