
for han lvm het). Det et sitzen Mr. 
Brown lom til Kumamoto, at Nav- 
matu sandt, at der var noget bedte at 

ftwdete end Darwin, Spencet og 
Kompagni. Det var mens hcm var 

ene, han tom i ned det Lag. Hast da 

paa at bebe for os, am at vi altid 
maa udsve den bebsteJnsdflydelse paa 
disk-von Medarbeiidere, uden hvem 
vort Arbejde vil i hsjefte Grad von- 

fieliggpre5· Tal Gud for dem, bed 

for dem og —- betJ om mange flere af 
bem. 

Hiertelig Hilsen til alle. 
Eber i Herren og.Atbejdet for- 

bunsdne, J. M. T. Winther. 

En Fortsættelsc af 
Tantck til Ovetvciclfc. 

Dei flog an hos mig, straks jeg 
leite det, da jeg ofte hat tæntt no- 

get i denne Retning som fact: tunne 
der ille udrettes mete til Guds Ri- 

geg Fremme, naar vi kam mere og 
nckrmete stimmen, færlig til Mis- 
sicngmssder og andre starre Moder. 
felv ogsaa om vi itle var ensige i et 

og alt? Jtte faaledes at forstaa, 
som vi stulde flaa lidt of paa Sand- 
hesren, ingenlunde men være Sand- 
·l)eden tro udi Kærligshed, i alle Maa- 
der votse op til ha«m, som er Hohes- 
det, til Kristus. ((Ff. 4, 15). 

Zlctl Vi sitt-des, saa lad det ende- 

lig væte i Kætlighed, at vdi itke der- 
med bliver Uvenner. 

Vi hoc ftaaet lcenge not som ad: 

stilte, lad vs prøve paa at komme 
ncrrtnere samtnen. Jeg trot, det vil 
glcrde mnnge Guds Born-, og Guds 
Gerning vil siltett have mere Frem. 
gnug iblandt os. 

Det er jo særlig Den hauste Kikle 
vg Den forenede dansle Kitte, jeg 
tænlet paa med disse Ord. 

Jeg trot, It det er bin Villie, tære 

Gild, saa vil du ogfaa velsigne den 
til dit Navns Æte og Sfæles erlse. 

T h. L u n d. 

-—--.O.—— 

En doan luthcksk Mission 
blandt Mornionerne. 

En saadnn Mission bnrde vieret 

svet i Utah siden Mormonerne th 
Ophold Ver si 1847; thi allekede da 
var der en Del dansle Mornisonet, og 
fiden et de Dansles Tal steget til 

mange Tusinde. Kirten i Dunmarl 
bunde n«-je sfulgt Msokmonniissioncks-s 
eetne og deres Mission fta Beqynch 
sen og ved de rette Midler og paa den 
rette Maade beflyttei dens Medlem- 
met mod Mokmonlcere og Monmou- 
liret. Dersom dette havde været 

gjort, mon der saa havde vieret saa 
mange Llliormoner i Damnakt og 
Amerika, som der et nu? Motmo- 
nerne hat svet en ihærdig Mission 
blandt det danfte Falk i over 50 Aar 

og vundet Tilhængere i TustndtaL 
J Sammenligning med, hvad Mot- 
monerne ved Mission hat udtettet i 

Danmark, er det forsvindende lidi, 
der er gjokt af den danste lutheksie 
Kirte for at sprede Oplysning om 

Msormvnlceren sog Motmonlivet til 

onarsel og for at fste de forvildeoe 
tilbage igen tsil den kristne Kitte. Tet 
er vist itte for meqet sagt, at danste 
lutherste Kristne i baade Danmakl 
scg Amerika hat Estetladenhedssnnd 
paa sig overfoe de mange fotfsrte 
Normen-sie Land-knieend Vi bsk er- 

lende og belende oqsoa denne Synd 
Ifot Gud og bede hain om Fotladelse 
og asstaa derfra ved at Ive en traf- 
tig Antimsormomnission baade i 

Danmatt og Amerika. Det er gla- 
«del·igt. at Ersendelsen of, nt den dan- 

sie lutherske Kirke bsr pve Mission 
blandt mormvnste Lande, nu er 

vaagnet igen baade i Daninarl og 
Amerika! Kott for Past. Beet i 

Donmakk bede, udstedte han et ind- 
trcengende Optaab til Guds Fell i 
Don-matt om at Ive en leacktig Anti- 
motmsonniission og bellagede megei, 
at dette havde veeeet fort-int. Denne 

Sag hat nu vceeet tale og strevet orn 

baade i Danmart og Amerika. Et 

Udvalg i Danmarl og Den forenede 
danste ev.luth. Kiste i Amerita hat 
Gothandllri -og trusset Overenstomlt 
ein« hvoedon Midlet til denne Mis- 

sion siulde tikvejebringes og Enkeli- 

hederne ordnet Dei er faa at has-by 
at Fsehandlingerne og Ins-entkl- 
serne maa oft-les as et kmftigt Mis- 

sonst-ebede 
J Utah et mange tusinde Danlte 

besat iBy og paa Landet, fom er- 

ntetek sig ad de forstellsige Nie-rings- 
veje, der findes her i Sie-ten. Sam- 

—- 

menlignes vore Lands-wendet Kaar 
her i Utah med Landsmændg Kaar 
i andre Stateiz da er det itte muste- 
ligt at se, de sidsste har gjort starre 
Fremstridt end de forste og overgaar 
dem i Belstand 

Mormonernes Leere om Gud har 
itte Grund i Bibelen og er detfor 
helt «forvirret. De leere, at Gud Fa- 
ter har været jordist oa er ganste af 
samme Versen som v-i. Frelseren staar 
paa samme Stade i Rang. Den 
Helligaand er itte Gud efter Mormo: 
nernes Leere. Te late, at Adam toni 
til denne Jord med en af sine Hu- 
ttruer, at han er Gad, den enefte, vi 
har noget med at gere, og at Adam 
rg Eva gleedede sig og tattede Gild, 
fordi de haode overtraadt Gnds Bild. 
Det er strcetkeliat, at vore Lands- 
.-na«nd bibringes saadanne Verdam- 

«me! ngaa Livet. Tidliaere var 

Flerlonerilcrre, Blodforsoninaglæren 

I 

meaet vigtige Leerdonnne. Flertoneri- 
læren er nu forbndt, men drastisc- 
res asf manae af Monnonerneg Le 
dere. En Robert, der var Valat til 

lSenatoy blev nceatet Scede i Sena- 
ltet, fordi han haode tre Konet Mor- 
monpreesidenten, Cannon og andre 
har n1)lia bevidnet i Wafhinaton, at 

lde boede sainmen nied en Flerhed af 
»Koner. Joseph Smsith har 5 Kosten 

jVore Insormonsie Landsmænd førch 
jind i et Religiongsamsund der troc, 
Tat Flertoneri er ret og oves af manae 
laf dets Ledere· 

Det hat itte saa meget at bethde, 
at Mormonerne ved Kon«ferenee- 
beflutninger fortafter Flertoneri, 
naar de samme Mænd ertender det 

fom ret og lever deri! 
Mormonerne betraater deres Pra- 

ftedønrrne fom ufejlbart, det har Aa- 

:benbarelfe fra Gud og over hans 
zVillie paa Jord. Det byder i alle 

iTincL og Foltet maa vcere snldstcew 
ldiig lydigt. Det mormonfte Prcestei 
ldønimg fom got Fordring paa at 

Ida-re det eneste paa Jord, over wind- 

jftmntet Mundighed og hat efter sin 
legen Paasiand Ret til at befale i 
»alt. J deres religiose Taler betone-T 

meaet stcertt, at Mokmonerne stal 
være enige i alt, lydige imod Prasstes 
donimet og betale Tiende. 

Tet er helt lsjerligt at iagttage 
det standinaviste Folt, naar de er 

fantlede til Moder om Sondagem 
hvilte holdes i deres Modersmaah de 

rofer Morcnonfoltet, ptiser sig lhtte- 
liae, at de har Præstcdømmet, som de 

tan faa Rand og Vejledning af t 
alle Ting, og opfordrer hveeandre nie- 

get indstcendigt til at vcere lydige i 

alt, saa de tan blive Guder. Holl- 
ten Forsiel et der dog itte paa den 

religiose Undeevisning Standinj- 
Verne har nydt i Hiernlandet, og 
Talen her om Joseph Smith og de 

andre Ledetes Aabenbatelse med 

Henvisning til Mormonetnes Boger 
og Form-isten Her hat det tin fnlde 
Andendelse: Mennestene vil bedrages 
og vil de itle tro Sandheden, stal de 
tto Log-nen. 

Den danske luthetsie Kirte hat 
start indirette Opfordring til at 
drive Mission blandt vore mormonste 
Landsmænd fiordi der er saa manae 
Tusinde af dem, og fordi den religi- 
esse Jndflhdelfe, de er under, itte stem- 
mer med Guds Ord. Kettlighed tsil 
Gud sog Hedningerne fremtalsder 
Mission blandt dem; butde itte Heer- 

!ighed til Gnd oa vore mormonste 
Landstneend meget mete fkemtalde en 

Mission; vi er jo dog bundne til dem 
med saa miange Baand. Berettigel- 
sen -og divendigheden af en dansi 
lutherst Mission i Utah tan mnulrgt 
bewivles paa et triftent Grundlag; 
men det tan verte, der er Mennesier, 
som elsier denne Sag, fvm spsrgen 
tan smani mente nogen Fragt as en 

dansi sluthersi Mission i Utah? Der- 
til tan spat-es: der er saa many-c 
Landsmand i Utah, JttesMormoner 
faavel sont Mormonm det vilde viere 

alt-for nedsiaaende at tænte, at Hek- 
rens Naa«demidlet, Otod og Sakra- 
menter og Mdet itte stulde Ive 

wogen Jndsiydelfe til at samle nsogle 
som Frelseren tsil en Menighed. Tet 
man itke glemmes, at Guds Ord rg 
Sakrasmentee maa first fortyndes og 
fort-altes, for-end Virtningetne kom- 
mee frem. Naat Troen tvnnner as 
Direltsety folget beruf, at Gudö Oed 
maa forth-wes, for Trer tan vit- 
teö. Ftelsekensd Ostd tm Mennestetg 
Trank, at det lever tlle as Brod 
atem, men as hvett Ord, der udgaar 
igennem Guds Mund, geeer ogsaa 
om LanWænd t Utah, saavel som 
hanc Fotjættelse: at hanc M itte 
stal vende tomt tikbage, men udtette 
det, hvottil han hat sendt det. 

»- H 

Ten ioenste lutherste Augustana 
Ennode hat missionctet hlandt det 

soenste Folt i ooer 21 Aar; den hat 
nn ti lutherste Mensighedet og i dettc 
Tidgrnm oirtet iblandt over Los-O 

TM- Meniahedgmedlemmer, og mange 

vendt og uddanner sig nu til Brett 

Gudg erslldsæd blandt digse i 

lutderfte Mitte oittet i Utah saa 
lange, haode Resultatet maaste været 

lige saa gunstigt. 

men. 

t J over 50 Aar hat der vceret en 

itor Missiongmart for den danste lu- 

thetste Kitte, som den endnu itte hat 
taaet ap, men fom man nu stal tage 

Ern on drive, Herren til Ere, Menne- 
«fter til Frelsr. 

Paa min Reife onittina i Utah zri 

fater jeg, at der er mange Danste « 

baade i Bhetne og paa Landet, on 
der tommet stadigt flere. Paa Lan- « 

det og i de mindre Byer er Vanste- 
liahederne for en danft luthetst Mig- 
sion tratst Der er Mormsonsamsfum 
det det alt styrende og tegetende 
baade i religiofe og verdsliae For- 
hold· Der ftal en fast Osoerbeviss 
nina oa stort Mod til at overvctte 

andre Moder end Morntonernes. De, 
fom itte ere Mormoner, tan endog 

»have vanfteligt for at faa Atbejde og 
.drive Forretning. Anderledes et dct 

spi de ftøtte Bher, hvot Jtte-Msotmo- 
Jnetneg Antal et stotte, ja maaste ud- 

jgotr Flettallet af Bef»oltningen. Der 

itan itte ones saadant Tthk, hvetten 

tovetfot Deltagelse i Moder eller paa 
de Næringsdrivendr. Vor Mission 
bot derfor vcere i Salt Late Eith, 
hoot ogfaa de flefte Dunste sindes paa 
mindste Art-sal. Der tsan ssasaledes itte 
vcerc andet for den levende danste lu- 

therfte Menighed at gøte end i Tto 
til Gud med triftelig Jndsigt at op- T 

tage denne Mission, fordi Gudå 
Kundstab ttaengeg paa denne ftore 
klltissionsmart, ove Getningen nied 

Flid og Trostab, ovetlade a«lt i Gudo 

Haond, belavet paa at mode Udgif- 
tetne, som vil folge og som esftet de 

Erfaringet, andre hat gjort, itte vil 
blive smaa. Ejendommen, Kitte, 
Præsstehug Ined Lot, den svenfte Me- 

niahed i Stalt Late City ejet, hat ko- 
stet omtring 818,000, og faa den nat- 

lige Ptrrsftelon tnu hat den fvenste 
luthetste Svnode to Ptæstet i Utah 
og en Matonisse). Alt dette hat den 

svenste Synode udtedet i alle de Aar, 
den hat virtet her i Staten. En 

danft luthetft Mission tan ttte oentes 
at blive billigere her, end den svenfte 
hat vceret, da Lots, Bhgningstnate- 
tiale og Daglon et del saa hoj 
om itte hojete end tidligere. Med 

det, der her et Peget -paa, mulige Un- 

asiftet til Lot, Kitte og Prwftehus, et 

ligt og ingen Sammenltgning gjott 
med Msormonetnes Kittet ellet med 

for Lot og bhgger Kitte fot 8100,000 
eller derovet. Jeg hat tun peget paa 
Udgifter, sorn er uundgaaelige for as 
tunne udfote et Arbejde. 

Gaar vi ud fra, at en danst lu- 
thetst Mission blsandt Mvrmsonetnx 

ogsaa, at den trcever Arbejdete, der 
et vel siittet for Pladsen og Arbei- 

der vsil meget htemme,ja maaste umn- 

liggste Virtfsomhedem ester at der er 

lagt store Pengesu«mmet. Stusselsen 
vi' da blive ftor for dem, der er vit- 
tet iblandt, saavel som for dem, der 

hat btagt Pengeosseret. Vsittsom- 

me til at ftaa som et Gravmonusment 
over en Grav, der visit-, at man her 
hat vætet i Stand til at hygge en 

Ktrte men ttte til at samle Fett-ten 
den stulde ved Guds Naade viere te- 
vende, traftig og fortsættensde ind i 
Fremtiden blandt kommende Stag- 
ter. Jeg vil ttte i En«telthederne pe- 
ge paa de Egenttabet, Arbejdetybot 
have, men tun sige: de boyi vcete dyn- 
ttae Missioncerey del hjemtme zbaade 
t det danste hattet engelste Sptom 
have den tratftisgespAMs Fhrigtjeds 
og Udholden«hed. Det gaar ttte an ot 

TUtennester og hat for ncervatenoe 
» 

af diLse Mennester hat vceret Mor- 
moner En una Mand et blevet oins I 
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Jnaen tan betegne Virtninaerne afgl 
t dette Tid5t1111i. Havde den danste. 

l. 
Den notfte og den engelfte luthet- 

fte stirte otrter oasaa, men hat itle «« 

rittet saa laenae oa hat detfot itte «- 

Indfsoldet saa ftor Virtfomhed tlf t 

jde tre stansdinavitste Nationer er den 

reinste meaet den talvigfte. De Don-H 
.sle5 Antal er maafte liae saa stort l 

der tun tcentt paa noget ganste tarve- « 

Snmfund, fosm hat betalt 82t),0us) « 

er vanstelig, faa menet det itte alene, » 

at den ttcever meget Arbejde, men « 

det. Ovetses dette, begaas en Fejl, 

heden sinlde itte udsættes for at tsoms s 

lægge dette mangeattede Arbejde paaI 

tom de Notsteg soa Zoenfteg tilsam-It 

l 

»- 

Tvage Staldtr. Vor Missionssptcest 
tal famle Foltet, Famili-erne, de un- 

te og Bøtnene, Jkte-Msormsonet saa 
Jel jom Mormonetne, der er at kom- 
ne i gale. Foltet samles ille oni 

inm, han stal gaa efter dem, samle 
zem ind til Gudgtjenesie, Opbhggel- 
ie, Ungsdomgsmødet og Ssøndagsskole 
Bed Siden af Ptcesten bør der staa 
ielst smaasle en..Kvinde, med det rette 

Budsfothold, der er vel hjemme i 

wage Sprogene, Musik og Sang for 
Ritle sog an-dendeervisning,Haand- 
ietnsinggarbejde og triftelig Moden- 
ied til at virte iblandt Kvinder haa- 
Je gifte og ugifte. Soenfletne hat i 
lete Aar haft en Diakonisse itadig 
ot Shgebeføg, Missionsatbejde og 
Bsøtneundervisnsing. Andre Kitte- 
ainfund hat slere Disatonissen En 
Oel Menighedet hat to Prceftet. Det- 
e er ikke Ødselhcd i Ar«bej-dstræfter, 
nen en absolut Nodvendighed efter 
te hetvcetende vanftelige Fothold. 
Dtdsptvatet siget·: godt begyndt est 

salvt fuldensdt; dette flal siitert kom- 
ne til at gælde om vot Mission i 

ltah. Streittet vi de rette Arbejdere 
il det her omtalte Msissi«ons-atbej«de, 
rot jea vift, Atbejdet Ved Guds Rau- 
1e oa Kraft stal lylles, Herren til 
Icfre oa Landgmænd til Salighed; 
krfom itte digse Hensyn tages, hat 
eg intet Haab og beftygter bitte 
Zlusselfer. 

Jiden jeg modtog Kald fta Kit-« 
eraadet til at øve en Antimormvn-; 
nission Ehar jeg-, fom jeg alletedes 
)at «in-d"betettet om, vætet paa en ovetl 
t Maanedets Reise i Danmark og det! 
ejft omtring i de forstellige Lands-I 
)ele esftet Udvalgets Anvisning, talt 
tm en sdansl luthetst Mission blandt 

notmonsle Landsmann søgt at vat- 
e Kætlighed til den og indsamlede 
Nidler til dens Fremsmr. Jeg lfandt, 
it der var vatm Interesse for Sa- 
cen, og fit det Jndtryl, at alle l 

Danmatl, som interesferet sig for 
Zandgmcendg aansdelige Bel, vil 
tøtte den Paatcentte Mission, san 
)en lan dtives med Krist. Eftet min 

djemtomft til Amerika hat jeg befsgt 
n Del af tSsamfundets Menighedet i 
liew York, Me., Mass» Pen» Wis» 
liebt-» Jowa, Minn. og N. Dak. J 
tisie Musigheidsttedse udviftes Kot- 
iahed til omtalte Mission, og der 

indes Linste om at stotte den. J den 

idfte Tid hat jeg ophokdt mig i U- 

sah, mest i Salt Laie City. Da Sty- 
relsen ingen bestemt Plan hat lagt 
ior Arbeit-et, hat min Biri-somhed 
mtet indsttæntet tsil Reffet og Has- 
ses-g. Jeg hat netnlig itte troet,d—:t 
tilde tjene vot Sag at leje Lotale 
sg famle Folk og saa ftandse Virt- 
omheden igen under Aatsimødet 

Jeg hat vetd Husbespg stiftet Be- 
endtslab med san Familier, som ieg 
paaber vil væte med i Vittfsomhedem 
taat vi begyndet. Jeg ved dog itle. 
im ikte nogle af disfes Born gaar til 
Indre Spndagsstoleh og om itke vt 

an faa dem ogsaa. Paa mine Has- 
jeføg hat jeg udtaslt: at faavildt som 
eg fsotftaat Sagen baade i Danmatt 
)g den or. Kitte, vil der blive be- 

iyndt en stadig Virlsnmhed eftet 
Llatssmssdei. 

Gisd det maatte lykkes den for. 
Ritle og Kitten i Danmatt at sve 
rn- trastig Mission i Utah, Herren til 
PEte og Mennester til Ftelse for Je- 
"u Spile H. Ha n se n. 

r. Peter’s Kuriko 

zringerSIolfkin i Hjeinmet gennem at 
indre Lidelse oq helbtede Sygdom. 
Vet er en stsorartet Familiemedicin, 
In Velsignelfe band-.- for Moder og 
Bam. Det et itte en Apothekermedis 
in· Striv til Dr. Peter Fahtney. 
l12-114 So. Hoyne Ave» Chicagso, 
Illinois. 

Latimer og Coulter, Ja. 

Peter Mal-sen og Famike,ssom sw- 
ste Efteraar rejfte til Eugense, Ore-« 
Hon, er vom-wen tilbage for at tagt 
fast Ophold iblandt os· 

Dr. Vaslsdenmr Hansens Huftru og 
Born samt ·Jul-«ra Oler fra- Racimy 
Wis» hat været i Bespg hos Hans 
Andetfens. 

— Mts. Wegekslep et rejst til 
Hospitalet i Rvchested Minn, for at 

under-san en Operation: 
·—— Siden sidste Medidelse herfta 

hat vi faaet en Masse Regu. Alle 
lavse Piadfek stod i flete Dage under 
Vanb"; men i vden fenere Tid hat vl 

haft gosdt og smutt Befr. 
— Bote rejsende tsil Asarsmssdet er 

kommen tiskbasge og fottæller om et 
gosdck Aasrsmøde 

-1 
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—- Mtss E«mma Ssholm tommer 
i næste Uge og holder danft Stole 
her. 

—- Paa Siøndag venster vi Pastor 
Madsen fra Brush, Col., iblandt os. 

Han sprædsiker i Kirten om Este-mid- 
dsagen Kl. Z. 

Refolttioner. 

» 
Jsmanuels dsanste ev.-luth. Wenig- 

Jheds Sygeforening as Su«perior,» 
Wis. ; 

Bad Mødet af ovenncevnte For- 
ening, asfholdt d. 13. Juni, blbv fol- 
gende Resolutioner vedtaget i Anleh- 
ning af Bruder Ssam Akbects DøV. 

Saasom det hat behsaget den al- 

mcegtige Gud i hans uransagelige 
Vigsdiom at bortkalde fra Vor Midte 
Brosder Sam Albert, et agtet og 
vmsrdifuldt Medlem as denne Fore- 
ning og tidligere Medlem af denH 

Bestyrelse, være det herved 
Besluttet: at ved Broder Albects 

Død hat den dunste Sygeforening 
tobt et txt-fast og nyttigt Mesdlem 

Besluttet: at hans ssørgenbe Ente 
og paarørende hat vor hjærteligsfe 
Stmipatiz 

Befluttet: at disseRessolutioner bli- 
ver tilførte Foreningens Forhand- 
liugsprotokoL at en Kopi oversendes 
den asfdødes Ente og paar-tende, 
samt at de ogfaa sewdes til »Musik- 
ren« til Ossenliggørelsr. 

Peter Sprensem 
Setretær. 

Cheap Excursions 

Round Trip Rates from 0maha. 
Clucagu .................... Jl ZUO 

Un saleJune Mut-Will incl. 
liidixsnnpnlls. lnsl. .. 1I.«.65 

Un sal(« Juno 26-27t-li. 
Mermit, Mich. .. .. 19.75 

Un Falk- July 5-71l1 incl. 
Atlantic sitz-. N. J .......... JIJZ 

Un SalS .1ul)"«.ltli-10tl1. 
(’in(-innati. Unio. .. .. 22.75 

Un sales J ulv 15-17tli·« 
Freunds Li(-k springs lnd.·. 2075 

Un sales July 22-25tli. 
Tickets to Pol-Its below os ssle Juno Ist to 

sept. scth Rctura limll Oct. Jl. 

(«lii(«agu, lll. ............... WOUO 
(’l1i(sag0. lll., (via St. Lunis 

ones was-) ................. 25.50 
dr. l«anl-Minneapolis ....... 12.50 
lmlntthnjseriur ........... M.50 
Waterville (Madison Lake-l. los-O 
spjkit Lake (( )k()l)0ji) ....... WO5 
Stornil,nk(«,1a...»..»..... ·«-.85 
Alexan(li«ia. Ninn .......... 15.25 
(’-liiirlev0ix. Mit-,li.,... » .. Ill.00 
lliw I«ak(«. Wis ............. 15.00 
Walker, Minn. .... 17.1() 

(’-0rrkssp0ndingly low rat-IS :0 
many pnints in Illinois Michigan. 
ll·i.-i(s0nsin. Minnesota, can-nie 
and Bester-n and sontlieasttsm Ci- 
ries. 

ll(1niese(l((—1·s«1·kitkss tu points in 
North and North-Nest ; nd snutli 
nnd suiith—east. un sale tlie lirst 
and lliird Tut-s(laz«s. 

(’u·(-nit tours via tlte grksut lakes. 
Stemner resekvatiuns made in ad- 
vgl-ce- 

Veky low rote-s to tliks ixsliing 
and lsunting keck-us ot« Minnesota 
and Illi(-liigan. — get l)»0l(let. 

List me- lmow where you are go- 
ing and l will (-liee«kfully give you 
full information tegarding rotes, 
kund-s, connection8, lmtel klemm- 

odations etc-. ( sll on or Verm-» 

V. H. Brill. Dist. Pass. Agt. 
1402 Famde St» lll. Gent Il. li» 

0malia, Nebr. 

lron 
Mountain 

Reute. 
Det store Sydvest—System. 
Den mest direkte Line fra 

OMAHA 
Via 

Kansas Cit)f og st. Louis 
til Pladser mod 

Øst, syd og sydvesL 
Hot springs, Ark» San Antonio, 

Tex.. og alle stcder mod Ost og Vest. 
Henvend Dem mn Underretning til 

T. F. GODFREY, 
Passagers og Billetazzenh 

Umaha, Nebr. 
H. c. "1’0WNSEN1), 

G. P. å T. A» st. Louis, Mo. 

Stuhls-gen 

,,Modersmaalet«. Praktisk 
Vejlednihg i at lcese og ftrive Dansi. 
Bruges overalt paa Hsøjsioler vg i 

Børneskoler. Vormt anbefalet af 
Lærere og Forælsdre. Jllustreret. 
Godt indbunden, Pris 40c. Rats-at 
til Lckrerr. Fscms hos Sigurd An- 
ker, Blair, Nebr. 

Excursion Rates to st. Paul, 
Minneapolis, Duluth, and the 
Lake Resorts in Iowa, Min- 
nesota and Not-them Wis. 

via NorthWestern Limz daily. Ticlcets 
limitetlto return until Oct. 31. 1904. 

Low Rates to Detroit, Mich. 
Via the Noktlliwestokn Lille-. Excuts » 

slon tlckets will he sold July 5., 6» and 

7·. with kavorable return limita, on ac- 

count of lntematjonal Convention 
B. Y. P. U. Apply to agent chicago 
G North-Westcl·n li’y· 

LowRates to Atlantic city, N. J. 
W ia the Not- h-W(sst0rn Lille. lstmts 
sion ticlcets will be soltl July 9 and 1()., 
with kavnrable return limits. on ac- 

conm of Annual Meeting Nol)les of 
the Mystlc shrine. Apply to agents 
China o ä- Northswestekn R’y. 
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Potografi-Hlbums. 
Yoro nyc Albums er de sineste ug mest elegante- Albas-Is, 

der molk-es Ue er smagsuldt udstyrede tin-d siehet spejlglas 
am i iokgyldt Kamme og udpolstrede i der sinnt-te silkeplys i 
must Hmagfnlde Kuh-rot lndvendig ligner de Mkiltognjtras. 

- 

h 

O
 

us
 

Bi
llig

e 
Pr

is
ek

. 
C

 
«

 

A
-
 

U
 

U
 

X
-
 

I
I
 

U
 

I
I
 

.-
 

J
I 

F
in

e 
A

ll-
um

s 
N

-
 

J
s
-
 

Der er Plads til 75 Potografier. store ozx sann-; endvidike et- 

der en stockte-, vom ksa tummo ca. 50 Fotogmiiesk ekstrsk Det 
et ordnet til at sit-Ue op, som Billedet visetz 

Dette Älbum er en Pkyd iet lljem og posses- godt til at 
sættes pas det five Bord i stadsstuen og gemme Fotogtgkiek of 

slægtninge, Vennor og Hekendte i. 

Prisen hat væket 37.50. Nu sendes P4 00 Halsringe-Op- 
det godt indpalclket og portoikit fdk« . « lag-et vater- 

sKRlV san anakt vom mutigt til 

Danlsh Luther-m Publ. Hause-, Blatt- Nishi-. 
om De vil Siltre Dem et of diese Ave Albunss. 
K K K K 


