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Z. Paftor J. Gertsensz faste Løu 
nnjasttes til 870000 og fri Bolig 
i Forhindelse med nævnte Menighe- 
der og euers i Henhold til det al- 
letede ndstedte Kaldsbrev. Lver 
Lømiingösoørgsmaalet steintes der 
Ved Zedler efter en grundig Its-f- 
telse. Resultatet blev alle 19 Stein 
mer for —— ingen blanke — in-— 
pen inmd Alle dleu Vistnok gür- 
deliq onerrassede over denne Af- 
fienitiiiig, ui san deri et Fingerpeg 
niere fra Herren til Redning for 
Birksoinheden i disfe to Ztorbyer 
ved Enperior Zøen, til Nedning af 
Mcnnefkesjæle af Dort durelmre Fdlt 
for Kristusz for Tid oq Evighed 
Vi lmanr dq venter sun, at Paftor 
J Usertsen Vil dpmge Arbede der- 
cpve. 

Li. Tet demuqu nt Firediifornimp 
denLJ Jndberetning opbevares i 
siredsensrs Arkiv. 

-l. Kredfen imfordrer Kreis-Ihr- 
Inanden til ved lmert delegeret Me- 
de at dplnse din, anor Inange Me- 
niglieder og Lsiiksionspladfen der til- 
hører Firedsen Det befluttedes at 
sende Referat til »Danskeren«. 

Jndbndelser til nieste delegeret 
Mode niodtogess fra Meiiigbeden i 
Miltomn, Pastor P. S. Vigs Kalb, 
og fm Erinn, Minn» Paftor LI. W. 
Vondos Kald Det vedtoge8, at 
Firedfen modtcmer disk-se Jndbydelser 
nnsd Tak. Det beslnttedes at mod- 
tnge Jndlmdelsen fm Evan til nir- 

su deleqerede Mode i Eftermiret 
thust Meniqbeden i Evan bavde 
neinliq allerede indbndt til og 
bedet otn at fna det delegerede 
Møde i Ame Derpaa lmsvedesks Mel- 
det med inderlia Tak til Herren for 
al. lmns Godbed imod os og med 
ydmnq Vøn oni bans Velsignelse 
frenideles over Kreds og Sam- 
fnnd med srerlig Vøn for Superior- 
Tnlntl). Lørdag Aften prcedikede 
Priesterne N. P. Sørenfen og H. 
W. Vondo. Søndag »med de store 
Fortidskninder« blev efter Sædvane 
den stoke Højtidsdag. Skriftetale 
holdtes af Stedets Prcest J. Simon- 

sm, Pustok L. R. Erim inzwiscde 
end Hojmesiegurskfenekiea et Lfier 

eaa Höll-Z blev lagt pack Herren; 
Alter, en star Zkare gæirede Her-s 
rui-: Nadverbord Bernegudstjeneste 
am LIEiddagem hour Missioncer P. 
Clausen talte. Lin Eftermiddagen 
lseldteis et starre llngdomisnmde Ved 

dette talte Priesternm M· Tl1.Jeiise11, 
Og L. A. Lanrien. Zendag, Flut-: 
ninasfest, førsr talte Paswr L. A- 

Laursen dernæsl Pastor N. G. Pe- 
tersen af den for. norst ev.-lntl). 
Mir-te saa blen eret ainet frit,, 

flere talte et Afsfedsord Om« 
Zøndaaen sum under hele Modetf 
lod eret i Rand-S og Kraft-s Revis-, 
nina, og det niærkedess, at Herrent 
ilte faldte forgasveszd Hans »Daan 
Viere lonet, ham alene Æren far« 
All! 

:7·!at«tl)field er en sniuk By paa 
lnnued :5,5()0 Jndbyagere en Flod, 
Etraiaht Riner, løber gennem Byen 
da danner et litle Vandfald Zorn- 
den det norske lutherske St. Olaf 
Collegi- har Congregationalislerne 
,.L8«arleton Colleae«. Hner af disse 
Efoler lieføgests af 4——50() Studen- 
ter. Vor danske Menighed l)ar en 

sinnt Rirke forsynet med Parme- 
apparat oa elektrisk Lys. Den bar 
riist Ziddeplads til ca. 250 Meutre- 

sker, nien niedensi alle Møderne var 

rel besagt var den aldelesi overfyldt 
onl Søndagen ved alle Moderne. 
Der var mange tilrejsende fra for- 
stelliae Steder saaledes fra Lilie-ton- 
na, Birln), Albert Lea, dZutclJinsoiL 
TIIkinneapoliLs da ank, Wiss. o.s.v. 
Der var indkuarteret i alt 95 til- 
rejsende fornden en større Floh fom 
tun avervasrede Ellkøderne our Erin- 
daqekr Desiiden Var Aneksj Me- 
niahederne i Haselmood anal«111ing- 
trsn vel reprasfenterede Vennernes 
i Nortlifield ajorde alt, der stod i 
deregs Maat for at gøre osJ tilrej- 
sende Opholdet saa behaaeliat sont 
nmligt Den store G. A. R. Gall 
var lejet for Bespisninaen Middag 
os- Aften. Med fortrinlig Mad 
rar de lange Borde daskkede Her 
spier 150 Mennefker om Fredagen 
200 om Lørdagen og 300 om Sym- 
dagen. Bekostningen faa vel sum 
Arbejdet var meget for den lille Me- 
nighed felv om ogsaa, fom jeg for- 
ftod, den fik nogen Støtte fra An- 
nesls Menighederne hvorfor de alle 
fortjener vor Tak. Blot Krifti Kcer- 
lighed ftaar bagved, saa bliver der 
Opofrelse. 

Tak til Præst oa Præftekone og 
til Menigbeden for alt aodt i de 
Dage. Herren velsigne eder, osäs 
alle, bans Sag, «ja hele Vort Sam- 
fund i alt det Jst-beide Herren give- 
ns, at vi 1naa arbejde, niedens det 
er Dag, og ved Enden erholde Liv- 
sens Krone for Jer Blnds Sknld 

N. Haufen, 
Sefretase 

LU« 

Korrespondancer 
Hartland, Wiss. ! 
— l 

Tet liar oer glcedet tnig gennemll 
»Dansl«eren« at lasse forskellige Tingl 
v«ra andre Steder. Nu vil jeg faa 
i en stille Tinte med Redaktørensksl 
Tilladelje sende lidt nd berfraa gen- 
nexn »Tanst"eren«. Det er særlig en; 
Hilsen oa Tak, jeg paa egne ogs 
slereizs Veane vil sende den klere 
«J,(1·asstefaniilie, sont vi ined Sorgs 
lim- inaattet sige Farvel sont Pia-its 
og Indes-argen Past. C. Mengersj 
var en nidkær Herren-is Tjenens 
sont Ined liellig Jver arbejdede i 
Herren-I Jingaard tilligemed sins 

ltrofaste Huftrtk Tet er en haardl 
sTid for osJ nn. Det gælder oan 
lal have Gnds fulde Rustning paa," 
saa vi kan bestaa ester at have over- 

oundet alt. Jeg tænker paa Bibe-» 
lens Historie om David og den 
store Filisterkæmpe Ooliot. Han; 
var stor og en øvet Krigsmand, men» 
ban stolede paa egen Kraft. David» 
sesrede over ham i Herrens Kraft. 
Maatte vi sejre ved samme Kraft.i 

Kærlia Hiler til Redaktør ogl 
Vladets Læsere. 

M. S. Christeuseu· i 

Silberm, Cauada. 

Fra Postmesteren i Dickson, Al- 
lserta, Eanado, Carl Cliristianseni 
bar vi inodtaaet bl. a. folgende, 
sont vi med banski Tilladelse med- 
fielen 

——I 

Vi hat« hast en god dZost i Aar. 
ZU PDUI kl« FOUTDCULT Asd. Vi hllk 
Wt«71hs1o"d«««1 tun I;—- T Pnnd. Ub- 
Umstäde zutrtoslev Jn. fort sagt- 
oä m« haft tn nnd XZost TM sAG 
stet ikko sn looutd 1d i ,8-otaarct: 
tsa regnode d«·-t tennnelig meget fot 
en Tid, nten det nlemth straft, 
du« oi Flk oort ztodo Alberic- Sommer- 
LTejtc - 

sen sonder dont et »kom« asz- 
t-or Jnniskfttil Atti-T lmort Te kan 
se, at vi tmr haft »fnir« og bvad 
der bar oæret at se. L »Ja fast-Ug- 
TlIsasrko til, hont· det otntalc-:i, at en 

Mr. Choate noli-de Cis Bu. Ovede 
pr. Acke. Tet er en Undtagelse, 
men oi hat« nolet qodt i Platz en 

ei mine Nuboer ttkrskede over 2000 
Vu. Quote forleden Tug. Käf ein 
ifke nonet fast-link not fra Dicksoth 
doq ltlioer der, kontmer jeg ligc 
i Tnnker otn, ont et Par Tage 

Angnsta og Hannab Cltristiansen 
stal lnwe Brnllttp. Gnsta fkal gif- 
tes tned en Marinss Eliasen on Han- 
nob nted en M P. Adamsen. Bun- 
luppet holdes Fredaq den 23. Okt» 
san det Vil so være over stnaet, naar 

de- fcmr disse Linien 
Christian Christiansen er reist 

til Edmonton for at gaa til Coc- 
lege Andrem Larsen, som kom berop 
for en Tid siden fm Nebr» synes 
rigtig godt otn Alberich 

Her er, lsvad Jnnisiifail Avis si- 
Ackc 

»An Cl)onte, der vandt første 
Ptæmie for Vintet-l)vede, siger, at 
lsnn sum-de to Vu. Asbctsta Red i 
EITH- Acreiz Land den 1. Aug. 1907, 
og da bnn i Aar høstede Stykket, 
lastsfede lmn 102 Bu. af det, 68 
Vn. pr. Acri-. Tot lyder som et 
Æoetttor, Inen Mr. Choate har og 
tnn borge for sit Ot«t.« 

Albrrt Len, Minn. 

Sau mermer vi os da Enden 
paa Qulgknmpen for denne Sinde. 
For denne Eigan Vedkommende 
lmr Lampen i met-e end een Hen- 
sknende været encstaaende De gam- 
le Partilinier bar ikke vceret dras- 
get slet sont før, der har væreL 
re cerlig Spørgen om, hwths lzvem, man i Grunden varszforlangki 
ti! at stemme for, mere Ønfke om 
at vide Beste-d om de forskellige 
sinndidnterii persnnlige Værd og 
ltæderlige Karakter. 

— Denne Egn er overvejende 
repuvlifansk, og det gælder ikke 
mindst den dunske Befolkning. Saa 
meget er dette Tilfældet, at deres 
asrltødige stor. surleden Dag blev 
spurgt om, hvorfor man oldrig 
fandt en Dunsker, der var Demo- 
krat. Jeg ktmde kun svare ,,because· 
the danegi are level-l)eaded«. J 

Destmgtet ljar det vist sig, ats 
Dansken ikke tager i BetænkningY 
ai- stemme med hlliodpartieh omi 
det viser fig, at nværdige McendJ 
mimine es as here-J eget Parti. 

—-— ji«-Deus Mr. Bryan har Inan- 

ne Venner blandt Danske, vil kun 
fua stemme sur hum. Grunden er 

tsist denno, at vi Dunste har lærtj 
at vente af vore store Mceud, atl de man Drei-e Mænd tned Princip-s 
per, Ellüend med en Overbevisning,i 
sum man tør slaa et Slag for ogs 
bliVe Ved at holde fast paa, hvad 
enten det ganr til Sejer eller til. 
:lkederlag. Sandcm en Mond set 
ei jkke i Bronn, der stadig undfan- 
gcr nye Ideen der fører et Mærke 
i sit Skiuld i Dan, oq i Morgen, 
naar lian meerketz det sejler at! 
søre til Seien sponenstregsadopJ 
terer et nndet. Nes oi Dnnske ven- 
tcr Soliditet og Stadighed. ; 

— Adskillige af vore Venner for-l 
lader oLZ i denne Tid for at st- 
Hsetn andre Stedex Saaledes vili 
Mr og M1Z.J. Peteksen out«l 
faa Dage forlade us for at tage i sl 

1 
Vesiddelse deres »arm, beliggende 
nær ank, Wis. 

l 

— Mr. og Mis- O. Olsen hat 
folgt deres Form Sud for ByMi 
n vil flytte til det fjketne Besten 

— Mlss Sitte M ikkelsen bar for- 
Iudt os tejfende til Cal. fm at hol- 
dC Vtvllup« worinden Afrejsen var 
en Del of Ungdonnnen oq noqle of 
Miss Mikkelsenss qmnle Venner ca 
60 i Tollet smnlede til en .lsskeds 
fcft bos Familien Sinblt Pastor 
Olien tunc ist nrcti Afsiedsokd, 

Forfriskninqcsr s(si«n(ssspi««ss., ou '-I.«’i1-«. 
Mikkclfisn litt-v »Ist-trinkt m Orm- 

dringsgavc i ZølvluL i·««t« unt« iiil 
tunan nflnsnnttcs-.. i fis-» minnt-»Hi- 
Huleold11itm. 

--— Intuition Eli-must- » ji«-« ihm 
unsn til-Jam- til Wust-« tsslns serv 
Slksnanedcrgs TIer W» Mel-m i 
Amle Colo. im Wiss-is l)«-. den«-I 
fm Tut-mark l)jcnnn«ni"its· Luni-r ou 

Svigerføn, Pqu Un Mr-« Lsz. A· 
Lotsen, Cusl)ism, Nein-. 

— Im 5 til H. Nim. sinl vi, 
om Nud vil, have Mis..1iun«:iswdp· 
PræjzcrnU J. »Ein-unint, Nymp on 
F Andcrfen umso-:- 

sinlc 

Yanmarli 
Past. Schritts Jndsiettelfe 
Vonsild Prtejleliuld 

Unslor Schnka Ztldiusllelse sum 
Sogneprirsl for Vomild un Talan 
Menigeder fandl Steh forleden 
Søndng i Vanfjld Mit-te, der lasnge 
før Nudstjeneflenci Wegyndelse Var 

fyldt til sidsle Plade 
Provft Heu lnildt iiølge »si«olding 

Folkeblad« en Inmi, inderlia følt. 
og vceatig Tale ont Priestensts For-I 
hcld til Meniaheden og til (83nd. 
Mod Zlntningen af sin Tale nd- 
taltc Provstem »Sei-me Mand, som; 
i Dng sfal indføreiz her, er vel knnk 
kendt af faa her, men der er jol 
nok en Tel, sont har hørt oin baut» 
Han lJar oftc ladet lJøre fra sig i 
Tale oq Skrift —- Tet er over 

ZU Aar siden, jeg og Pastor Schact 
mødtegz og det er jeg sikker paa, 
at det er han-J Ønste og bans Bøn 
at faa Lov til at Unsre en Ordetss 
Tjener, og derfor stal ogsaa han-J 
Jndgang uære velsignet nIcsllem 
eder.« 

Derefter oplæste Prousten det 
kongelige Kaldsbrcv og Biskoppens 
Bren. 

Paftor Schack talte tlart og unm- 
digt over Dagens Tekst. Om sig 
selv og sit Forhold til Menigheden 
udtalte han blandt andet, at det 
Zke laa for ham at fremsætte noget 
Program, man kan jo blot minde 
Ins vorewPoljtikere for at se, hvor 
Ic.x-«.g·f·««det tan være med et fast 
Program· Loven er ærlig-, men Hol- 
den besværlig. Han vilde blot minde- 
om noget, han engang havde lcest 
um Familielivet et Sted. Der stod 
ber, at man bnrde vogtc nøje paa 
den forholdszvis torte Tid, en Fami- 
lie var sanclet, denne Tid burde 
Udnyttes vel. »Jeg er jo ikke ung 
langere,« udtalte han, ,,1nen selv 
csln der give-:- mig nogle Arbejds- 
aar iblandt edel-, lad oLÄ saa ndnyt-s 
te Tiden· Jeg veed fra andre Ste-- 
der, til bvilten Velsignelse troende 
Menuesker kan Viere for en Priest- 
og jeg tror oas«aa, at en Prasst kan 
være til Velsignelfe for en trnende 

Menighed. Tet qaslder scerlia orn, 
at vi inden alt for lænae kan finde 
hverandre.« 

Tit Slnt nedbad Pnfrklr Ectmcfj Guds Velsiqnelse over Pastor Clau- 
sens Enke, sont nn drog nd af Pras- 
stegaarden. 

Pastor Blaumüllcr. 

Ved Gudcitjcnesten den 18. Ott. 
indsattc Stiftgprovst Paulli Pastor 
Blaumiiller fom Sognepræst ved 
Helligaandsskjrken islile en over-or- 

dentlig lijertclig Tale ncdbad Stiftss 
provsten Vclsignelsen over den Ger- 
ning, fom Or. Blanmüllex nu skulde 
paabcgynde indenfor den Menighcd, 
ved hvig Rirke han alt saa længc 
havde virkct Talcrcn mindede out, 

ct en Prwftsz Gerning vor en Art 
Vagttjcneste, og i et Sprog af sjæl- 
den fuldttonende Skønhed ønfkcdc 
han, at Prcest og Menighed nmatte 
møde hinanden i trofast Tillid til 
det Ord, som fkuldc lydc indenfor 
denne Kirkes Murr. 

Pastor Blaumüller betrnadtc der- 
efter Prædikeftolcn. Efter at have 
furklarct Evangelict gcnnem en 

Rigdom af Træk fra Livets Birke- 
lighed, bragte Præsten en Tak til 
alle dem, der gcunem de mauqe 
Aar havde stnact ham trofast bi. 
Jeg gaar aldriq op ad Treppen 
til dennc Prædikestol, ndtnltc Pras- 
sten, uden at følc dct som tvnqodcs 
jeg under Anfvarct, udeu at følc 
den dybeste og inderligfte Trang 

1il nt kasmpe for den heilige Sag, 
sum er blcvet min Aus-sag Fra min 
tidliqste llngdom var Præstcgcrnin- 
gen mit Maul, og naar jeg i Tag 
tænkcr tilbage paa de Anr, der er 

xmmst da føler jeg, at Livctss Lykkc 
dct blcv for mig den PrædikeftoL 
jeg nn staar paa, den Kirke, under 
lJVis Bucr jeg bar mødt saa mangirz 
Rennen-. 

Præston slnttede mcd at lyse Vol- 
fiqnelse over Mcnigheden. 

Højtideligheden hnvde smnlet en 

stor Tilhø1«erkreds. 
——-———·Ok———-— 

Frisko Eschc-Affætcn. 

Sidcn ,,Danskeren« først bar Frid- 
kenEschchffærcn frem har det 

gærct og gceret i mig, saa nu man 

der noget frem. Jeg trot, denne 

Sag er Tegn til, at der vil ske en 

Vending fm usckderighed i Fasdch 
landet, men —- der man tages 
fet. Tet kan ikke ske i en Hande- 
vending; det gælder om at skyde 
paa til den rigtige Side —. Der- 

for mener jeg, at denne vigtige Sag 
kunde frommes ogsaa ved at blive 
drøftet of Folk herovre, hvetn den 

ligger paa Hierw, i vor Presse. — 

Vi hat san en Fordel — Vi tør 
take mere frit, end de godt kan i 
Danmark — Endnu bar vi barc 
børt Veranbet over, hvad vi ha. 
lidt saa lccngc under i Stilhed —-· 

Nu bør dct os, fom Læqerne, at 

udgranske Ondcts Aarsager. Op- 
110as det, san er Slaaet hath dun- 

det, men endnn hnr vi ikke børt 
nnsget our disse. SmIIdspres- 

sen — ja godt — ned med den! 
—-— skaber ika Liderlighcden, Incn 

csr sclv en Affødning af donne. — 

Fattigmand. 
—-—- -.--z-----.». 

Fædrclandets MagdaleneH 

Eøster, lcd du længc » f» 
Tau-J i SkændselstIertc, 
Lyt — der brast dens Strenge-: 
Ædlc SøsterhjerteKHI 
Vaaudct Vcd din Piue, 
Vil ej Medsfyld basre, 
Tvinger Brødrc sine 
Huka paa din Pärc. 

Søster, led du længe 
For felofærc Bruder, 
Bort han snart fkal slasngc 
Styggc, raa Unoder, 
Staa dig saa ved Side 
Under Troskabs Mcerke, 
Skærme dig fra Kvide 
Nu, kmn blev den stærke. 

Fattigmand 
—- —.-——-.9-—-—— ——— 

Genucm Skæteur. 

Jndre og ydre Liv skildret as 
Soratie, overfat fra svenfk af Pastor 
G. Mynster, Præst ved Lukaskirken 
i København. En kristelig Livss 
528 Sider, godt indb. Pkis sl.50. 
fkildring fta det svenfke Folkeciv. 

Dauifh Luth. Publ. Hause- 
Blair. Nebr. 

H Tem, Frøken Eiche bar taget 
fig- 

H) Frøkcn Esche. 

seanrquwjan — Mem-an ljne 
Store Jul- 

Muhle 
afgaar direkt til 

TI« F« »s· «- 

kra New York 
med hurtiggaaende dobbelt- 1 

Skrue-Damper 

Usnnk MI 1 
1 
l 

Ungan .lJ88. 
Helli luv Mel-. 
Passsgemse ais-a fra chicago 2 Dage titiliscke- 

Korn i Hu- 
ati treclie Klasse Zum Sk:111(lj1«avieti- 
Amprikwhiniesns skihe timles ksknita 
an km- 2. 4 ug 03 Pers-Just Reserven-t- 
Plnds kais mirs-. 

A. E. IOHNSON Z- c0., 
Geu’l III-sc Pass. Agents. 

126 S. lcinzie St. ,- cchA00. 
100 Evas-L Av. S» )linkIe:.vOlis. Ninu. 
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klagt-It Lamms-Kalender 
med Als-unst- ojk Noteklagtbog lot hvek 
DIIlAtket. elegsncindbaadea, iadch01. 
deade kulcl staat-tilgt Aths over cis Pol-. sit- 
tot ck Zeslclclolsetq samt Europ-, Aslem 
Als-litt o Anstalten Uslt 9 üac ndförte 
lcokt); est-den indeholdek Bogen en 

Mqude nyttixe og nandvætlise 0p1ys- 
singen 
6 eleksste Progpclnslsostkokt 

fes Nokge ellek Daamskk, samt 

St Auf sagte-Etat 
tadedolcleode 115 forskjelllke Use-le as ti- 
neste lcvalltet. — Alt dette set-des 

Fslf fll. cslslISlI 
der indes 30 Dage ins-endet so ceqts 
tot et Aar- sadskrtptjoa pas »als-streut 
Piston Dunsle det- udkommet hver 
Mast-ed used kn- 16 til 20 strick mcd For- 
tællingek, Bist-. Zwecken Raad kot- Aas 
os Zjem osv· llvett Nummer du«-et 
et mal-r komptet Beste· 

Desudea etholdek eabvet ny About-est 
som shssnpfsmis sag Isagt 0p1s. 
set tkkket 12 Sldre Nun-re at Bist-let 

Bem k—sa tiuadvsklte Bundbog tot hegt- 
n Dsgjkaroy 6 sum-to Postkon 

tm Ejesmlssdot. Sum Do kat- glsäo Vom-or og 
Dokjeodpe med, St ongt sagte-Mulsant ou 

Its-aged näh-Stier Use-Stof. et Blasi. Dom 1 
Ord os suledok bringet Busen og blinder tr- 
ügt sowie Lan-L Alt dene send-IS portcfklt seid 
Most-Lotsen at trug 50 cems l trinkt-ket- 
sllek Money Orden — sknv xsiter Katalog og 
admsskkesle Ttldnd til Ase-met- ogÄboanenh 
Mom. Prof-saure set-des krit- 

c. RAFDITSHEX Pra- co. 
SEND-M s. 4 sk» Illaaeapollm Illus- 

« 

·- .,- ." »z- t-« «.». » 
T. "I: :- 

Der kr- Hand 
for den Iygeste vrd vetimclig vrng af 

D r . pc t c r 5 

Kuriko 
Intet Tilfk rled bar tskrrcr sm: ondanm inacn -nadom saa ba ab- 

at ikke dmc «:.1m1c, vclvrovcde U: muidd cl bar virket gavnligt 
Gigt, Levcrfngdvm, Koldfcbcr, dantlig Fordsiclfc, Fotftovpclfc 

vg mange andre Inder fotsvindck hurtigt, naar Kur-its hemmt-s- 
Ten er tillavct ma en irrlii Maude as man sundbcdis brinqcnde Roddcr m lIrrkr Tcix some- ikkc zum :1pntbcket, men tun bos Spe- 

cial- Jlgc mer ans-atra as Enc -e-iernc, 

Dr. Peter Fabr-sey öc Sons co.så.1-ä,«.äås..chicago 

Smukt beliggende 
Gode Studenterværelser 
Lyse skolestuer 

Opvarmning ved Damp 
Elektrisk Belysning 
Gymnastiksal 
God Bogsamling 
sang--ongtterærforeninger 
Foredrag 

KFRSFS 
COLLEGE: Hlussisk Vi- 

denskabelig Af(1e1i11g. 
PRO-SE)IIXARY: Fordere- 

der til Trinitatis Sem. 
NORJIÄL (C0unt)· szstate 

Certisicates). 
ÄCADEN lC: Forberedelse 

til Universitet. 
BUSINESS: shorthkmd ä 

Typew riting. 
MUle:Yj01in, Orgel og 

Pian0. 

s16 for fire Ugers Ophold og Undervisning. 
- Effemmssfsmww kegymior sie-» 29. sagte-mäs- 79»8. —- 

IF Slcrir efter Katalogl 
C -Y. H--1-YSE.Y, For-standen 

Bmc HA. liluin Jst-Inn 
» 

-———— TM 

En ny yoldvar og clcgant ZivkL 

Vihar netop modtaget en ny, fin og stærkt indbunden 
Bibel, panndia Papir i Lommeformat med Guldfnit, Overfalds- 

« 

bind, runde Hjørner. Det er en specielJndbinding som vi har 

l 
( 

f 

l 

faaet lavet efter Bestilling, den er meget folidt indbunden og l 
vilsikkerttilfredstille enhver, fom ønsker en smuk og holdbar i Bibel. Prisen er sat til 83.20. 

DAZVISH LUTH. PUBL. Ho USE, 
Blair, xVehraska. 

W-——»——- 
W 

Blatt-, Nebraska. 

OfdOIOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO· 

oet bei-lei- sig 
It holde Dete- 

sKO 
i goes Statuts 

W gar at stags 

Reparafionsakveise 
ps- S I( 0 . 
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