
Lin ulemy da var vi de elendigfte 
as alle Memiesker, da var vor Del; 
Uiifeligere end Dyrets, der ikke stel-! 
ner meuem højre og venftre· I 

Stute, for denne gamle Jord her-! 
liae. Tag. da der skal komme! 
1Ve11deVidnerog slaa Reveille.! 

X. 
I it 

i 

i 
i 

Guldswv. : 
Tidenis Trin er tredelt. Frem- 

Tiden nærmer sig os- langsomt, tei- 
Vende Øjeblikket flyver pilsnart 
fra o-J. Men Forganqenheden staar 
evigt stille. E c biller. 

O If I 

Under heftig Ztrid ophidfesz vor 

Funtasi ——— som ger, m vi i Øje- 
blikfet bedrager us selv og gør 
Tim, sum det afkølede Sind viser 
os var urette og ufande. 

s( f I 

Illkennefket kan ligesaalidt med sin 
Taufe spiende um og fastholde den 
l)cle, fuldkomne Zandhed, som hans 
Zje kan male den straalende Mid- 
trag-Esset 

s s It 

»Ist leve gudvelbehageligt«, be- 
tyder det ikke: at nrbejde med til, 
at der nandelige, sande Liv kan væk- 
kesiandreP Tolstoi.« 

Luther Collcge. 

Zaalænge Paftor C. H. Jensen 
smwel sont de øvrige Medlemmer af 
Tirektiunen for Luther College ikke 
lmerfen hnr bevift eller tilbagekaldt 
den Vesfyldning mod Inig, at jeg 
,,gentagne Gange har qjort mis- 
lykkede Forsøg paa at faa mine 

Præftebrødre i Rncine til at tage 
Standpunkt imod Skolen,« agter 
jeg ikke at svare et Ord paa nye 
Beskyldninger eller noget fom helft 
andet. 

Racine, Wis. d. 9. Nov. 1908· 

J. J.Ki1dsig. 

Korrespondancer 
Boston, Mass. 

Ter er nu gaaet lang Tid heu- 
fiden vi lud høre fra os« her i Bo- 

ston. Det er alt andet end pænt afs 
es, tl)i vi forudsætter noticrligvi5,«« 
at det glceder vore Venner ude out-- 

tring i Samfundet at høre fra os, 

ligejum det altid glceder os at læse! 
Veretninger fra andre Menigheders 

Herren er usigelig god Inod oizi 

her i Bethania, ja, Ined Salmisten 
tnn vi sige: »Hm) er som Herren: 
vor Gud?« i 

Vort Meuighedsarbejde gaar fin! 
jcevne, stille men sikre Fremgangi 
Som bekendt har vi aldrig arbej-I 
det for at fua Medlenuner for vor- 

Menighed; saa meget Inere glæderil 
det os, nuar en og andeu, efter at 

have gaaet iblandt osz en Tid, kom-» 
mer af egen Trang og beder om 

Lptagelfe Saaledes pptoges tre 
Venner i vor Menighed i Søndags, 
1:e1nlig Mr. P. Svendsen og Huftrn 
samt gamle Mrs. Madsen Vi er 

glade for dem og byder dem rigtig 
hiertelig velkomine11. Herren give 
osJ Rande til i siærlighed at slaa 
Kredsi nm dem med vore Bønner. 

Vor sivindeforening afholdt sin 
anrlige Vasar i Kirkens Basement 
den 22., 2:3. og 24. Oktober. Der 
var mange dejlige Ting at faa for 
Penge Ja, det er ganske for-hav- 
sende at se, hvad nogle fau Kvinder 
kan udrette. 

Vi gjorde i digse tre Tage glcede- 
lxge Erfaringer om, at Bethania 
Menigbed bar vundet mange Ven- 
ner, ikke alene iblandt vore egne 
Landsmaan men ogsaa blandt vore 

amerikanfke Brødre og Søstre Ba- 

soren gov et Overskud paa lidt over 

s400 00, og vi har god Brug for 
dem allesammen. 

Vor Ven og Bruder-, Mr. E. Ans- 

dreafen fik i forrige Uge Telegram 
fra Pastor J. Madsen, Eben Ezen 
Bruka at Mrs. Andreasen var af- 
gaaet ved Døden dernde. Bethania 
Menighed føler ogsaa ved denne 

Lksjlighed at naar et Lem lider, 

suc- lider de alle. Mrs. Andreasen 
bar gennemghaet en komd Tit-. 

Tilfkyndet of Liegerne her reiste 
lnin med fine to fmaa Børn ad 

Besten til i Foraaret. Paa Rejsen 

lslev det tnindste Bat-n iygt og døde 
i Lniaha, Nebr. Med skU TMC Dat- 

ter Einnia reiste Mr—5. Andreasen 
til California for at tage Opliold 
eis Tid hoS sin Søster og Sooger, 
Pastor H. Hausen og Hustrn Miss» 

Andreasens Helhred blev daarligere, 
saa hun saa sig nødsaget til at ef- 
tcrlade sin lille Ennna hos sine 
Sloegtninge for selv at rejse til 

Brule Colorado, men hun var da 
allerede for svag til, at der kunde 
næres Haab om Helbredelse. 

Nu er saa Mer Andreasen stedt 
txt Huile paa Eben Ezers Kitte- 

gnard, og hendes lille Dreng hviler 
paa en Kirkegaard i OInaha. Men, 
sein Pastor Aaberg saa skønt sagde 
c en liue kllkindetale om vor afdøde 
Søster: hnn blev modtaget derhjem- 
nie paa den hinnnelske Strand af 
hendeszi lille Søn 

Vor Ven og Broder staar ikke 
cne tilbage her i Boston; Herren er 

nasr hos hain, og som Menighed vil 
113 tappes om med Kærlighed at staa» 
siredszs oni hain for at lindre Gitter-J 
ten og Sorgen. :Ucrs. AndreaseIH 
dode en støn Død i Troen paa Je- 
sus-: iaa er Døden jo en Vinding. ! 

Den norske lutherske Menighed 
har i en liengere Tid vieret fern- 
dui Prasst her i Boston, hvorfoe 
vi efter Anmodning derfra flyttedez 
ttore Formiddagsgudstjenester over; i den norske Kirke; men da den 
norste Allenighed i næste llge venteri 
at faa Præft igen, saa Vil tzores 
Furiniddagsgndstieneiter ritter blives 
aflioldte i Vor egen Kirke til stet- 
vanlia Tid J Forbindelse her-l 
ined fan jeg ikke godt nndgaa ats 
bei-are en Sag, soni jeg allerhelst 
vilde have været fri for, neinlig 
anaaaende livad vor Ven og Bro- 
der, Mr. A. C. Milleix sor en Tids 
siden strev oin Bethania Menighedi 
i ,,Janit"eren«. Det c-: jo noget 
sent at komme frein med det nu; 
nien det kan Vel nok undskyldek3, thi» 
sein for næunt, jeg vilde helst hat-ei 
naret helt fri for dette Stykkei 
vlrbejdcy og det var vist heller aldrigi 
tonnnen frem, deriom itke vi Var 

blevne giort opmærksomme paa, ati 
vor diirtesag her har tidt Skade» 
bekunden I 

Vor Ven Mr. Miller aflagde osi 
et lille Besøg her i Bofton paa Gen-I 
neinrejse fra Falmouth, Maine, til 
sit fremtidige Hjem i Besten; vi var 

gtade ved at se Mr. Miller, men 

Di var ikke tneget glade ved at 

læse, hvad han jenere skrev oin oså 
i »Danskeren«. 

Mr. illkiller form-lieh at da han 
Søndag Morgen spurgte sine Slægt- 
einge, soin han boede hin-, om de 
vilde nied i Hirte, fik han det Svar, 
ut her i Boston sover man Søndag 
Morgen i Stedet for at gaa i Kir- 
te, og endvidere fortieller Mr. 
Mille-r om, hvorledes han koni til 
Hirten og fandt kun faa der. Des- 
uwrre hat« jeg ikke niere det Nr. 
as ,,Danjferen«, som Mr, Millers 
Stoffe var streoet i, og ser inig 
derfor ikte i Stand til at gen- 
gioe det nøjagtigtx Inen Meningen 
hnsfer vi alle godt. Den var kor: 
og godt, at Mr. Miller fik det Jud- 
.«--:-1)t, at Bethania Menighed bemit- 
ter sin Søndag Formiddag til at 
seine i Stedet for at gaa i Ritte. 

Naar nu vor tcere Ven« Mr. 
Miner fik dette Jndtryk her Sizii- 
dag Morgen og var iblandt os hele 
Søndagen og deltog nied os i vor 

Osudstjeneste om Aftenen, saa synes 
Jeg, der vilde have Været en god 
Lejlighed for hain at tale med nag- 
lu af ozs oin den Sag i Siedet for 
at offentliggøre det; det vilde efter 
inin ringe Mening have vist mere 

ai Broderiindet. Naar jeg nu, som 
før ncevnt, ligefreni er presset til 
at tage til Genincele tnod Mr. Mil- 
lers Kritik, saa vilde jeg inderlig 
kniste, at alte Venner skulde forstaa, 
at det er med en dyb Uvillie mod 
alt, hvad der hedder Avisfejde 
blandt Gndis Folk, men det er af 
Sicerlighed til vor Sag, eller ret- 

.tere, Guds Riges Sag, at jeg gør 
here Venner i Samfundet opmcerks 
fomme paa, at Mr. Miller gjorde 
Bethania Menigbed Uret. Førjt 
angaaende Udtalelsen af Mr. Mil- 
lcrs Slcegtninge skal jeg bemærke, 
at de er aldeles nkendte med For- 
liold og Scedvaner i Bethania Me- 
nighed idet de deshærre aldrig 
tonnner iblandt os: vi ønfker in- 
derligt, at de vilde: maafke fik de 
saa lidt bedre Tanker em Wenig- 
l)eden; Ternæst konnner vi til Mr. 

kllsitlercs Veklagelse over de faa i Kir- 
1en Ved FortniddagsgndstjenelstelL 
Ja, tasre Bruder Miller, det er jo 
ins-tun hdad Bethania Qlkcsnighed nu 

i ni Aar dasaa har beklaaet, at af 
ds- ra. 2,·)()() Tanstere her er det 
tnn saa lille en Flot, vi har kun- 
net sanile da i Sakrdeleshed unt 

»For1niddaaen. Men naar De, kcere 
Bruder Mitter, har den Mening, 
at det er kllkenighedeas Medlemmer, 
der sorsønnner at gaa i Kirke og 

»tillige offentliggør denne Deres 
"Menin(3, da aør Te as Uret· 

Bethania Menighed er, sont be-; 
t·uidt, ilte stor, hvad Medlemsa11-T 
tal anaaar, dg det kunde tneget let 
ladet sig gere, den Søndag De 
var her, at aaa dmkrina Ined Dem 
til lmert enfelt Medleni sont ikke 
var i Rirken oni Formiddagen, og 
ligesdnt di her kender det, vilde De 
casaa have blevet doerbevist am, at 
inaen bled borte uden gnldig 
Grund Lid ncia intsvne f. Eks. 
m re nnae Piger. Forhdldcsne her er 

faciledes, at de kan ikke faa Lov at 
nannte drn Formiddagen; nogle en- 

tclte af dem kan nok faa Lav, men 

saa kan de ikke komme om Aftenen. 
Naar de saa kun kan komme den 
ene Gang, saa foretrækker de at 
femme oin Aftenen. 

Saa kommer ni til Familierne. 
»Der kan de af os sont har en lille 
Emnle Erfaring i Fantilielivet,«nok 
stette sia lidt ind i en Husmoders 
Etillina, san har 2, 3 eller man- 

sie slere sniaa Bern, dg i de sidste 
Par Aaristid har ,,Storken« aflagt 
flittige Besøa i næsten alle Hjemme- 
Ins indenfdr Illenighedem dg saa 
Haar tnan da flere Steder endnu 
dg Venter paa hans Ankomst. Jeg 
var Inange Gange set, her i vor 

Hirte, Lllkødre bringe deres smaa 
Born med sig i Kirken med det 
lldsald, at de ikke selv faar noget 
nd af Gudststjenesten og ofte er 

:·larsag i, at slere andre forstyrres 
as Børnene,s hvor Ineget vi end 
alle holder af de smaa og glieder 
c.—.;- ved at se dem. 

Men lad det nu være nok med 
Grundene, det er tilstrrekkeligt for 
o- at vide, at der er Grunde og at 
ingen bliver borte uden Grund. 

Vi har den Glcede, at oore Aften- 
audstjenester er godt beføgts-REL- 
fik Mr. Mille-: da ogsaa Lejlighed 
til at se den Aften, han var her. 
Mr. Millers Formaning til os, 
frrstaar vi godt, var vel ment, og 
den taaer vi ikke fortrydelig op, i 
Ewrdeleszhed da vi godt ved, at Mr. 
Miller er lidt kritisk anlagt; men Vi 
liedrøves over, at Menigheden blev 
ajdrt lIret og stillet frem for Sam- 
fnndet paa en saadan Maade, at 
Vor Sag her har lidt haardt demn- 
der. THE- 

Jeg oil ikte gøre noget Forsøgs 
paa at faa Bladets Lcesere til at 
tro, at di er saadan ndgle scerlig 
andfrygtige Metniesker her i Betha-- 
nia kllkenighed fremfor andre Me- 
nigl)eder, thi jeg tasnker mig altid 

lsaaledez at huor sotn helft man( 
«t«dnnner, skl man finde baade gode 
iko darnach Zider i Menighedernez 
Laien jeg holder nu altid mest af at 
Itale dtn de gode Sider, ikke dermed 
nient, at der skal holdes Haand 
drer det daarlige. Nei, langfra; 
men det forekommer min, at Guds 
Ord viser os en bedre Vej end at 
draae det frem til ane for Of- 
scntligheden 

Vi glceder os i vort lille Betha- 
nia, og jeg ved med Vestemthed, at 
Flertallet af Menighedens Med- 
lennner føler sont jeg gen-, at der 
hører jeg hjetnme, og det er mig» 
ei dvbt Savn, hver Gang jeg er 

ftrhindret i at være til Stede, 
naar Guds Ord lyder der, og vi 
hat ogsaa god Grund til ast glæde’ 
os- og være taknemlige for, hvadl 
Herren har givet os, ogsaa med 
Hensyn til den Herrens Tjener, vi 
fik her, bare han ikke skal slides op 

«va« tidlig. Jeg tænker ofte paa, 
Ihde Paftor A. P. Hausen sagde, 
«da han forlod os for at begynde 
ssin Virksomhed i Canada: ,,Herren 
Ifkal nok være god ved Bethania 
«Menighed!« Ja, det har han i 
Sandhed vceret. Det er ikke For- 

,ti·enefte, men Naade, ja altsammen 
Naade 

Bethania Meniaheds aamle Prcest, 
JPastor A. P. Hausen, aflagde os 

et Vesøa ester Kredsmødet i Brook- 
lon, det var os kcert at høre den 
velkendte Røst aflæaae Vidnesbyrs 
det for os otn Synd og am Naade. 

l 

Da Paswr Hausen forlud us for 
nt reife hjkllk til fktl Wenig- 
lnsd i New Te111nm·k, Catmda, est-sk- 
lod han sin antru her i Postme 
det var dog ikfe en For-glennnelse, 

lsunledesz sont nmn knn nlennne nu- 

Het Reffetøj, nei, det Var lnmde tue-d 
YLsidende on god Villie, for at Mkzz 
Hausen lnnde hjælpe Unsre Kvinder 

lmed Bafaren og derfor siger vi 
hjertelig Taf baadc til Pastor A· 
P Hansen og Mrs. Hausen. En 
kær Ven kom en Aften og fagdc 
til mig: »Vilde det dog ikke væke 
dejligt um Bethania Menighed var 

sea velftfllet, san vi Funde faa 
Rund til at have to Præster og 
to Prcestekoner«? Jeg funde ikke 
nndet end sige jo dertil, thi der 
knnde blive Arbefde nok for man- 

g-: flere. 
De af vore Landstnænd, sum hmi 

en lille Smnle Interesse i det kir- 
telige Llrbejde blandt «vort Folk 
her i Bofton, indrønnnek nn dil- 
ligi. at de kirkelige Furhold her 
er gaaet godt fremad i de senere 
Aar, oq at to Menigheder kon nd- 
rette met-e end sen. Ved at samtnen- 
ligne Nutiden ined Fortiden, sao 
ser man mere end fire Gange san 
mange af vore Landsmcend her i 
Boston, der nn Haar i Kjrke, som 
der var for ca. 10 Aar siden. 

St. Ansgars danske ev. luth. 
Menighed har i disse Dage skif- 
tet Prceft idet Paftor Vrockmeyer 
er rejft til Dannmrk, og Menighe- 
dcsnss for-henværendePrwst,Past.Chr. 
N. Pedersem har modtaget Kaldet 
ipen og holdt sin Tiltrædelsesprce- 
diken Søndag Aften den 1. Nov, 
i Trinity Church Chapel 

Hilsen til Bladets waere. 
C. Nybo. 

Sidncy, Montana. 

Blandt de af Landkommiteen 
anbefalede Steder vil man ogsaa 
erindre Navnet Sidney, Mont. 

Pustor siildsig meddeler, at der i 
Sidney allerede er en dansk luth. 
Menighed, soIn betjenes as Past. 
Brede Johansen, altsaa som« An- 
ueks til Culbertson, men at der 

III-Ia er Udsigt til, at der i en 
.. 

« 

Fremtid vil blive bosiddeude 
Præst i eller ved Sidney. — J 
Kirkebladet lceser man, at jeg har 
taget imod Kald derfra og agter 
at rejse derud til Foraar. Det er 

ncesten baade sandt og dog ikke 
sandt, thif det er sandt, at jeg tæn- 
tcr paa at rejse dernd til Foraar; 
Inen det er ikke sandt, at jeg har 
taget mod Kald, skønt et saadant 
er mig tilstillet. Jeg mener nein- 

1ig ikke at kunne modtage Kald 
fra Montana, sør jeg paa lovlig 
Bis opsiger Init nuværende Kalo 
Lidt nærniere Oplysning for hvem 
det er af Interesse: Jeg har lige 
siden Inine Skoledage vieret mik- 
ket af Gæld og har indtil i Dag 
itke set mig i Stand til at faa den 
betalt. Eaa kom jeg hernd i Vest 
on saa, hvorledeS andre Meinig- 
sker var lileoen hinler as Uncle 
Sam og sik saa den Taufe, at Her- 
ren maaske vilde hjaslpe Inig at faa 

vmin Gceld betalt gennem en »beme- 
sIcad«. J Samraad med Pastor 
Brede Johansen satte jeg mig saa 
i Forliindelfe nted Sidney-Folket. 
LA, kort at fortcelle: Efter Sam- 
Iaad med min nnocerende Wenig- 
ljedsJ Embedismæuo vor Kredsfors 
mand og vort Samfundg Formand 
leiser jen, okn Gnd vil med Fa- 
milie til Sidne1), saa snart det i 
Foraaret kan lade sig gøre. Jeg 
lxar sikkeret mig et Smkke Land 
ea. 10 Mil fra Sidney og har al- 
ltsrede begyndt at bygge del-paa 

Rundt Sidnen finde-J omkring 
30 danske Landejere;« mcn der er 

Plads for mange· endnn — man- 

ge gode fine Hjem for vore fattige 
Landsmænd kan erholdes for kun 
at bo og bygge paa Landet. For 
neermere Oplysning kan man heu- 
vende sig til en af følgende: Peter 
Andersen, Hans Nielsen eller Niels 
Anderson — alle« Sidney, Montana, 
eller ogsaa til undertegnede: i 
lCiemnare N. Dak. 

Onsdag den 18· Nov. vil jeg- 
om Gud vil, viere i Moudak, Mont., 
for at iedsage Inuliqe Landsøgere 
Enl)ver, sont ønsker at reife til 
Sidney, maa løsc Billet til Mon- 
dak, Mont» sont ligger paa Great 
Northerkt Bauen Lad ikke Rygter 
km Kuldc og Enestorine afskrække 

loder, koIn og sna et Hje1n, sont J 
sfan knlde oder-S eget. 

Eber-J forbnndnch 
Nielz Datnsfou 

Buck, Wis. 

Søndag den s. Nov. havde Vi 
sfdøstfest i St. Peterss Menighed Det 
par jo vel sent i Aar, men sent 
er da bedre en aldrig, sagde Pras- 
s!c11, og det man vi indrønnne er 

Sandhed Ester Gudgstjenesten sam- 
ledesjs vi i Præstens Hjem til Din- 
ner, sum Kvinderne havde sørget 
for. Tagen i Forvejcn vor det Past. 
Vigg ckødselsdag, og i den Anled- 
niug Var han saa heldig til Din- 
ner at finde en Konvolut med en 

Sinn Penge i under sin Talerken 
Han var. nu den eueste, som var 

san l)eldig. Ved at efterse Bidrags- 
lisstetn fandt han straks ud, at det 
var en Gave fra Menighedeng 
Kvinder og andre udenfokstaaende, 
sont mere eller mindre beføger Kir- 
ken. Efter denne Højtidelighed drog 
enhver sikkert hjein med den Følel- 
sc, at vi havde tilbragt en hyggc- 
lig Tid tilsatnmen 

Miss Dora Marie Amanda Lar- 
sen og Chor-les C. Herskell as West 
Sweden holdt Bryllup den 18. Okt. 
og blev asgteviet paa Engelfk af 
Pastor Vig i Overvcerelse af mange 
Vidner. Efter Vielsen drog den storc 
Vryllupsskarc til Mrsf S. J. Lar- 
sens Hjem bvor oi tilbrapte en god 
Tid samtnen. Til Lykkel 

Niet: J. Nielsen og Miss Anna 
Marie Tlsomsen holdt Brnllnp den 

Esfk Okt. De blev æqtcvicde i Kir- 
ken of Pastor Vin. Til Lyka! 

Pastor Viq bar været i Spencc1«, 
Ju» og indviet et Gravmonument, 

sont er rejst over afdøde Paftdr 
Clcmen Jenscn 

Søren Pederscn, der i de sidste 
Z Aar har levet i Luk, tidligere i 

Eureka som Former, døde den 15. 

Okt» Han Var født i Gisling paa 

Ejmlland 1845. »F 
Anders- Cl)r. Hausen, Chnjhing,· 

sxidt ved Lyngsaa i Nazrheden af 
Eæby, Danmark,1855, er afgaaet 
lcd Døden og bleo under stor Del- 

tugelse jordet den 19. Okt. Han ef- 
terludcr cn Søn og tre Døtre, sum 
ullc er quth 

Past· Viq hat« opsagt sin Gel- 

ning i Chushing Menighed efter 
Roman paa Grund af at han ika 
gidt kan udholde at fccrdes den 

lanqu ch sccrlig i Vintcriiden. Mc- 

nigheden har efter Forlydende sendt 
Kaldsbrcvct til L. A. Laurer i 

Lucis Hun har modtaget Kaldet. 

Lautan bar foruden Menigheder- 
nc i Butsu ogsaa samlet en Wenig- 
lyed i Bone Lake-. 

Adolf Søndergaar,d, Niels J- 
Wirtscan Svigerføm hat forpagtet 
Haust- J. Billes Form med Besæts 
uing fm første April H. .Bill(- 

reist-r cftcr Farindende ude til sin 
Daitetx sum er gift mcd Paftor 
P. Bürden Wiburg, Syd Dak. 

Gou. Jensen hode Auktion den 

T. Okt. og fik sinc Sager ganske 
qut lustalt Jenseit og Hnstru rei- 

ser nok til Oklahoma for at under- 

jøqcs lworlcdes Forboldene er der- 

ndo, førcnd de faster deres Hieni. 
Korr. 

(Kon·. fortsat paa Side- 8) 

WI- os all-W- 
Ins-Fixs- stskciikldJZ ils-st« « 

Der-ne Zog vil spare Dem .« 

sto. 812 til 830 nom- De 
Moder en Ovn ellek Kommt-. Des Tot-klarer hvoki 
lerles de beilste og ünestc Ovne og Kommt-or l Ver- 
dem or lavot us glvek Asnsulmk at Aue-me do des-ist 

Hoosier 0v110 ogs Rmnknker sp 
im F abrik til Forbkugw -· 

Et- fahrikcsret ak svært og sorgte Klu scs 
Ums-time smukt st puflset mecl alle nye 
Poshedrk acht og nzseste Model Gar-Ists- zip- ket ins-evi-. stottct nken Million Volkka 

«-l«lorssier« er brændebespatenüe ozk hager 
set. H Bin-n km Fuss-d (o:12. « ’l« Soll-L pas 
öc- Dir es. Lki Pl IV s- sgt at List-Alc- 

Pc III» H om Ost-i- 
Gekle- frie Prin- Kilth 

k-. .’:—"«-.C-x-test.,ülssjon Les-L 
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HALBER 51 QEL 

-...l)ana Zollegeh IF 
smukt beliggende 
Gode Studenterværelser 

Lyse skolestuer 

Opvarmning ved Damp 
Elektrisk Belysning 
Gymnastiksal 
Gocl Bogsamling : 

sang-—ogLitterærforcninger 
J 

Foredrag 

KURSUS 
COLLE (kF : Iclassisk- V i- 

denskabeljg Afdeling. 
PRO-8EM1NARY: Fordere- 

der til Trinitatis sem. 
NORMAL (C0u11t»v ö: state 

certificates). 
ÄCADEMIC: Forberedelse 

til UnivesrsiteL 
BUSINESS: shorthand ö: 

Typewrjting. 
MUSIK: Violin, Orgel og 

Piano. 

516 for Are Ugers Ophold og Undervisning. s III- Effekqarsiermfnokt öegymior sie-« LI. Texts-»der Mäs- —- 

C X. HANSEN, Forstander. 
M Skrir oftm- Ka talogl 

an 149. Blair. Nebr. IS 

.Æ W 
Vi har netop modtaget en ny, fin og ftcerkt iudbnnden 

Bibel, panndia Papir i Lommeformat xned Guldsnit, Overfalds- 
bind, runde Hjørner. Det er en fpecielJndbinding sont vi har 
faaet lavet efter Bestilling, den er meget folidt indbunden og 
vilsikkerttilfredstille enhver, som ønfker en smuk og holdbar 
Bibel. Prisen er sat til 83.20. 

DANISH LUTIL PETle «0L’Sh«, 
Bleib-, Nebraska 

Gn uy holdqu qg clegfant Bittele Z 

Dei bei-lei- si 
it holde Dete- 

s l( O 
« 

i gocl Stanckt 

W gar at Stac- 
Reparationsarveiele 

gis-sk, Nebrask-. VII S I( 0 . 


