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Miuncapolis, Minn. 

J cnsdags holdt Kvindeforeningen 
Uuktion over en Del Ting, der var for- 
ceret til dem, eller fom de selv havde la- 

vet. Der indlom noget over lezm 

s hvilkei gaar til at betale Menighedens 
Kircegæld med. Ta Tiben soc vor Note 

udlsbet 1. Tec» gøres der særlig An- 

strengelfe for at formindsse Geldm. 
Om nogen flulve føle i sit Hierte Lust 
til at hjælpe os, vil Pastok Nielien, 

gamle Thomas Land og J. Jakobsen, 
r er M enighedens Komite idetie Lie- 
med, vist være glade ved at hørefra 
dem. 

—- Pastor Nielsen og flete herfra er 

i diöse Dage til Missionsmøde i North- 
field. 
— Vi blev bevrøvet over »Ist-W 

Meddelelse, at Pastor Harald Jenseit 
agter at forlade os. El Sied, her 
Deres Meddeler var sammen med flete, 
faldt Samtalen omtrem sont sau: kunde 

Gudg Born omlring i Samfundet blive 

enige om at bede Pastor Jenseit se bort 

fta den Ulcetlighed, der hat været reitet 

mod dam, og for vort Falls Stle 
blive hos os, med mindre, at del 

klarligen er Guds Rand, at han man 

stille sit Born under andre Darin-Mig- 
hederx og kan J, fom hat været unter- 

lige imod hom, itke komme til at se, at 

Jgøk vort Folk Fortrced beratet-, og 
viere med at bebe ham forandre Beiw- 
ningen? ! 

Hiler til »Danf!eten«s Lesen l 
O. Rasmussem i 

Cedat Falls, Ja. 

Christian Kyhl, Delmar, Ja» var i 

fidste Uge her i Bhen og hat rentet Mr. 

Wynegars Form i Grundy Co., sam 

han vil overtage 1. Maus 190:3. 
— Hans Møller hat i sidste llge 

folgt sitt Ejendom ved Cedar City til 

John Deeming — 40 Ackes for en 

Sum af sitze-Zu 
Ejendnmmen overdrages til 1. Marts 

BGB-. 
— Emma Christenien, der kom her- 

til for neesteu et Aar —sibea för at gaa 
til Konstrmationsundervisning og hat 
opholdt sig her fiden, reiste sidfte Lørdag 
tilbage til sit Hjem i West Branch, Ja. 

— Las-s Larsen hat veereki Nafhua 
sen lille Tut i Foreetning. 

—- J. Clausen bespgte sidfte Sondag 
.gamle Kendinge ved Wesleh, Ja. 

J. C. Andresen ladet den S. Okt. paa 
sin Farm 7 Mil Beft for Bhen ved 

Justier- bortseelge hele sia set-anheim- 
mitg. 

—- Student Th. Beck, der hat op- 
Osholdt fig her i Sommer og holdt Fee-ie- 
skole, rejstei Onöbags til Ell Horn, 
varfra han atter am faa Dage vil gaa 
.til Blair for at fortscette sine Studie- 
-paa Stolen. Beck har holbt Stole for 
O i tre Some ag hat udfskt et godt 
Arbejdq som vi haaber stal blive til 
wegen Belfignelse for vore Bern. J 
»vor Menighed hat han erhvervet sig 
mange Venuer, der folge ham med de 

zbedste Ønster am en aqud velsignet 
stemtid for ham i den Gerning, hvori 
Hatt snart ventet at indtrcede. 

.Audubon, Ja. 

Jkkefakrre ntd et helt Dusin voksne 

Bist-Immer herfra hat været udrejst til 
Kredsmsdet i Pottawattamie Co. 

—- J Spitng var Mr. og Mus· N. 

P. Christensen ji«-. Eli Horn Børnehjem 
her paa Egnen for at tage Afsted med 

Beim-r og Betendte. 
—- Afdsde Mr. Weitroped Farm, to 

Mil fra vor Kitte, er til Salg, og sau- 
svidt jeg forstaar, kaa den del-s i mange 

Stykter. 
Der er 600 Acres til Salg. Kom 

Inn, J danste Landsmænd vg Venner af 
Sud vg hans Menighed, vg tsb eder et 

Stykke Land her user ved By, haust 
Kirke og Menighed. Det er Land, som 
er holdt godt vedlige og er i god Dritt. 
Amerilamrne siger, at »the Danes are 

spiug to get this country anyhow«. 
Whev gis Merk; meu det et haqrtn 

at klemmt sig felv og alt sit eget, vg det 

passe-: de sperr- tivt, hvad Digteken 
Wis- 

Psa dort eset Rat og Das 
Ctirve di Und Belbehag, 

f pet, Wut sieben. 
Las di Jesus en oq hier 
Isi- Im Lin oq M fu« ster, . 

vi- gis Ists-ide- l 

F A 

! Ja- Enkghsd i Sandheds Kærlighed 
giver Bonhorelie, og Enighed i de1 

"iamme »Jag« efter at gribe det evige 
Liv giver Livsfyldr. 

Enkelte Uheld lan maaste rapporieres 
men Herren sidder vel ikkeizcengiel 
omkring hos Naboerne, saa vi menng 
til at mindes Matth. 25, 4TI. 

Verdcns ttisteligc 
Studenterforbunds ätc 

stsonfercncr. 
Zorø den 15de August 19()2. 

Ved Moder i Aftes talte Kinas og 
Japans Udsendinge, Professor Ch,en 
Wei Ch’eng og Professor Sasamori 
om Reden i Øften. b 

Det var ikte blot rncerteligt at hsre 
og se disse to indfødte Mænd tale, — 

nej, det var Alvor. —- Det dar Mand« 
Udsendte fra deres Folt alene for at 

bringe en Hilsen fra de» triftne Unge 
Mænd derovre, bringe en hjertelig Tal 
for, at ogsaa deres Lande maatte oære 

med i denne Krebs, der famledes ved 
dette Mode. Man forftaar, med hoil- 
ten Alvor denne Udfending er stet, 
naar Safaniori udtalte, at han bragte 
sin Hilsen fra 54 Studenterforeninger 
i Japan, der alle i et halvt Aar forud 
haode bedt for dette Milde. Der var 

noget uendeligt gribende ded at here 
denne Mand afbryde midt i«sin Tale 

log Udbrhde: hoad stal jeg dog gere, 
«jeg, der itte paa mit stalkels Engelst 
formaar at tolle den Nod, mit Folts 
Millioner lider under, eller det Raab 
om Hier-In jea er udsendt for at brin- 

ge. — 

J Japan findes der 4 Universiteter, 
50 Kollegier og 330 højere Stoler, af 
hvilte 200 er Regeringsstoler. J et 

Land som Japan, hvor tre Religioner 
belærnper hverandre, maa Negeringen 
holde sig neutral, — og dette er for- 
nuftigt; men den holder sig altfor neu- 

tral, den ligefrem hindrer Studenter- 
ne i at aioe sia af med Religion, for- 
byder dem at aaa i Kirte og bortviser 
dem derfor. De flefte Professorer er 

oplcerte i moderne Fritænteti og Pan- 
teisme, oa unge kristne Japanesere fal- 
der ofte fra deres Tro, naar de kom- 
mer i Regeringssiolernr. —- Paa lia- 
ncnde Maade er dei i Feina. Dette1 
Land «k)ar det største Antal Studenter 
i Verden, over 1 Million. As alle dis- 

se er tun en 5,000 i Missionskolle- 
aierne, og et lignende Antal i de af Re- 

geringen ovrettede Kollegier med vest- 
europæifk Dannelfe. J disfe er det be- 

falet, at alle sial tilhede Slæatstaoler- 
ne. Enhver ung Kinesey der bestes- 
tiger sig med Kristendornmen, selv uden 
at være Kriften, tan itte blide Embeds- 
mand —- det dil fige, hans Fremtid 
er Idelagt. Men ikte blot dette, men 

da den tinesifke Dannelfe bestaar i 

Studiet af Konfucius’s Leere og af 
den gamle Kultur, bliver enhver, der 
itte er noje ind heri. — hvad Mis- 
sionstollegiernes Difciple itte tan vcere 

betragtet med Foragt af alle. Det er 

derfor Vansieligt at faa Jndgang i- 
blandt de unge Mand. Dog er der 

mange oprnunttende Ting. Saaledes 
er der ester Boxeroprøret kommet en 

kneget sicerk Bevcegelse i Kan efter at 

leere vesteuropceisl Kultur at lende og 

ogsaa samtidig Kristendommen· Den- 
ne distuteres og forhandles nu ossent- 
lig ved Moder. Desuden indeholder 
Konfucius’ Leere mange etiste, siede- 
lige Træh der tan blkve Grundlag for 
et lristent Arbefdr. Endvidere har 
site hvide Mand, der staat Leisten- 
donimen nær, strevet flere Bogen der 
overalt er tendte i Kina og bidrager 
veesentligt til at reforrnere bette. J 
det hele taget et der start Btug for 
dhgtige unge Mond, der vil give sig 
af med littereet Birlfomhed, der Lan 

foreftaa og lede de mange MAX-eh der 

afhokdez om littercere og sociale For- 
bold. Men hertil behsveö gode Wend. 
Der vil ogsaa viere rigt Arbejde, orn en 

stiften Mand tunde rejse rundt i Lan- 
det med en kinesisi Etsarnengkomite, 
set ares shojete end selve Vieekongen, 
Ihvor den komme-e frem. 

Der ligger overalt i Kan som i Ja- 
pan et stort Arbejde og venter paa at 
blive taget op og fortsat. Me. Sa- 

somorx der hat varet Mottt Toll paa. 
beimes- Rqsessornyltz hat seneee paal 
fine egne Reiter trnsset Siedet, hsvorl 
den Behagele Mott hat reij var 

eiaaet Ehe-, usen at bei-ne nogen Sin- 
dehavdevcetetdet,—tben0radet 
Der W ,;- Dei-wen bewirthet un 

DIE Ists Stint-ringen t Japan at 
Fabel for Wurme-n LM sinnst-W Musen- eine 

Yes-Immer Plniedaw ee mer in bei 

s 
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stote Folk, men der bebst-es flete Mie- 
sionærer, Latere, Litteratet. — Dr. 
Sasamori endte med at minde om den 
unge Macedoner, som biste sig for 
Paulus og sagde: hjælp os. — Paa 
60,000 Studentets og 45 Millioners 
Vegne staat jeg her og beben hjcelp os! 

Modet i Dag indledtes med en for- 
trinlig Tale as Botan Nicolai fta 
Rusland over Emnet: Jesus Kriftus, 
den samme i Gaar og i Dag og for 
evig. —- 

Derefter kalte Mk. Hodgling fra 
England om MissionsstudiumL 

Interessen for en Sag og Utendsiab 
til den tan itle vedblive at fotenes. 
Enten gaar den fstste tabt, ellee ogsaa 
maa der et grundigt Studium til. Vi 
maa desuden drive det for at faa et 

verdensomfattende Blit og blive fri 
for Sneverhed, og vi dil ved nøje Read- 
stab til Missionens Historie se, book- 
ledes Kristi Rige stadig gaat frem 
trods de stprste Vansteligheder. Dette 
er en god Apologi. — Desuden hiel- 
pet et virteligt Studium til at komme 
bott fta megen af den Sympati for 
Missionen, der metmeft et grundet paa 

Fsleti og ikke paa et tlatt, begtundet 
Kendstab til Kendsgetninger, og et der 

ungen, der stulde fotstaa at studete og 
dar Lejlighed dettil, er det netop Stu- 
denterne, og det er deöuden dem, der 

som oftest bliver Ledeee og Forese i 

Foltet vg i Hirten. 
Ved det lige paa folgende Mode tol- 

te Amerikaneken Dr. Ross Stevenson 
om: Hvorledes bringes fleee Studen- 
ter til at gaa ud fom Missioncerer, og 
hvorledes hjælpet vi dein til at blive 

« 
detes Opgave tro? 

Jndett man træsser sit Valg om itke 
at gaa ud, et det nødvendigt forst at 

have sat sig ind i Nøden detude. En- 
hvet maa sandt og cktligt bede Gud 
fende Atbejdere derud, og Bibelens 
Lære herom vil drive en dertil.- 
Men mange tøt itte bede af hele deres 

Hierte for de mange Millioner Sjæles 
Nsd as Frygt for da at blive bevceget 
til selv at gaa ud. Derfor et ens 

LErlighed ovetfor Missionsspsth- ; 
maalet bedst prøvet i Bannen. Tshi 
forst herved fotstaar man, hvor Gud .- 

vil have, at man sial arbejde bedft for 
denne Sag, hvad enten det et hjemme 
eller ude. Mange Studenter vil ilke 

gaa ud, fordi Ledetne itte g-: det, og 

og hvorledes siulde disfe kunne tale med 

Alvot bekom. om de ikte selv gaat ud 

eller giver Grunde hetfor, som itte 

tan blive en Udstyldning for andre. 
Man tan tun beuge Mand, hvem Gud 
hat laldet, der et fyldte af hans Aand 

og greben of Jesus Kristus. En Stu- 
denterbevcegelse, der beder Herren om 

at dtive Arbejdere ud, vil han heller 
itte sige nej til. 

Herefter fulgte en Forhandling, : 

hvoti der fremfsrie. vcegtige Bidtag « 

faaledes af Mk. Gilbert fra- Ceylon ; 

og He. G. Eich fta Tystland. 

Sen af et danft »Fattiglem«. 
lFra»Ft«-en5 Tidenbe«) 

JMaderup Stoleptototol i Ecke 

slev Sogn staat under 22 Juli 1872 

folgende Bemærtning optegnet of Lærs 

e! Jensen der endnu Viele! vers Skol- 
en: ,,Laurits Peter Christerrsen, Sen 

af Jndsiddek Larg Christeer af Hem- 
metslev, tejste til Ny Zeeland«. 

»ansidder Lars Christensen« er et 
( 

ssnt Udtryl for« Fattiglem' Laes 
« Christensen, der efter eget Ønsie for 

30 Aar siden af Særslev Kommune 
« 

blev hjulpen til med Kone og 2 Bøtn 

at rejse til Avftralien for der at søge 
sin Lykkr. 

Den 16 Juli i Aar gis Læret Jen- 
sen i sin Gaard ved Maderup Stole 

: og blev da opmærtsom paa en yngte 
.- Heree med et visi udenlansi Snij, der 

ftilede hen imod hom; den fremmede 
hilste og spurgte, omLcetet Jensen var 

; til Stede. — »Ja, det er mig,« spa- 
rede den tiltalte. —- »Jeg vilde gerne 
bede Dem lese denne Seddel,« siget 
den fremmede. —- Lærer Jensen tog 
Sedlen og fandt sin egen Undeesteift 
fra 22de Juli 1872 paa et Afgangs- 
bevis fta Madeeup Stole for »Lan- 
rits Peter Christensen, Sen af Jud- 
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siddet Latg Christensen af Hemmn- 
flev.« 

»Ja, jeg et Lautits Peter Christen- 
sen, og jeg hat tagt min Reffeplan til 
mit Fodeland fta No Zeeland saale- 
des, at jeg om mutigt tunde vcete het 
og hilfe paa min gatttle Leeret paa 
Ttediveaatsdagen fta Udftedelsen af 
Afgangsbevis fta Madetup Stole, 
hvornted jeg som fattig Dteng drog ud 
i Vetden tned mine Fotældte.« 

Der tan vel næppe tcentes støtte 
Gliede for en Lceter end et faadant Be- 
sog, der baetet Bidne otn en sjcelden 
ttofaft og ætlig Vedhcengen Ved Et- 
indtingen ont sin Batndoms Stoletid. 

Lautits Peter Christensen beghndte 
i Wellittgton, Hovestaden paa Ny Zec- 
land, sont Bhdteng hos en stotte Gros- 
setet af stotst Slægt; det var en Mond, 
der nted Liv og Sjcel sluttede sig til 
den stotss-pteshyterianste Kirte og 
dennes hele tittelige Liv. » 

»J det Hus fandt jeg ntin Gud og 
Ftelset,« sagdde Laurits Cihtistensemj 
efterhaanden tog min Principal sig me-! 
te og mere af mig, jeg blev Latredteng 
og senete Kommis i hans Fortetning, 
og da han trat sig tilbage fot at vie 

sig til en Vittsotnhed sont Juba-Mis- 
sioncet i Wellingtom blev jeg hans Ef- 
tetfolget i Fortetningen.« 

Denne Forretning er ved Christen- 
sens Flid og Dygtighed stedse bleven 
udviet, saa at den nu er den ftøtfte paa 
Nh Zeeland, ja maasie i hele Austra- 
lien. 

Det et jo uncegtelig et stott Urmate- 
ment fta Faitighusdteng i Hentnters 
slev at blive Chef fot en Fortetning 
sont Magasin du Nord, men ligesom 
Dtengen Lautits Peter Christenfen 
oar ualntindelig flint og opvcttt het 
Etjentme og udgit fta Stolen nted de 

bedste Vidnesbytd, saa et den nume- 

tende Chef ,,Louis P. Christensen« i 

Wellington en lige saa besteden, eisi- 
Iærdig og intellegent Personliktlted, det 

Er fætdeles underholdende oa intet: 

kssant at omgaag Da tate med; han 

hat jo feet og noli-Dei wettet cn for- 
taaet txt note iine Jagttattelfet fragt- 
dringende 

Christensen hat sotn Generals21gettt 
For Ntt Zeeland flete Gange betejft de 

iotflellige Vetdensdele7 denne Gang 
vYaode han paa sin Fortetningstejfe 
Zotden tundt for fotste Gang befluttet 
It gleite sit Fodeland og lagt stn Reise- 
)latt iaaledes, at han tunde treffe stn 
katnle Lætet ved Ttediveaatsdagen ef- 
et Udftedelfen af sit Flyttebevis fta 
Nadetup Stole til Ny Zeeland. 

J Madetttp Stole tog han, det selv 
ttedbtagte Apparatet, Fotogtafiet af 
Ztolen og Familien, ligeledes af Seer- 
lev Kitte, Kitkegaatden og andte Ste- 
)et, qg eftetlod mange Billedet og 
fmtttte Gavet i den Stole, hvot han 
tndet sin fattige Batndottt havde hast« 
fottt han udtthtte sig stne gladeste Ti- 
net. 

Eftet hans Botttejse ovettastedes 
Zætet Jenseit en Dag ved at modtage 
t lotnplet Kasseftel of fint engelst Pot- 
ellcen med folgende Jndsitift, paa den 
sneSide: ,,Stolelætet Christian Jen- 
"en, Madetup; fta en af hans Stole- 
Itenge, 30 Aar i Ny Zeeland, Lau- 
tits'«; paa den anden Side: ,,Juli 
.872 —- Juli 1902. Et lille Minde 
snt et glædelig MIde«. 

Christensens Fortetning i Welling- 
on et eftet et Progeant ganste i Stil 
ned Magaftn du Nord. 

Atter her hat vi et sidnesbytd om, 
tt vott lille Land tundt ottt i den hele 
Berden sendet sine Sstmer, der tan 
ninde ent, at der herappe sindee stote 
sg gode Kteefter, der tan veete en Hee- 
oer fot Landet. 

Det foretom mig, da jeg iaa de i 
MadetupStole esierladte fmutte Et- 
litdtsittget og hstte otn Wes-geh at dette 
butde komme til alntindeligt Kund- 
stah. 

O t to S o nt tn e t 

M at steige spe m- apenter onst-z »Ist-yin Its- 
er Muse-sitze sisndiasvlste Enteig· Mit-use 
lockt er stets over M ist-im Alls-staat euer bestri- 
sende von Lands hele Moti- stq de not-sie Bill-qui 
Inmiqu M og seh kesidest Rocsevelts Abt-IM- 
mnioth It heute- ust ss Its-r credit von 
unsrige Music-. jin nun-est til Miste-. 
heim-I It »Im M It fus- ssusseri. Sknv 

km- dtte te til Ud sonne, mild-Un sont « 
It le Os- t. Oh eue, I. 

De ststste andinevlste soc ekle-ger- I Amerika- 

Nonn-wkernn« 
Bauen 

F» E. 85 M. V. R. R. er den bedste 
til og fra 

De mest frugtbare Agn- 
brugsdjstrikter 

.-1- 

Nebraska. 

« 

»ich Mad osg Drikke 
Ducr Hcltcn ikkc.« 

Saaledes lyder et gamntelt Riin fra den 

poctifkc Riddcrtid, ntcn selv i vor profaiske 
Tidsalder kan Ordfproget finde Anden- 
delse. Heltcn er Arbcjdcren, lwad entrn 

lmn finde-S i Land ellcr By, og for hcnn er 

dct bedste ikke for godt 

cROWN MALT ALE 
II —- cr Mad og Drikke « « 

Ifor den amerikanske Llrbejder, idet den Meter samtidig som den flukker 
LTørstetL Ueon JIALT ALE er anbefalet af Præstcr og Lcegetz 
Druggister og Kemikere som den encste Trik i Ver-dem der er ladet 

paa Malt og Humlc uden at værc berufende Skriv cftcr Prisliste og 
Anbefalinger til 

SELLE clTY BREWING co-« 
1507 sTATS sTR. RACINE Wis. 

i »W- It will a ou Foastlfs 3322 to set-et tokotz Cyatcs 
losm- No. ö. quotluc 
ptloos ou Zug-los· 

Basses-. sto. Wo soll dtroot how 
out- Paotoky to Covsumoks at 
Pwtory Fries-. This worauf-soc 
Zug-w only Osaöo ; cash or Blasy 
Monthly Paymonts. Wo trust 

- s If wiss honost people loostocl In all part- 

»Käth- , . 
ot the world- 

sltsfch fis-III Ists-II- 

C 
. Kwklto tot Ktoo Cato-long 

OEITUKY IPC Co. ask-.- s. 750 km sue-le. Ill. 

dgl ...«,·..--,;.««.( .. L 
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onst-an onna-Es 
Z, ;;.".I Hutchinson, Minn. ::— 

cnnc (1:knsk-atnrrikimskc Sko- D le f»r luthersk Ungclum be- 

gyndtsrsit sorgte- akiulcmiskc 
J Aar den l. ()kt.,be·r1M. Bn 

j grundig vidonskahelig Od- 
(1annclsc. drevct i en Its-iste- 

lig Aan(1. tilhydcs unge 
Mitan og Kvinder. i folgende Depart- 

unmiter 
ecucgistcp tIr-- Ank. 

Fesseln-es Uns Aas-. ! 

commercial, « sit m- Am. 

normal- --(151t5n-Anr. 

musicp tu til lesm Anc- 

msnual cis-Muts s««.—«i«1,, »k- As- 

nkip et til trrs Aur- 

llomutlc Scotto-w s»«.--.»«1. 
ningh ins Aut- 

SMl sewiee, » m -.- A-» 

(«()1,1·l«J(;I«j UALL («r tsn the-Blinke- 
Sten- og )111rste11s-133«gn511g,Mist 
Fod Not-, tin-J Vstsrclser til ZU Ele- 
v(-r. Altinxx er tidsssvurentle Elek- 
trisk Reiz-Anian Stein-theat, god 
chntilati011, Yamlvusrlh Binde-viertel- 
-wk, o« H, V. 

GYKIXASTUF killjydwt unt-. (V0kt 
stun- (3)«1-1n;mtikl()kxsles Mike-r kirr- 
cljgt lusnved (1cn1.Nuv-) 

Hmlcn er inknrporcsret under stu- 
tcn Minnesoms Love og hat« .Ret ti 
ist give Umduentcrne Grade-r li. «4., 
B. s» li. Uns-· cz «.1·««-i«"««ts(s««e. 

Fnknltcslest liHAtimk isf lernten jclysflse 
Les-ers as merk-nich 

säumt-Ansturz siri L’ndekvi.-«ning) 
tilhyds Ingening men ubemidlede 
Studenten skriv after Uplzsnningen 

skousz Nun-on pua mer end 
et halv Hund«-de Sitlek or au ist-r- 

dizz Og Sendes ftit til alle- 
kivli De maslet Pause til at faldkoke 

Der-es Studierv vil skolen give Hen- 
stimd til De hat- tiiget Afgengs- 
klommen og ji«-et en lonnende 
Flachs- 

Vi bei-let en Dei as Den-S Reis-com- 
kostningetn 

dend ou en Xavneliste us lyvc ellek 
ilcsre Yennetx interesserede i Skolen, 
og kais Axsoue cohusmsx ellek 
scccESs s rote to Maanedsspttriilek 
— frit tilsendt for Sein-s Mit-malen 

For met-kniete Oplyiminget het- 
vendek man sig til Bestykekem 

H. W. Fogkm A.s-I., 
Haus-vom Mitm. 

crinitatis 
Zollege L 

Seminarium 
Bleib-, Nebr» 

begynrlesr sit Skalen-it l. Uktl)k.1·.l)2. 
Slmltsn lmr »ti» fis-Its l.:t-rc-rr. Den 

tin-»Hier l"n(lcrvi.-ming i folgende 
Afdclingert 
Sollt-ge pepsrtmeni. 

normal Depart-vent- 
suslneu verarmte-m 

Ieise-nie verartmenh 
Inn-le verarmte-m 

Forbereclemäe feoloqisle Inmqu 
ceoloqitlt Inseln-O 

For llndcrvisning Kost oq Luqi 815 om 

Manne-drit, 8119 for knle- Ztnlmarct Köii 

lIger). 
En Trl as Nejscomkufmiugcmc brtales 

for dem, der kommt-r lmtqvojsz sm. 
Nod Lcilighed for Amkonuncrc til at let- 

kc at tate, let-sc og iknor enge-lik. 
Skriv cftcr Katalog. 

Nasuncrc Lplysning faas vcd at ben- 
vrndc sig til cn of 1111b01·trh11c-dc. 
P. S. Vlc, KR. ANKER, 

ist-Am. Meine. 

Den mest mulige 
Bekvemmelighed 

erhnldcr alle essom rejsusr cnul 

MERIBM UNPS 
1)·unpcn«tilcllersz 

NEV YORK OL PHILADELPHLA. 
sikker ozz hurtig l·0rbjn(jcl.-(e hvek 

l"gc mellcm 
Amerika »k- sveki e, Netzt-, Danmakk 

Samt inlzqch 
AMERUTAN l.IXl·:’.-3 Dann-ens- er he- 

kemlt for de Itixlmimlelig gosle Be- 
kvennnelighc(ler. Hon- tilbzsdes Pan-)- 
sagend-nd 

Reis Hclv cllcr und eftek eilend Ven- 
ner mul en nf ARE-etcka List-IS 
prstsgtizxc Dis-n sen-, Hkm er l Sikke 
pim at blivc til »Ur-· 

Money Okdxks Hendes til SKAXIUNAi 
VltsN prompt ug billigt- 

ForUceinp ug Jemlmncprjser til- 
shriv on teilt-r met-nieste Agent lot 
Anstelan lud-pp 

International Nav. co.. 
coknek Durham de Wut-fasten su-. 

cklchcia ll.l.. 

J iidjte Øjevcik 
sg andre Fortclliuget « 

im Lim. 
II Lotto-linken stunk-de as Z. s. h e ( I I. 

U soc- sidw Zahl-. I Sbtktinqghtad so M 

Sand og falfk LutlJEtdonu 
AND-S. Vig. 

J Omilag s cis 

EngelfksDansi Ordvog. 
Brit 02,50. 

Vejen til Fred. 
pssios n. p. Mu. 

M Give-. J Dianas Do cis. 
CMIMID O M 

s W 

Præften. 
II sumllius of V. 1. 

s-162 Give-.- 

Dsnish Luth. Publ. sonst-, 
Mai-, Indi. 

Skal De reife —- 

— til Steder øsi 
ellek syd for Ehicago, faa bed Deres lokale 
Agent gwc Dem Bittet fra Omaha til 
Chicago mäb 

chicago, Miwaukce ä! 
st. Pau Benen, ! 
den kotteft mellem diese to Byer Tog paq » 

denne populære Baue foklader Union 
Depar, Dmaha, hver Dag og hat For- 
bindelse med Tug, fom komme ind paa 
Union Pacisie Bauen, Burlington, F. G 
s- M. V. o.s.v. 

Prcegtigt udftyret Tag med Paladss 
Sovevogne, »Daß-t« og Vibkiotehvoqne, 
og Prier er ikce hsjeu end andre Bauers. 

Angaaende nærmere Oplysninger nnd 
denfyn til Bauer, Miso-, MO. striv til 

F. A. NA8H, 
Geisen-l Weitem Ase-b 

1504 Pisa-m str. Ost-Obs- Ist-. 

Det KgLDanfke 
Koninlat 

Room 407—408 Rost Mai-o Ziel-. 
ci. If Den-Im- ss slasdolsb It» III-U- II- 

Fis « 
« M 


