
Malt-, Nebr. 

aabnedes i Aar med det sed- 
t·- Antal Elever og et nu i. fuld 
«pmhed. Normal Klassen er, 

windet paa den state Mangel paa 
-Mts«, ststre i Aar end nagen- 

jhde spr. Der er ogsaa flere Elevet 

fts sselve Blait og Omegn, end der 

Hut-Mel de andre Aar. Dette stdste 
ex blandt andet, at Skalen er an- 

js for en dygtig Stole i sin Hiern- 
n. Bat »den ikke det, vilde Byens 

We Fortetningsfolk (Amerilanere) 
W fende deres Born. 

—- Bed aabnings rnpdet var five- 
LIII af Samfundets Prceftet til Stede, 
ig der var desfotuden en Del andre 

Iileejsendr. 
—- Direktionen for Fotlagsfokret- 

, singen havde Mode stdste Ugr. Dei 

seftemtes bl. a., at Dieektionen stulde 
sage sig af Udgivelsen af »Dansteten«· 
og at en Redaktionsselretcer ansættes. 

— »Er-card of Direktots for Trink 

ty Cvllege« arbejder nu af al Kraft 
paa at faa Gymnastikhuset opfsrt sna- 
test muligt. 

—- J Ssndags var der Missions- 
M i Kennatd. Stolens Sangkot 
htte detned og sang en Del finstern- 

; mige Sange. Folgende kalte: Pra- 
«·sleene J. Pederfen, C. Nielsen, Kr. 

Anker; Studenterne Beck, Bondo, J. 
P. Nielsen og Larsen. 

f 

f Fra Oyens og Markus, Jawa 

« Naat risse to Zteder nceones sam- 

tidig, da er Jlarfagen nærmest den: 

s at de ere sammenbundne i det triftes 

l lige Arbejde, idet De beqae betjenek at 
;- undertegnede Marctig ligger vet 
Es« Jll. Central Vanen sta. 43 Mil frc 

Stoux Eitn, er en qJnfle ,.vcen lille 

By«. J oa om rina Marcus boet 
ca 20 danste Famil :,er hvor af de 

fleste saml es til Gudstjenefte en Gang 
om Maaneden. Der er endnn ittt 
dannet Menighedx men der er starrt 
Tale bekom, og om Gud vil siek det 
inden ret lange. Vort Folk der lyt: 
tet med Gloede til Guds Ord, og vi- 

ser Interesse baade for Menigheds og 
Samfundsarbejdei. Det er at haabe 
at den Dag snart maa komme at 

z-. de kan faa mere Betjening. 
Oyens, ligget ved samme Bane; 

men omkring 12 Mil naermere Sioux 
City. Byen kan ilte regnes til Ame- 
tidas Stotstcedet; men hat dog en 

stosk pcen Katolst Kitte, med Prieste- 
Qns, Stole og shvad dettilhtrer, 2 —- 

3 

3 Butillet et Smedevcetisted, — med 

enfDanst Smed, — to Udstænlnings- 
siedet (Saloons) og meget mete. 

J Omegnen af denne By boet et 

ltgnende Antal danste fom i Markus, 
her er en organiseret Menighed, med 
en pæn lille Mete. Denne Menighed 
that Gudftjenefte to Gange om Maa- 
geden. J September Maaned arbei- 
dede Student Henry Bondo, i Oyenz 
os Machs, i Stole og Missionsap 
beide, — og ved Gudö Naade — til 
Vetsignelse — J Naturens Rige er 

» der paa begge disse Siedet sætdelez 
« 

Mk, og det var at Insie, at flete af 
"" 

yet-e Landzmæniz sont boet Paa en- 

somme Siedet vilde opkykke Altw- 
lene, og flytte hen hvor de kunde faa 
Lejlighed til at sanrles om Gudi Ded. 
sei et Landet i hsj Ptis — men dog 

"MI;-- Rom og set — 

Zu 25. til W. Sept. havde vi 

thmsmsde i Ohms hvor en Del 
sum-r fta Manns og Sioux City 
tät til Stede. Ptespetne Grill, C. 
Messen, samt Sind-it Bunds fu- 

: te Gudz Ord for os. — Bi havde 
ckWllgt situt Mode,He1.-ren var 

AM, der gik noget af et Pinsevejr 
Mut Forfamlingen vi »dem dets 

Suseih hvor er det dog sttnt stund- 
TM at erfan, at denen stadfeefter 
Y W ved mddfslgende Tegn. Nu 
sel, —- naat man talet om et stsnt 
M ttcnget det maaste til lidt mer- 

isseee Icttlaringz thi man bliver jo 
Utwctstscwhre: .»vi 
ck Im, Wie-set eset list- 

M III-de o. s. v» og vitde nogen 
dtdete Jovrt bitte, sinne, — 

» 
» , as jamontste bestob, saa 

« 

« 
Im- malte stunddom komme i 

fd med at sinde et passe-we 
,; —- detfot lad mtg sige ganste 

EIN-»Da stickue beste-d ttke 
et tot-deckte ne time etc 

Ob JIII W Otd teile-, at Zol- 
M M stets Optiker-seyen ALTE « e 

at der vm· Sindagen af denne lille 
Forsamling, blev lagt et Osser til 

Missionen paa over 846.00; men deri 
—- at det gamle, nu næsien for-dum- 
mede Spsrgsmaal kom frem, gaben 

og uden Omsvøb: »hvad stal jeg gpre 
for at blive salig«. 

« 

Eller sotn en udtrykte sig ,,aldrig 
har jeg market Herrens Nærhed, som 
under dette MIde«. Fra Guds Born 
lsd der gennem Sang og Samtale en 

Lovptisning for Frelsen i Kristus7 
men inde, allerinderst sra Hiertet lød 
der et: Gud ste Lov, saa er der endnu 

Haab, saa ttr vi endnu haabe, at 

Herren oil senbe en Bessgelsestib hen 
over vore Menigheder i vort Samsund. 

Jeg siger —- omenb nogle til An- 
stjd — havde vi blot flere saadanne 
Moder, blev det almindelig ud over 

Samsundet, saa vilbe vor Stole og 
Missionstasse itte lide Mangel, for- 
udsat, at der gennem Stole- og Mis- 
sionöarbejdet lægges Flid paa at ssre 
Mennestet sra Dsd til Liv, og at 

verne om Guds lille Birneflot —- 

Sandt not, vi. tan itte og stal itte 

prtve paa at oparbejve en Vattelse; 
men vi tan ved Kævleri, stiv For-moc- 
sen, djd Rettroenhed, gudelige Fra- 
ser og Svcermeri hindre Guds Aand 
i at overbevise Verden om Spuk-, Ret- 

færdighed og Dom — og at vejlede 
Gubs Birn til al Sand-bed. 

—- Vor sorhenværendeRedattsr, 
Pastor Harald Jensen, er saa endeltg 
bleven færdig med »Dansieren" — og 
sont det synes med »Den s. d. Kirte«; 
derotn stal jeg itte sige mere denne 

Gang; ad Aare bliver det rnaaste let- 
tere at tale i denne Sag, oin Gud vil 
og vi lever. Pastor Jensen sendet 
gennem Bladet, som et Afskedsord, en 

hilsen, scerlig til disse, som han har 
arbejbet sammen med; — da jeg me- 

ner at vcere en af disse, sendet jeg 
hermed mi n inberligste Tat. —- Tat, 

der! for Samarbejdet. sont feg 
vi e meget Inste tunde vedvare. »Dan- 
steren« er jo saa kommen ind under en 

anden Ledelse. Dei er at Inske, at 
Bladet nu maa faa mange nye Abou- 
nenter, og itte miste for Inange as de 

gamle; det tan med Rette sorventes, 
at de mange, der i sm Tid taldte sig 
,,-Foltet«, nu rigtig vil tage sat, ester 
vistnot i dette Stykte temmelig lang 
Hvilr. Selv vil jeg fremdeles prøve 
at bringe ,»,Dansteren« ind i saa mangt 
et Hiern, svm muligt. Ja, maaste jeg 
er kommen lidt udensor Tetsten, jeg 
soretrcetter dersor at slutte, men first 
bog en Hilsen til alle »Dansteren«5 
Lcesere. Ærbsdigst, 

Niels Damstov. 
Sion City i Ott. 1902. 

En cngelfk Avis om 

Danmakt. 
mkistt ngU 

Londonetbladet »Dain Mail«, den 

mest udbredte engelste Apis, indeholdt 
fotleden folgende ledende Artillel, det 

hat Ovetstriften: »Hvad vi kan læte 
af Dantnark«: H 

Dtonningens Komme til Kobenbovnx 
vir i heut-es Adeptipfcdkklanv brin 
fnlgt med en sympatetist Optncth 
somhed, og det vil ogsaa ocete godt 
for dette Land, hvis hendes Majestæts 
Befog kunde faa reitet vot Optncetl- 
somhed paa Danmatk og dets indu- 
strielle Husholdning. Thi det er den 
nogneSandhed, at disse notdlige Øet 
(!) ydet England en mete betydnings- 
fuld Lcete i- Agetdyrkning end noget 
europæisk Land· Ved ten os stæt For- 
tetningsfremgangsmaade, som findet 
sin Anvendelse paa et fundt videnstabe- 
ligt Grundlag, hat dette lille Land, 
hviz Klima og Jotdbuund staat under 
Vort eget, itle alene lyktelig udviklet 
sine hjælpelildet til det ydetste, men 

en kommet tveets ovet havets og hat 
ovetsvsmtnei dort Marked i en saadan 
Grad, at det i Vitkeligheden nn het- 
ster over det. 

Nogle faa Tal vil klatgote dette 
mete eftertrylleligi. For ille en Men- 
neskealdet siden del-b delB Smotptm 
duktion sig tun til 8 Millionet Pund 
artig, nu udftter det over 121 Mil- 
lionet Quid aarlig. For tyve Aar 
stden var Verdien af de ÆY sotn det 
udforte, lnapt 50,000 D, nu giver de 
Danmatk en aatlig Nettoindtcgt af 
1,250,000 w. Alene i de s- sidste Aar 
hat vi. oget Jndth af danfde Æg med 
160 Millionen Ydetsmere er wall- 

teyn af det Sinn-, vi loher af dei, laa 
yofetligiog sa« ensattee «- hviltet net- 

op et det, Matkedet letter Brit paa —- 

at dänst Smst siedoanllgpii opnaar 

hojete Ptis end det bedfte, som det 

fotenede Kongerige tan producete. 
Hemmeligheden ved et saa staaende 

Held et imidlettid ganste simpel. Thi 
Heldet et helt og holdent (!) opnaaet 
detved, at alle fom en et flaaede ind 

paa Andelssylftemet. Dei er nøjagtigt 
20 Aar siden, det forste Andelsmejeti 
optettedes i Danmatt, nu et det flete 
end Tusind faadanne Mejerict, og de 

hat et Medlemsantal af mindft 150,- 
000 Producentet. 

Men fotuden Andelsmejetietne et 

det fanitcttt indrettede Andelsslagtetiet 
fot KvæZ og Svin, Andelsselstabet, 
som sorger fot at siasse den fulde Mat- 

tedsptiö, Foreninget for Ave-gratu- 
nes Fotbedting ligesom for Ksb og 
paafslgende Fallesdrug af alle mulige 
Landbrugsmastiner og alt Landbtugs- 
tilbeh·t. Refultatet et, at i et Land, 
hvis samlede Befoltning tun et en 

Smule over 2 Millionen samvitter 
ilte mindre end 800,000 Mennestet for 

»at udville dets Agetbtugsmulighedet 
til detes hsjefte Maal«. 

Nu lommet Humlen i Attitlen, new- 

lig en kraftig Opfotdting til Englan- 
derne selv om at tage fat paa lignende 
Bis og med Henvisning til, at man 

alletede delvis et begyndt derpaa i Ir- 
land. At Opfotdtingen en Gang vil 
blive taget til Folge, et oistnok sittett, 
og de, der lendet Stotbritannien bedft, 
hat-den at det magelig vil tunne tod- 

og smstfsde sig sclo. Bladet fortset- 
ter: »Dein et en iojnefaldende Leere, 
som England vil gste vel i at lag- 
ge sig paa Sinde. Den engelste Land- 
mand, der er lonsetvativ i Henseende 
til sine Maal og oirker isoletet som 
Enteltmand, viset itte noget scetligt 
Hang til at stutte sig sammen med 

sine Fallen stsnt han et rede til at ind- 
rsmme, at der er Fellesintetesfer. Men 
Andelstanlen staat endnu uudføtt i 

engelst Agerbtug. Det er imidlettid 
noget af en industriel Mættvcetdighed, 
at medens den iaa Positin anlagte 
Angelsachser fotholdet sig afoentende 
ovetfot en Fremgangsmaade, der ty- 
delig hat oist sine Fordele, saa hat den 
mindre metodiste Kelter (Jteten) om- 

fattet Planen med Jnteressr. Thi i 
Jtland hat Andelstanien alletede dun- 

det Jndpas og virtet med nomtoisteligt 
Held. Det et tnapt 5 Aar siden, man 

fstste Gang hatte om den det; men 

nu ian man tcelle Andelsmejetiet og 
Andelsfelstaber i Hundtedvis detovte. 
Det vilde være vansteligt at overdtive 
Ststtelsen af den Geld, hvori den- 
ne ny itsie Bevcegelfe staat til Dr 
Horace Pluntetts Joet og vise Raad. 

Hois vi flog ind paa en saadan 
Fremgangsmaade tEngland, faa tun- 
de vi standse Udvandtingen fta Lan- 
det, idet vi satte Landmændene — 

baade de stotte og de mindre — i 
Stand til at faa haand i Dante med 
Transpottmidletne og Mattedetne. 
Ved at udvitle en traftig Dyrtning af 

JJotdem oilde vi nyttiggtte vor Jord- 
Jbund og bringe den til at yde, hvad 
den iunde, og det vilde unndgaaeligt 
bidtage til, at oi selo lunde beholde 
Ststftedelen af de 21 Millionet Id» vi 
i Fjot betalte fremmede NOionet for 
Mejeriptoduttet.« » 

Sau vidt »in1y"Mai1«. uveu at 

onste Stotbritannien ilde, tot man 

dog maaste som Danst haabe paa, at 
den Dag, Bladet imsdefer, ille maa 

viere, altfot net. Thi den enes Brod, 
den andens Did, og her vilde det viere 

Vot. 

til at folge vor m- Reuter onst-Z ssxsskjsn Its- 
ins Mai-« l de staadlnavlste prof. Mit flou 

er and over M ismfle Zllasttst over bestri- 
vende von Lands den lstorle im de actste Bitt-gen 
Opdaqelie M es set restdent Revier-km Idmiah 
irration- sssetaur rast is Inn samt-ca 

Hinsiiqe siltur. sur rth sinnen 

guts-Instit im M It mso scheidet-. Stru- 

Eta direkt-tu Ud iverne, Univers-I Ins C 
I l· sont-, Oh en I. 
De Miste Institut-visit .sos?orl«ggete Ist-much 

Luther 
High Schoot 

MZoll-me 
indvies og aabnes den 3l. Oktober-. 

collegistq Normal. Academie- com- 
mercial. prepskatoky og Dank Hof-kol- 

Skrithil en af undertegnedr. 
Prof. C. c. Remu, E. h. Zeus-n- 

Linzie Part, 1160 Mounb Ave 
Nacht-, Wis. 

Stuger Sy-Mastine. 
M og M· Abt-s for fuld Demliug 
Gameskcstinetistansiar. ts.00 i Afdtag 
pr. Mannes og jagen Reuter fortanqu 
Jamle Mistinet 85.00 og op. Ny- Mastinn 
as andre Fabrikate-r 01200 og op. 

s. c. Rom-, Aas- 
Blatt Nem- 

Stoleiudvielsr. 
Titsdsgen d. 28. Oktober vil »Uns- 

gar College« i Hutchinson blive indvzet 
Alle Skolens Venner indbnbes til al 

overvceke denne Hsitidelighed. 
N. P. L ang, 
L. Dighby, -Programkoniile. 
J. Gensen, ) 

Iß If II 

J Anledning of Stolens Jndvielfe 
vil folgende Bauer lcelge Billetter til en 

og en Tkediedel Pris, galdende fra 
den 27. Okt. til den s. Nov. Bed 
Deus Agent oin Kvinering ((’ertjtl- 
can-) for Pengene befalte for Tät-ej- 
sen: 
Butiingtmk ccclar Rapids sc Normen-. 

Zutilington sc Missouri in Nebraska. 

Butlsngton sc Nutthslsveslekm 

cbjicsgo ö: Alton. 

cbkcsgo Burlingtou sc Quinczn 
chicago ös- Great Wes-kenn 

chicago å North-Westwo- 

chivago, Milwanlkee Be St. Paul. 

Ohio-go. Peokia å st- Louis- 

chi.. st. Paul. Minosapolis G Grund-. 
lllinois central. 
laws centraL 

Miuaeapolis å st. Louis. 
Not-them Pacisic (local line). 
Wisconsin ceattaL 

Bi haabee ogsaa at faq disie Prifer 
over erat Northern og Soo Linierne. 

H. W. F vg ht. 

Missions- og Ungdomdmädr. 
J Forbindelse nied ovenncevnte Stole- 

indvielfe vil der blive Missionss vg 
Ungdomsmsde i Hutchinson og St. 
Weinens Menigheder de folgende Dage» 
i Ugen og Stadt-g. I 

Sindag Eitermiddsg d.2. Nov. Ung- 
dpmömsde i hntchinfon Kitte. 

Vennekl kom og sm- med os i disie 
Dage. Bed kned vg, at vi man faa vels 
signebe Msder. 

Paa Menighederneö Begne 
J. G e t l le n. 

NR Tilrejfende bedes melde deees 
Komme i god Tid til en af undertegs 
nebe- 

M. C. T berufen, i Januari-rings- 
E. Eritis-« ; somit-- 

Ansgak Eollcge tiioydct ; 
leite Vilkaak. ! 

Bi kan i denne Maaned stasse IS! 
Pigek sg 9 Karte Ptavs i pkivcite1 
Familier, hvot de mod at hjælpe till 
i Huset eller med »chores« for og efter 
Skoletid faar frit Ophold. Denne 
Lejlighed til at erhvekve sig en god 
Uddannnelse for en ubeiydelig Sum( 
er lun aaben for en kott Tib, sac: at» 
alle, fom er interesserede, bør lade hsre: 
uden Toben. Striv til Beftyreren, 

H· W· Foght, 
meet K, Hutchinson, Minn. 

Elk Horn 
Højskole 

hegt-aber sit Hände Ssioleaarden lfte Dec. 
med en thertermin as 4 MasnedeL Den 
er aabnet for Mænd og Kvindek baut-e Be-? 
gyndeke og vldekelomne. 

Underpizning gives par enselsk i alle al- 
miadeque Stolefag og paa danfk i Religion 
samt haust Sprog, historie og Littetqtur. 

Ecktljg Hensyn taged til iqadane iom i 
voler Ulder ete ankomne fka Demnku og 
snstek at leere Landets Spros, samt sqavans 
ne, hvis Undewisningl Opvækiten hat ve- 

ret mangelfuld. 
Stolen undekgaak en omfattende til-para- 

tion, iom vil bidkage meget til at gske det 

hyggeligt for deng Elever. 
Fuld Betaling for Ustdekvlsning, Kost, 

Logi, Lyi og Banne ek 814.00 for 4 Uget. 
Om Kataloq og nækmere Oplyöninget 

henoender man sig til 
H. Skov Niclsen, euer- 

Rev. Th. N. Jersild, 
ELK HURN, sHELBY C0., LA. 

vjtgotmvv symm- 
t s- n 

--"-·--.:.«a;-.«:-.-s. esse-»Ist 
stolzes bo- 

F R U 0 l- sk N- 
07 W. W..st. k Vorm-. N. J 

plus 25c. 

Pa- Olisss sslvs st- nckmetkot tu 
punctua- bylciok. gsmlo tut-. coeca-h 
stieg-sah usw bkystvottst og Ollo Is- 
ckko Krisis-klome 

Tll eahvcr. Dom lud-endet 25 ceqts 
Erim-thes- vil vj set-de Salve-: trit. 

WITH- WESTEM 
Bauen 

F.. E. 8x M. V. R. R. er den bedste 
til og fra 

Kul- og Olie- Region-me 
.-..k- 

Central-Wyoming. 

Iernvaneliste. s 

edles-A st. Faul. 
Minute-poll- « much-. 

S) d p ita. 

Nr. 7. Umaha Passionsle 7.54 FmL 
l. (I0. JU. 10,32 —- 

— 5. (lo. do. DUO Elt. 

N ()r(l Ima- 
4. "l’u««1n(’it;,- Passengvk 7.16 Prin. 
L. sioux (’ity1’usse-nq(sr TAF- Ell. 
U( Utnulla Passe-usw« 6.3() — 

Nr. 7 ug Nr. S disgllg uns-Unzen seminis 

Is» S. « In. o. o- i. a. s- dase. 
Vogt pau. 

Nr. 19. blncoln Pisa-engen 8,12 Prm 
Z. Mach llllls Pliss. 3,25 Ett- 

Ø s t p a a. 

20. Mo. Valley Poss. 9.50 Prm 

S. Ohlcsgo lelted. Nil Ett. 

Nr 19 os Nr. 20 daglls malt-gen sondas 

« 

Trinitatis 
Zollege g 

Seminarlum. 
Stall-, Nebr» 

begyndte Sit sltoleaar l. 0ktbr. IM. 
skolen hat otte imm- Litkreske. Den 

tilbycler lkndensjsning i folgende 
Äsdelingen 
Soll-se ver-mumi- 

mmusl penmtmsh 
satt-sen peoskmeuh 

set-male hemmend 
Mit-le Des-muss 

Forderetlemäe teoloslslt stetem-s 
ceolosiilt Intelin 

For Undervisning Kost og Logi 815 om 

Maaneden, 8119 for hele Stoleaaret (34 
Uger). 

En Tel al Neileomkostniugerne betalei 
for dem, der kommer langvejs fra. 

God Lcjlighed for Nykommere til at lee- 

re at tale, lasse og lkrjve engelfk· 
— Striv efter Katalog. — 

Nun-were Oplygning faas ved at ben- 
vende sig til en al undertcgncdc. 

P. s. v10, KR. ANKER, 
BLAIR, XI«J«R. 

Den mest mullge 
Bekvemmelighed 

erholder alle Som kejser med 

Millch UNPS 
Dampere til eller in 

NEV YORK ozx PHILADELPH1A. 
sikker og hurtig Forljindelse lnsek 

Uge mellem 

Amerik- Og sveki e, Not-se, Daumen-I 
samt inlanch 

AIZUCAN Links Dampete er be- 
headt for de ualmindeli Tode Be- 
livemmelighedek, com ti bydes Pas- 
Sa erst-ne. 

ki- Selv elle und eite- eclers Ven- 
nek med en at Amsterczn LINSD 
ptikgti e Dem ere, sag er l sikke 
ps- st live til reda. 

Money Orden sendes til sx4N111N4- 
VIII prompt og billigt. For Ocesn- og Jern ane- tisek til- 
Skriv os elle- nærmeste Leut for 
AnskchN List-. 

lutekmtioml Nav. co. . 
come- Vurbom s- Iulslastoa sh- 

cllchüo. Its- 

lnsw ouukcg 
II Hutchinson, Minn. ":—: 

enne dansle-amerikanske skos 

D le for luthersk Uns-dont be- 

gyndeksit sorgte akademlslee 

i 
Aas dell1. Okhber l()02. DI- 
gnmclig vielenskabelig Od- 

clannelse, drei-et i en Miste- 

lig Aantl, tilbydes ungc 
Mai-nd ug lcvindesx i folgende Depart- 
menter: 

ecucslsfcp site Ast- 

Iessemie. me Ank. 

Sommer-ich » m m- Am. 

nomglp et tll ils-e Aas-. 

muss-, to tll sent Aar. 

litt-uns cis-Mag (nu-n«1). m im. 

Ins et tll tke Ase. 

Don-eitle Scotto-w muss-»ich 
via-h tke Ase- 

Slvll stecke- keinem-e 

cOLLEGS HALL et en site-Einge- 
sten- og Mutstens·8ygning. 216109 
Fod sum-, med Viere-leer til 214 Ele- 
ven Altlng er tidssvarende —Elek- 
trislt Zelysning, Steamheat, gocl 
Ventilatiom Vandvierle, Bedenkt-el- 
sek, o. s. v. 

GYUNASTIK tilbydes alle. CVort 
Store Gymnastilklolmle blivek tier- 

digt henved den l. Nov.) 
slcolen er inltorporerct under Sta- 

ten Minnesotns Love og lmr Ret ti 
at give Graduentetne Gradek B. A- 
B. s., B. Plus. og B. i» Architekt-ate- 

Fnltultetet besten-r at sonsten dyztlss 
latet-e as Leut-lasse. 

sctlouuesmtss (tt·l Undorvisninm 
Wilhde værdige, wen ubemidlede 
studentetn sltriv efter Oplysningen 

SICOLENS KATALOG pag mer encl 
et lmlv Hundeecle Sider et nu klet- 

dljx og Sendes kkit til Alle. 
flle Dei-ungle- Peasc til at fulclioke 

Deres Studier, vil slmlen give llens 
Stand til De lmk taget Afgangm 
einsamen og fis-set en lønnende 
Rad-L 

Vl bot-les- en llel as Dei-es Rejseonp 
kostntngetn 

dend os en Xmsneliste at tyve ellek 
llere Vennesh interesse-rede i skolety 
opz san Axt-mu- COLLSGHN eller 
steck-des —- vons to dliutn(-(li-Ihliriftek 
--—s1·il Ulsendl lot« Lin-les Manne-der- 

For niennere Uplysninger lieu- 
ventler mim sig til llent)-r(-n-n, 

H. w. Foghk, M-» 
Hulchinsom Minn- 

Skal De rcjsc -- 
— til Siedet -øst 

eller fyd for Ehicago, faa bed Deres lokale 
Agent give Dem Billet fra Omaha til 
Chicago med 

chicago. Milwaukee se 
st. Paul Benen, 
den kvrteft mellem disle to Byer. Tog paa 
denne populære Bane forlaber Union 
Depot, Omaha, hvek Dag og har For- 
bindelfe med Tug, fom komme ind paa 
Univn Pacisic Bauen, Burlington, F. E 
C M. B. o.i.v. 

Prægtigt ubstyret Tog med Pult-ds- 
Sovevogne, »Busset« og Biblioteksvogne, 
og Reisen er ikke hsiere end andre Bauers. 
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Tidsalder can ersproget We Anvert- 
delse. Helten er Arbejderen, hvad enten 

han findes i Land eller By, og for ham er 

det bedste itke for godt. 
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for den amerikanste Arbejder, idet den ncerer famtidig som den slukker 
Tørstew CROWN MALT ALE er anbefalet af Præster og Læger, 
Druggister og Kemitere svm den eneste Drik i Ver-dem der er lavet 
paa Malt og lHumle uden at voere berufende. Striv efter Prisliste og 
Anbefalinger til 
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