
Ititænteriets Aandsfrihed. 

J ,,Natt.« hat Pustox E. Kost, Ost 
dense, stredet en fortrcesselia Artikel 
om »Dr. G. Brandes og Ilandsfribe- 
den«, for-n vi her ital gengirse i noget 

forlortet Zkittelfe Paftor Kost stri- 
ver: 

J »Polititten« af lste Zerr. bar 
Dr. G. Brandes ftrevet en mcrrtelig 
Artikel om Etolestriden i Frantria. 

En Dame bar sendt dam et Bred 

Paa 7 Zider, hvori lmn i Frihedens 
Navn nedlcegaer en barmfuld Protest 
imod den Tvang, der as den franfle 

Regering for Tiden øves imod de ta- 

tolske Kristne, sotn er inden for den-Z 

Normean —- lyvis religiøfe Stand- 
punkt hun iødrigt er langt fra at dele 
—- og med meget traftige er slaar 
fast, at den dermed lrcrnker en af de 

mest elementære Menneslerettigheder, 
Forceldrenes Ret til selv at destemrne 
orn Bornenes religisse Opdragelfe. 

Dr. B.s Svar gaar ud paa, at han 
ikke blot, itte er dybt forarget oder den 

Behandling, de fransie Katolikker er 

Genftand for, men at han forstaar den 

vg billiger den. Den franfle, optyste 
vg humane Regering kan ilte handle 
anderledes. ,,Hvis et Samend er 

naaet saa vidt i Kultur, at Statens le- 
dende Mcend sætter sig Kultur-frem- 
stridtet til Opgave, saa kommer det 
derved nsdvendigvis til at give Be- 
Futn nger Lovstraft, der gaar ud paa 
at frelse den opvolsen- 
de S lcegts Hierner og 

Hjærter fra kirtelig Be 
arbejdelse og Paadirt- 
Hning i Stoler. Saaledes stri- 
Ver Dr. B. Og man maa del fasthol- 
de, at den "!ole, forn det her drejer 
sta om, itte er Statsfkolen, men frie 
Sie-letf som tirtelige Privatfolt selv 
bar oprettet og betoftei. —- Ja, for 
yderligere at aodtgøre det berettiaede 
da rimeliae i, at Staren lulter de Sto- 
ler, lom ,,De ledende Mcrnd« itke innes 
Im, fortfætter Tr« Brandes sIaledes: 
,,De ( de Raditale i Frantriai feræber 
at fortrænae Troen, nøjaalia som de 

ftræder at fortrcenae Tritterie:. 
De bcevden at den Lylfaliahed, fom 

Troen meddeler, itte er mere Voerd, 
end den, fom Allohol formaar at 

fremkalde«. 
Nu anfcegter det os gansie diit i.tle 

stotte, os, der nyder den Ære at blide 

ftillet i Klasse med Alloholifter og ta- 

ratteriferes sorn Mennesier af 2den 

Klasse, shvem man ikle kan tilftaa den 

samme Frithed sorn vore fornuftige 
Medborgere, at faa at vide, at Dr. B.s 
Had til Kristendommen er nogle Gra- 
ber mere henimod det hvidgl.dende, end 
vi havde tæntt. Og selve denne 
Kendsgaerning var det vel itle vcerd 
at spilde megen Opmaerkspmhed paa. 
Men det armselige Tom fortjener at 

iagttageö, er, at Fritænteriets garnle 
Hsdding her i Landet med sin Artikel 
om de franste Forhold hat ganste Mil- 

slsret protlameret Religionsforfslgel- 
sen som et natnrligt Led i en frem 
sititsvenlig Regerings Ardejdr. Er 
Regeringens Medlemrner overbeviste 
var, at Religionen fordeer Menne 
steue, da bsr den ogfaa fordylde sine 
Berge-te at opdrage sine Born i Reli- 
gion, for at »frelse den vpvotöende 
Slcegtz Hjetner vg Vierter fra kir- 

ielig Bearbejdelse og Paavirtning«. 
Opretter Borgetne religisse Stoler,«« 
bit Staten lukle dem, shi den kan ilke 

give sit Samtytte til, at der opvolser 
Menmster i Landet, der er af en ansden 
Rand, end den, Tom »de Lebende« an- 

fer for den rette. At Forcldrene selv 
WhaveRetkilatbestrmnseover 
Dirnenet religitfe Opdragelse er en» 
fortastelig Grutfdsctningl« j 

Der er dem, der aldrig hae haft tin-H 
gen rigtig Tro til det-Fri«fmd, der er 
blevet fortyndt fra den Leit, som Dr« 
B. htrer til. Og der er dem, der hat 
des Mening, at del-er nun-fleugt at- 
Wde Frisindet fornnftigt, naar det; 
M besinnt-I Waa, at ethvert Men- 
nefte er lige meset ver-d for Gad, og at 
M ene Menneste der-for ille lan have 
W M ttl at Its sig til Herre« 
overdet anbet. VI der er·dem, der 
altid hat hol-di paa, at den, der itte 
felv her wogen Tro, vil i LængdeJ 
M sitz at hat-e vansteligt ved at agle 
Andre- Tw — Men« at man stulde 
Weise-DI.S.WUI sur 
Mutter for Religioanotfjlgelserne 
note Dage, det hawe neun dog maatle 
its- miet« 

Nu hat man infidlertid faaet det at 

Ir.cg bet nieste bklvet nir, hvotdan 
III MM Kadix-litten her i 
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hjælper sig ad over Bansteligheden 
ved foreløbig at tie stille. Havde dei 
vatet en reaktioncet Jndtemissions- 
wand, der havde ladet et Ord falde i 

;,«Ktifteligt Dagblad« om, at Fritæw 
kerne i Danmarl burde itke have Lov 
til at lave Stoler efter deres Hjætte, 
eftersom Bptnene detved kun fordert- 
vedes paa Hjetne og Hierm, og man 

turde itke give Fotældrene Lov til at 

ffordcetve deres Born, — saa stulde de 

)radikale Munde og Penne vel være 

komne i Gang med mange kraftige 
Eisptesfioner. Men nu, da det er Dr. 

B., med behstig Ompostering af Fak- 
torerne, der stiller et saadant Forstw- 
vil man fotmodenlig holde sig imme- 

lig rolig. 
Men tiet man stille til Dr. BE 

Proklamation as Religionsfotsplgelsen 
som en nyitig og tetfckrdig Ting, saa 
stal man vgsaa vide, at man detved 

Idelagtiggsr fig i den. Taushed er her 
sdet famme fom Sastemning. Bilde de 

JJKtistne her i Landet tage imod en 

jtplfvakende Anbefaling for Tvangsfy- 
stemet udstedt af en af Kirlens mesi 
fremtagende Mand, da vilde ingen 
im- i Tvivl om, hvad det bei-d; og 
taget nu Kristendomsfjenderne i Lan- 
dei i Tauöhed irnod det, jom dens 

bedste Mand her hat begaaet, faa vil 
heller ingen vare i Tvivl om, hvad det 

ibetyder. 
Og saa vil vi vide, hvad vi shat ai 

denke, naar de en Gang bliver lige 
saa imægtige i Danmart, sotn deres 
Aandsfmnder nu et i Frankrig. Og 
vi vil heteftet vide, hvad det, der fra 
detes Side siges om Fischen hat at be- 

thdr. 

Japancieren K. Jmadztn 
En Oplysniug. 

Tette i Anledni.na af noale mislei 
dende Udtryt, fom forekommer i Hut- 
chinfomNyhedetne i »Danfieren« for- 

»rige Uge. Jea sigter til Styktei an- 

Jaaaenoe vor jaoanesisse Elen, Mk. R. 

JmadziL Eiter sigenoe bar oetie gjori 
en Tel Opsiat ude i Eamfundet En- 
lelte hat sitlert endog Vceret fcerdige 
til at tro, at oi heroppe er i Zærd med 
:: begvnde Hedningemission Von egen 
Haanno! Da jeg har faaei flere Breve 
frei Venner, som ønfker Sagen op- 
klaret, offentliggores folgende: 

Paa det udtrylkeligfte ital det for- 
ftaaes, at Ansgar College ingen anden 
Mission drioer end den, som enhvek 
lristelig Stole maa drioe —- klem- 

lia efter Eone at paavirke sine Elever 

faaledes, at de ftal faa en virkelig For- 
siaaelse af det eoige Livs Betydning, og 
faa komme til at leve i det sande For- 
hald til deres Staber og Frelfer. 

Denne Slags Mission drives her, el- 
lers ingen. 

Hvad vor japanesiste Elev angaar, 
da kan det hele forllates i megei faa 
Ord. Stolen-Z ,,Dean«, Rev. Dr. Tres- 
fler, traf vaa sin nylig tilendebtagte 
Vetdenstejse denne unge Mand og 
fandt saa ud, at han siod netop i Fertd 
med at tage til Amerika for der at 

fuldfsre sit Studium. Som naturligt 
var, sik Doktoren Jmadzu overtalt til 

at rejse til Hutchinson. 
Nu, han anlom altsaa, og han har 

i denne Uge paabegyndt et site Aats 
Kursus i vor Collegeafdeling. Senere 
stal han not studere Medecin, for der- 

efter at reife hjem til Japan soin medi- 
sinst Mission-er hvad Komm-on- 
deuten vilde have sagt var sillert: »Gid 
han tunde komme til at rejse herfra 
som en luthersk Kristen (han 
bleo nemlig ilke omvendt af wogen lu- 
therst Missionær), og til den formede 
Kirles Missionsmarl, for der at styrke 
det paabegyndte Arbejde.« Dette er 

nu ogsaa. mit Onsir. Saaledeg rat 

Meningen, og er der noget galdt i det, 
leere Benner? 

Kender Missioneer Winther noget til 
dettet Aldelei stie. Ellen er Winther 
indviet i »An-gar College Winther 
Mission?« heller ikkr. Feg, og ingen 
andeu, er ansvarlig for denne Fore- 

lnings Oprindelk Siden Paftor 
Winther forft korn til Amerika, hat jeg 
kendt ham; jeg ved bedre end de fleste, 
hvor haardt han fled og læste, medens 
han var paa Stolen i Ell-horn, og si- 
.den den Tid bar jeg med levende Jn- 
tekesfk steigt W Ocde 

J lang Jid hat jeg tnsiet at tunne 
komme til at strite thn der nde paa 
Muingmatsem 

Nu kommet laa Lejlighedm Bi 
Idanner en Forming askriftue Elem, 

Formaal set et at fudere Mii- 
ssi W,o.(.1.v., og faa en Gang 
imellekn at stillinge ltht samtnen till 

Pastot Matt-en l 

L- 

Dette er i al Korthed Sagen. som 
den er. Vi. er en Missionstirte og forn 
saadan bsr vi leere vort Folt at stotte 
Missionen, rnedens de er unge — i 

Stolen. Kære Samfuundsbrodre, 
lade os vcere ærlige og aabne over for 
bverandre- 

Stal oi itte bereitet se Tiden an, 
for vi giver Dom i dette og hint. Ben- 

lig Hilsen til ,,Danfteren« og dens 

Lcesere. 
Harald W. Foght. 

Gast-un Fresno Co., Cal. 

Pastor S. Johnfon med Familie 
er antocnmen hertil. Han har veret 
en lille Tut i Los Angelos. 

—- Lars Bergs har mistet deres lille 
Pige, som dode tun efter et Par Dages 
Sygdom. Samme Dag, som den lille 
dode, blev der fodt dem en Son. 

— For mere end en Uge siden af- 
sendte Menigheden og Benner her 6 
Tonder tsrret Fragt til vore Vorne- 
hjem og Stolen i Blatt. Det er alle- 
rede 2—3 Maaneder siden, at vi be- 
stemte at gpre dette; men vi maatte 
vente til Rosinerne var fcerdig til Pat- 
ning Fragten, som vi ogsaa betalte, 
shavde vi beslutttet at indfamle ved 

trivillige Bidrag 
l —- Vi glæder oö meget til det ncer 

Iforestaaende Kredsmsde. Som Her- 
Tren bar været god imod os ioore time- 
Jlige Kaar og iteentet os en rig dsft 
Taf Fragt og Druck, saa beder vi nu 

Tom, at Han naadig vil ihutocnme os og 

;give os den aandelige Velsignelse og 
-Forfri.stning, som vi trænger til. 

— Vi venter alle Krebsens Priester 
til Kredsmodet, forn aabnes her i Kir- 
ten med Hsjmesse Torsdag d. 6. No- 

zvernber Kl· 10 Form. Desuden kom- 
imer Paftor G. B. Christiansen, Sam- 
fundets Formand. Fra San Francis- 
to tommer der nogle Gesten og saa 
venter vi mange fra Softermenigheden 
i Selma. 
— Kvindeforeningen, jeg mener v or 

Kvindeforening — altid ved Massen, 
og nltid villig til at hjælpe — bar 
forftønnet Kirten med et Gangtæppe 
for Midteraanaen, og en Staaltraads- 
maatte i Forhallen (Vaabenhuset). 
— Den for· Kirtes Kirteraad har til- 
stillet vor Præst Waldsbrev til Mis- 
sionspræst i San Francisco Han er 

endnu ubestemt og utlar over, hvad 
han stal og tan gtrr. 
— Om Befret er der itte noget videre 
at strive. J 7 Maaneder har vi nu 

uafbrudt haft Solstin hoer Dag uden 

Regu. Den sidste Regn fit oi sidft i 

Februar; nien nu venter vi ogsaa, at 
den snart tommer, felv om vi gerne 
vilde, at den stulde blive borte lidt 

længerr. Trent! i 7 Maaneder itte en 

RegndraabeL Ja, det vilde lægge andre 

Egne af Landet Ide og gsre det til en 

Orten, men her ude gsr det Landet 
rigt og frugtbar. Uden denne ped- 
varende Sol tan jo hoerten Apriboser 
eller Ferslner modnes, ej heller Rost- 
ner tsrres. hvad Jorden her ude tan 
frembringe, er næften fast utrolig. 
California, det ny Italien er det med 
Rette taldet, er Sollandet, og for Na- 
turer, som trcenger til Sol, Sol og 
atter Sol er lher godt at vere. 

Bombells, N. Dak. 

Den 11. Oktober var der saa Feftdag 
i Bethania danst ev. luthi Menigheds 
Kitte, Ward Co» N. Dai» i Anledning 
af Past. Rohes Ordination for 25 
Aar siden. Pastot P. M. Petersen fra 
Flaxton fortettede ved Alterbordet, og 
Past. H. Hausen, Kenmaee, prædiledr. 
En Dei Venner fta Nabapmftetneö 
Kald havde givet Mede, laa det, trodz 
Travlihed, var ilte saa faa til Stede 
ved Festen. 

— Den 12. Oktober Eftermidag 
blev der holdt Mtde for Ungdvmmen 
i Trinitatis Kitte, hvor unge fra alle 
tke Pkcestets Kalb vake til Stede. Dei 
et ille fsrste Mtde asf den Siagö, da 
Ungdommen i Past. hansens og Pe- 
tetsens Kalb alt en Tid hat haft läg- 
nende Sammenkomster. En Beistand- 
le, om huren ad den Vej lunde frem- 
me sin redbenbe Getning. 

—- Ttinitatiö Menighed havde Fest 
ji Anledning as sin Stiftelse for sels 
HAat siden den 14. Oktober 1896. Past- 
’hansen hat sont belendt opsagt stn 
schwing, og Past. Sinkt-h fra Iowa 
Hbliver hans Eiter-wand Ved Festen 
zvar alle Kredsens Peeeftet til Stede. 

J 

Pastot A. Fobricnö Jllustreret 
Kirkelsistokie for Folket. 

Med Titelbilledet og 170 oplysende og 
fortlakende Billeder: Pottraeter af 
Kirlens store Mænd, lulturhistorisie 
Billeder og Billedek, der illustrere den 
ltistene Kunst i sorslellige Tiber. 

En stor Del as Billedetne ete Gen- 
givelset as Billedek fra Begivenheder- 
nev Zamtid og have saaledes en gansie 
sckrlig Interesse. 

Bogen er en samlet, let tilgængelig 
lort Fremstilling as hele Kirlens Histo- 
rie, denö Udbtedelse, Kamp og Sejet 
igennem Tidetne sra den ældste indtil 
vote Dage. 

J Lobet as tort Tid er der bleven 

trnlt og solgt af Fabricius: Jllu- 
stteket Kitlehistorie for Iollet, et An- 
tal as 14,000 Elsemplarer. Dette vi- 
set bedre end mange Ord, hvillen 
Trang der et til tiklehistotisl Kund- 
stab, og det viser endvidete, at For- 
fatteten hat formaaet at ttceffe de ket- 
te Granset med Hensyn til Bogens 
Omsang og Ptiö. Da Bogen stadig 
eftetspstges stærlt og der fta mange» 
Sider udtaleö Nsdvendigheden af at; 
Follet faat mete Kundslab om Gudö 

Folls Historie gennetn Tiderne, seel- 
ges den nye ttedie Udgave til 
den samme ovetotdentlige billige Prii 
heftet 81.50 indbunden i tomponetet 
Bind 82.00. 

Om de tidligeke Udgaver er der 
seemlommen de mest anerkendende Uds 
talelser. Bogen stemhcves heki som 
en Follebog i dette Qrds bedste For- 
stand og som en as de dedste Btget 
sra de senete Aar. Fotsatteten need- 
nes som en ypperlig Fortcellet, der 
med dyb Kceriighed til Opgaven me- 

fterlig hat fotstaaet, osie i saa Ord, 
paa en malende Maade at fremsste 
de Stillelser og stildre de Begivenhedet 
og Tilstande, han fsrer ftem soc LE- 
seknes Øje, samt i Besiddelse as Eo- 
nen til at give Fremstillingen en solle- 
lig og letsattelig Form, san at Læq 
seine vil saa tigt Udbytte af Bogen. ! 

Om Billederne et der bleven sagt, ati 
man maa beundke det Arbejde, der er» 

gjort, for i denne henseende at gske 
Von-let paalideligt og vætlende til Op- 
mætlsomhed, at det tige Billedstof, der 

overvejende et hentet fta Begivenheder- 
nes Samtid, er forttinligt og interes- 

sant samt got Bogen levende og for- 
hsjer dens Beerdi. 

Ofte er udtalt, at Bogens Frem- 
tomst hat vceret as overordentlig stot 
Betydning for det littelige Foll i Dan- 
marl. Dens Udbredelse hetovre vil sit- 
lert have megen stot Betydning for 
det dansle Kirlefolt og virle til stot 
Belsignelse. 

Alle som hat last denne Bog er en- 

ige om at den butde vinde lige saa stor 
Udbtedelse sovholdsois hetovet som 
hjemme i Danmatl. 

Fabriciuö’ Kirlehistokie for Follet 
saaei i Danish Luth. Publ. Hvuse til 
den ovenfor ncevnte billige Pris. 

heftet 81. 0. Jndb. i et sint kom- 

ponetet Bind. s 2.00. 
Bogen indebolder ialt ca. 500 Si- 

det med 170 Jllusttationet. 

Missiouss og Ungdomsmsde 
afholdes i Emaus Menighed, Racine, 
iFotbindelse med Stoleindvielfeni 
Dagene fta 31. Ottobet iil 2. Novem- 
ber· Reformationsdagen den 31. Ok- 
tober om Formiddagen Kl. 10 anb- 

nes Stolen. Venner fjern og næt 

indbydes hiertelig til at dele herrens 
Belsignelse nied os i disse Dage og be- 

des melde dekes Komme til underieg-« 
nebe. Herren velsigne MsdeU 

Paa Emaus-Ungdoniöforeningg 
Vegnr. C. H. J e n se n, 

1130 Mound Ave» Racine, Wiss 
— 

kais-T 
High School 

invvies og aabnes den Il. Oktober-. 

colleslstq Norm-l- Ausemig com- 

MIL Freisinka o- Dstvk III-kol- 
Skriv til en af undertegnedr. 

Ins. i. c. Helft-, c. h. Jenseit, l 
tinzie Part, 1160 Monat- Ive l 

Hierin-, Wis. 

gäormonismen 
Deus ist-tie, Lcrdmiue oq umsc- 
mm tilliugaiQLKirkebekg 
Luth. Præst i Ukne Wis. med ei Fori 
owns Bist-w Dr. Fr. N i e lfe n. 

80 Side- i Dinle 40c. 
Danish Luth. Publ. Heu-e, 

Blaiy Nebr. 

Fra Danmqkk med Efterfkrift 
III 

Missioucn blandt Mormonetne. 
lFortsat fra Side 2.) 

de rette Spor og vil fauledes blivc lronet med Velsignelse til Herrens 
Ære og Sjcelencs Fcelse. 

Samtidig med at dette ossentliggøtes, maa bemerktes: endnu er 

der itke indlsben detailerede Oplysninger fra Udvalget om Arbejdets 
videre Ledelse; men vi vente Brev hver Dag fra Udvalget. Saa fnart 
det anlommet, stal der videre blive meddelt til Samfundsvennet 
alt, fom tan tjene til Sagens hurtige Fremme. 

Men saa meget et allerede nu llart, at vor Samfundd Kvinde- 
fortning lan nu med Ftimodighed og Kraft arbejde paa at samle de 

omtalte 81000, jo fst des bedre. 
Herren vilsigne eher, leere Ssstere, saa J med dyb Medynl, Karlighed, 

Fothn og Atbejde stridek fremad med Glæde t dette Atbejde. 
Med Kætlighedens Hilferu, Ebers heng. 

G. B. Christianfen. 
—- 

Skoleiudvielfe. 
Titsdagen d. 28. Oktober vil »Aus- 

gar College« i Hutchinson blive indessen 
Alle Stole-IS Venner indbydes til at 
ovekvæke denne Hsitidelighed. 

N. P. Lang, d L. Di g h b y, Programkomitr. 
J.Gertsen, s 

I II O 

J Inledning of Stolens Jndvielse 
vil fslgende Bauer folge Billetter til en 

og en Tteviebel Pris, gewqu fra 
den W. Okt. til den Z. Nov. Bcd 
Deres Agent om Koinering (cekti6- 
rate) for Pengene betalte for Titus- 
sen: 
burlingtoth cedat Rspiels ä Northekn« 

Buklingtoa ä Missouri in Nebraska- 

Burlington å North-Western. 

cbicago C Alton. 

chicago Zukliagtoa C Qui-sey. 
chicago G Great Westen-m 
chicago sc North-Warum 
chicago, Milwaulkee sc st. Paul. 

cbicago. Peokia ä st. Louis. 
chi» st. Paul. blinaeapolis G Umwa. 
Illinois Gent-al. 
Iowa ceatraL 

Minoeapulipi se st. Louis- 
Northern Pacitic flocal link-. 
IVisconxsin centml 

Bi haaber ogsaa at faa digse Prifer 
over Gteat Not-them og Soo Liniekne· 

H· W. Zog ht. 

Mission-ps- og Ungdomsmöde. 
J Forbindelse med ovenncevme Stole- 

indvielse vil der blive Missions- og 
Ungdomomøde i Hutchinfon og St. 
Mariens Menigheder de folgende Dage 
i Ugen og Sondag. 

Sonng Efeekmiddag du«-. Nov. Ung- 
domsmsde i Hutchinfon Kitte. 

Venner! kom og vcer med os i disse 
Dage. Bed med os, at vi maa iaa vels 
signede Mist-en 

Pan Menighevetues Vegne 
J. Ge r t sen. 

Nu Tilkejfende bedes melde deres 
Komme i gvd Tid til en as unt-erleg- 
nebe. 

M· C- T do mf LU, ) Jadkvatteringös 
E. E r i k sen, 5 IMM- 

) 
) 

l 
l 
l 
l 
l 

Iernbaneliste. s 

W——D 
Einean si. paus- 

mlnnupolii « out-h-. 
s y cl p na. 

Nr. 7. Qualm Fassenger .7.54 III-m. 
— I. clo. (lo. 1(),32 —- 

5. do. klo· 8.10 Eit. 

N 0 r d pas. 
4. Twln City Pausen-km- 7,16 Frau. 
2. slonx citylwsoengek 2.48 litt. 

— 8. Omalia l’nssengok. 6,3() —- 

Xr. 7 nss Xk· S disglls its-klingen somit-I 

F» S. « III· U. CI I. s. s Isc. 
V a a d p a a. 

Nr. 19. Lincoln Pan-engen ZJZ Hm 
Z. Blan lljlls Panz 3,25 Eit. 

Ø s t p u n. 

20. Mo. Valley Fass. 9,50 ka 
6. cliioago Lin-ital. 4.54 Eit. 

Nr 19 os Nr. Akt-»Als malen-gen somit-II 

inson onus-IF 
IF-; Hutcbinsoty Mitm. ZE: 

cnnpclic:1.—.l(-ann-rilmnslce Sko- 
lss f»r lutlicrslc Fug-dem be- 

k-y»(li-rsi1snr-te akademislke 

X 
Aau dtsn l. ()kt.:-l)cr1902. S- 
chnule vitlcnykulscqu Url- 

(l;mncl.sc, tlrcvct i en krista- 

liks Aan(l. tillpydcs unge 
Mxtsml ug Kvindmx i folxzcsmles Depart- 
mentcrx 

ecacsisfcp like- Ank. 

Beschle vix-« A» 

commercial, » m »k- A» 

Idkmslp ist in me Ank. 

muslcp tu til fis-« Ast-. 

III-must ckslnlns -«.«-m-1«.»« «- 

Iktp et til kn- Aut- 

vomesue Seonsmv Mindka 
nimm m- Ali-. 

Glle scwice, et til-.- A-«. 

i TOLLECE llALL er en like-Blitzes 
»Zuku- og Murgt(«nS-lz)sgning, 216 160 

TFod stot, nie-d karelser til 214 Ele- 

lvetx Alting er titlSSviiremle — Elek- 
trislt lchynning, sie-unbest, god 
Veatilation, Vanclvikerk, Bartes-Ekel- 
Sck, o. s. v. 

GYANASTUC tilliydeks allt-. (V0kt 
more Gymnasiiklolmle liliver kast- 
digt lienved den l. Nov-J 

skolen er inlmrpokeret under Sta· 
ten Minnesotas Los-O og list Rot ti 
at give Graducntcme cis-zulet- li. J» 
li· S» B. Mus. og li. in Atti-»politis- 

! Fakulteiet besinnt as lernten Iystlsc 
; Lin-sog Wände-. 

; dcnor.zickssirsstri Undorvisningi 
Ttilbyds viertlige, men ubemidlede 
Studente-: skriv eher Oplysningetx 

stmLENs ji«-Arm ps- mek end 
et lialv Hund«-de sidet et ou iust- 
dig og senden frit til alle- 

lMs De tnsnglek Pulse til at iuldiore 
Dei-es studier, vil sltolen give lieu- 
Statid til De lim- tagct Afgsngos 
eltsumen og saaet en lonncnde 
Fluch-. 

Vl list-Ile- On Des of Den-S Reis-Som- 
hast-singen 

des-d ou en Nuvneliste af tyve elle- 
ilere Vcnneiy interesse-rede i Blickst-, 
og kaa A Muan coLLEGUN ellek 
succtxss — vol-e to Musneclsslttiftet 
—- irit tilsendt for selts Mai-nettes- 

Fot vier-tiefe Oplysningek lieu· 
vender man Sig til Bestyreken, 

H. W. Fogbt, A,M» 
Hutehinscm Minn- 

Den mest mulige 
Belwemmelighed 

set-holder slle som kejSer med 

Milllcsll llllPs 
Dampere til ellek in 

NEV YORK 0 PHlLADELPHlA. 
siltltet og hakt g Fokbiadelse livet 

Uge mellem 
Ame-litt Ost Svetiseä Not-se, Damm-k- 

ssmt land. 
Ausnuan List-S Dampeke ek he- 

bendt for de ualmlndeli gode Bo- 
ltvcmmcllghecletx com ti bydes Pas- 
sn Sterne. 

ej- selv eller send eite- edeks Ven- 
aek meet en at Aus-tells bist's 

pkægtlkke Dum eke, Sa- ek l sitt-s 
pas at live til redn- 

Money Oasen set-des til sit-lumpig- 
Vlss prompt og billigt For Orest-— og Jem sue tisek til- 
sltkiv os ollek nærmeste gest lot 
Ansttcui List-. 

International Nav. co» 
com- durbotn sc Wohin-las sci» 

cmcaoa tu- 

crinitatis 
Zollege g 

Seminarien-L 
Sizii-, Nebr» 

des-»die sie skotessk1. Clav- tin-L 
skoleu bar otte kaute Lin-ere- Des 

tilbydek l’nden-isning i folgende 
Afdelingen 
Soll-se pro-mitent- 

IIOIIIII Muts-ent- 
sailneu vertrauend 

Elle-semi- pepsmsmm 
imm- besann-um 

Interesse-se nobIs-It Its-Isa- 
ceoloslili Metell-IV 

For Undekvisning Rost og Logi slö om 

Maaneden, 8119 for hele Stoleaaret (3( 
Ugek). 

En Del as Neiieomkoftniugerne betales 
for dem, der komme-: langvejs fra. 

God Lejlighed for Nykommere til at lee- 
re at tate, lese og strive engelik. 

— Striv efter Katalog. — 

Ncermere Oplnsning faas ved at heu- 
vende sig til en us undcrtegnede. 
P. s. Vlc, KR. ANKER, 

ist-Aus Nenn 

Skal De reife-PF- 
— til Siedet øst 

eller iyd for Thier-go, laa bed Deres lokale 
Agent give Dem Billet fra Omaha til 
Chicqgo med 

chicsgo. Milwsukee F 
St. Paul Beinen, H 

den torteft mellem diiie to Byer. Tag var-? 
denne populcre Baue forlader Union 
Dem-h Omahcy hver Das oq hat For- 
bindelie med Tos, lom komme lud pas 
Union Paeisic Bauen, Burlingtoth F. E 
« M. V. o.l.v. 

Praqtigt udftyret Tag med Puls-ds- 
Sovevogne, »Vusset« og Absteran-, 
og Prilen er ikke hsiere end andre Bauer-. 

sugaaende uærmeke Oplysninser med 
denlyn til Bemer, Milch o.l.v. lkriv til 

f. A. NAS«, 
cease-l Westen- Ase-It. 

1604 fskusm Its-, Omshsp Nod-I 


