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virkelig storartet, at faadatt noget 
kan gaa godt saa lcenge i vor Tib- 

,,Mm.« 
—-·0-« -s--—— 

En dansk Gkav i Rom. 
Forsatteren Zakarias Nielsen stri- 

ver i det sidste Heefte as ,,Gads dan- 
ske Magasin« ont et Besøg, han hat« 
aslagt ved den danske Digter Earsten 
Hanchs Grav paa den protestantiske 
Kikkegaard i Rom. Vi hidscettee 
dette: 

—- ——- Carstett Hauchs Grav? Jeg 
ved, hvor den er; thi jeg hat vceret 
her en Gang fer. Det er med en egen 
Erbsdig Følelse, vi (min Husmt og 
feg)tm-der hen til den. Pruttkløs, sont 
hatt seln var, er hang Grav. Over 
Graveu, der ontsluttes as en stor, fir- 
kantet Cententkarm omtrent en Alen 
his, spreder sig et Vcev as Vedbend 
og Vin. Ved Hovedenden ligger en 

tyk Mattnotsten, en Alen lang og am- 

ttent liae saa bred, nted Jndskriftetn 
»Dann-en Carsten Hanch«· 

Terefter nenaiver Forsatteren et 

,Bt·ets st·a Goldschmidt til »Fredrela«n- 
det« —-- sltevet fta Rant den BR. 

Februar 1872. Tet ltedder l)eri: 
»Im tonnner nn fra Hauch 

Frnen ask ind aa spat-ate, ont han- 
vilde se ntia, da ltan tillod det. Dan- 
var Dienen tneaet, tneaet tttaaer 
men hatt var tilliae bleaen, atn jea 
san tat« siae, sinnt-. Hauch lsar al- 

dt«ia, saa lasnae jea lsar kendt l)atn. 
været en sinnt Llcand, tnen nn er det, 
sont atn ltans indt·e Versen hat« sattet 
fald ILIsaat over de tsdre Ter oa 
hat« idealiseret dem Hatt saade: 

Det er niestet lettete at da 
end saa tnanae antaaet«. Jea ded, 
at jea ttar Ildødeliabedeni tnia on 
skal aaa ind til et andet Liv. Det ved 
jen, det saler jea tned største Sitkers 
hed. Oils alle lijetnnte i Datnnartl« 

Jea sad tned lians Haand i» min, 
og ved de sidste Ord tryttede han den 

saa varntt sont en Mattd, der sknlde 
leve lasnae 

Futen tnente, at det var bedst, at 
vi gib for at han ikte stulde over- 

anstrenae sig med at tale. Hatt sag- 
de: »He aaar vel fka ntig for sidste 
Gang«, oa da jeg allerede var i DI- 
ten, harte jeg hanc siae ttted ubeskris 
velig blød, men fast Stemme: »Gut- 
være med Deml Hils hjemmel« 

Jea aik tilbage til ham og sagde: 
,,Farvel saa lustige, Haucht« 

Hatt aav ntig igen Haattden og 
fande: »Ja-a dar rolia. Jea bat faaet 
meget at«lsejdet, oa alle ntine er sor- 
sømede Man ltar vcetset and intod 

mig. Jea ltar inaen at tlaae aner. 

Jea vil tonnne til at liaae ned Ce- 

ftinsJ’ Pyramide lpaa den protestans 
tiske stitstegaatd i Roms Im vildcn 

maastks baue foretrnlket Vøaestoveths 
nten del er jo aldeleg liaeayldiat, 
hvor Leaetnet lastes lten. Gaa ttted 

Gnd ozt lnlsJ Datttttark!« 

Tette er saa mer sont ntnliat, httad 
der blev sagt. Men lwad jea aldria 
kan aenaive, er Jndtrytlet,« sont jea 
tnodtoa as Blit, Stemnte oa den hele 
Personlialted Jeg var saa greben as 
det sintple, alvorliae og storslaaede, 
at, da jeg kam ndenfor, syntes mig 
det ltele store Runt lille i Samtnens 

Umringt tned den Mand paa hans 
·’ sleje«. 

DIE-« vidt Goldschtnidt Lad mig 
Um 

ltvad endnu levende -B-rn 
bei-til spie, f ottalt nng om den 
as Hauch bar ·'bste Dage. · 

gantle Dtgters ti. 
spr han whe- 

Ontttettt tre Uaet » og fande- 
kaldte hatt paa sitt Hultt. dis, sia 
»Du ved, at jeg stoler paa HMW 
mig, trok du, det bliver Das- 
,,Ja, Hamb- naar du spsraer ?- 
ledes, saa vil ieg sige dia, det trckq 
jea·« Da laste hatte Aafyn af 
Glæde: »Gud være lovet, det er sor 
mig den stsrste Lykkelf »Jet; hat gan- 
ske vtst endnu Arbejde for et Pat- 
Aar, men jeq vil nendelig heller-e ds. 
Da jea tyneg, jeg hat Lov til det, for 
der er jo sskget for dia, og voreBsrn 
er jo nu ogtaa fortstaede«. Og fta 
tm at ya- han oprtmt as kalte lin- 
ctgt i nætten alle de tslaende Dag- 
Den wMPræst kam til dam, es hattl 
nsd Nat-veren. Inst en Snes Mi· 
mutet ssr Dulden blev hatt tavs os· 
talteikke mete. Stille ca roligt lot- 
ban ind den 4. Mai-is 1872. 

sit- Mslmpsu 
T et Kur-ans i lzcmhkeopln M 

Vs ntis Amerika-I lcokrsspmt wes 

Skola, Arles-, Musik« aor am sma- 
Utiacmsntnstalln hkolek steinhart-g- 
a« m at Not-nat Vom-s Jst-atmet 
Conm ntskkopstntokydottm Mr 
Mo III-m It Ema-rannten 

U» 

Korreskfondaucet 
Dnnucbrog, Howard Entmut- Nebr. 

Nogle Begivenheder, der interes- 
serer os her i Dannebrog, kunde maas 

ste ogsaa være as Interesse for andre- 

Undertiden kommer det vigtigste 
allersidst, til andre Tider det sidste 
farst og det snrste sidst, eller midt 
imellem, som det bedst kan træffe. 

Nu overlades det til vedkommende 
selv at asaøre, hvad der kan voere 

mindre oigtigt eller magtpaaliggende 
for den entelte saa vel som for Sam- 
fundeti sin Helhed Men de vigtig- 
ste Ting vilde vi gerne pege hen paa, 
efterhaanden sotn vi konnner i Bern- 
ring med dem, og anbesale dem, der 

bedst kan tjene til alles varige Bel- 
faerd og advare imod alt hvad der 
kan vrere til Stade eller Fordærvelse, 
enten det nu er legemligt eller aandei 

ligt eller begge Dele. 
Med knn et Par Undtagelser har 

der vaeret stadig Gndthjeneste to Gan- 

ge hner Søndag i den lntherste stir- 
ke saa vel sont Zøndaasstole Ung- 
dotnssnntde og lignende Pastor Pe- 
dersen prcediker nn igen oni Forcnids 
daaen paa Dansl oa otn Astenen paa 
Engelsf. Han holder oasaa Gndcitjes 
neste ved Dry Creek og andre Steder 

efter Kran, og sont han sorntaar. 
J. C. Christensens Bester-, Mrs. 

Peter :)ta-Inntssen, afgit ved Die-den 
Lørdag Morgen den li. November i 

Loaan Preeinet, Nord for St. Paul- 
hnor de har lioet en Tid. efter at de 

i lcenaere Tid haode boet her i Nekr- 

heden. Vi har lendt dem flere Aar 

sont hasderliae slittige, kristelige 
Fall oa tan itte nndgaa at sorge nted 
de saraende og bede Gud om at troste 
og oejledede1n. Bearavelsen foregit 
her i Dannehrog Mandag Efterntids 
dag den 8. November Der er en 

stor Vetiitelreds, der deltaaer i denne 

Sorg. 
Nev. C.L.A.Christensen fra Linie 

Grove bar Urvtset her oa prrediket 
baade paa Danst og Engelsk i Baptist 
Kirken Ellers har her inaen Bapi 
tistsPrædikant vceret her siden Mr. 
Thrhsen reiste hort. 

Pastor Pedersen og N. R. Nielsen 
var i Upland til Jndvielsen as den 

danstslutherske Kirke der Søndag den 

31. Oktober-. Jfølge deres Beretning 
Var det en meget vellyktet og del-ya- 
gende Tur. 

Mr. E· A, Thorp fra Eollege Vietv 
ankam hertil i Torsdags on har holdt 
Moder i J. Knudsens Hirs. Han er 

ZynendedagssAdoentist, oq bestyrer 
den danske Afdeling as »The Inter- 
national Publishina Association« i 

Callege View oa er dlledattor as 

»Enangeliet-J Eendebnd«. 
Paa tlnindernes tristelige Afholdss 

soreninass Vegne hat« Mr. J. start 

Ehenen holdt Foredraa i den lntherste 
siirle her i Byen og liaeledes i slere 
andre Byer her icwward Connth. 
Han staar iForhindelse Ined ’-Beople—:s 
International Leclnre Vnrean on 

taler sor den Saa, han erntest in 

tet«e««:iseret i, nenilia Asholdsssaaen 
Steniningen stiger; oq det glasder 
oc-, at der er tnange flere ined nn, 

end der nogen Sinde sør har ver-rot 

Folk af alle Klassen baade læg oa 

lcerd, indser bedre nu end forhen, at 

Tilvirtning og Nydelse as berufende 
Drille er et Onde, der ikle bør regn- 

leres, men forbydes og afslasfes. 
Vedærlige Folks Enighed kan dette 
Maal opnaas, naar- vi staat Djaeves 
len imod og holder os naer til Gnd 

Det er godt at se sorskellige Kitte- 

samfund oa andre Foreninger, dei 

ellers itke can stemcne overens met 
«sverandre om den eller den Ting 

»Hm F Kristi Kærlighed enes om de 

«. -.z ·or hele Byen, hele Staten 
mat. Aste I- 

le Veweuj i at beholde og vcernt 
ja he 

yde lty det onde undet 
km det g. ioc s 

ur- Skitre111·r- Sslv m II her 

anmsbrog er ·fri for Licesk.se« Las 
umg- Det onde tilFAdkS US UND-se- 
ivn MS pg i vokt Land, cc Vi dos 
me hat spt spk dets Jndflydelse 
»So-at Optio31« kcm tillmseksdends 
Akk- i Hast-dem men erdsaadan Til- 

stqnd W zog ikke tilfredsstillerlde 
kned Hensyn til SIaveriet iSyden 
euer Flecken-nett umh: ei heller et 

det med Dritteriet«og dcks Tklbcbsd 
set holde Scavcki pg sum Das-Mob- 
der nylig er bleven mer eg m Lk frem- 
trædende. 

Det siges nos; at ,,l)vad« der foer 
Haar i New« Dort City eller Saraba- 
det tommer es her tsDantkebwg ttke 
sed". Wen des er en- urtgtig Paa- 

stand. Disse Byer er inden for Lan- 
dets Grcenfek, og som Landets Bor-; 
gere interesserer det os at s: Rettenz 
Fremgang og Plagernes Udryddelse;« 
og enhver maa holdes ansvarlig forI 
Bifald laavel som Medhjælp j modsati 
Retning. 

Danskerne her i Countyet har 
den Glæde at C. G. Jensen er bleven 
valgt fom County Treasurer med en 

god Majoritet. Han hat lcenge været 
i Fotretning her iByen iom Korn- 
handlek (Grain bnyer) og er velkendt 
iblandt sine Landsmcend saa vel som 
blandt andre Borsiere 

Det Selfkab, sont reiste til Dan- 
mark, som fsr meldt i ,,Danskeren«, 
havde en lykkelig Tur. De kom ikke 
alle tilbage paa een Gang, inen de var 

lalle velkommen til Dannebrog igen. 
iEn Aften, efter- at Hans Peterfen og : 

lFamilie var kommen hjem, samledesij 
let godt Antal af Befolkninaen hos»· 
kSchlyternT og saa dorg vi af Sted7. 

Itil Peter-sengt Hjem for at overraike 
dem on liyde dein velkonnnen, da paa « 

’fannne Maade og Sted inødtes Vi 

sfenere oa aik i Flok og Folge til 

Prceftelmliaen, da Pastor Peoersen eg- 
l)ans Familie var kommen l)je1n. Vedl 
beane Lejlinheder var der munter 
Selitabelialjed oa vierteljg Glæde · 

og Taf til Und for bans Varetcrgth 
» 

Der arliejdesz nn paa den nye Staiij 
Htioiiszllthmina, li. P. Tenot Deus 
Hbliver en Del større end den aasnle,«« 
Jder brasndte ned, ramt af Lynild ! 
F Paul Chr. Madsen, der var med- 
Ftil Danniark, bar nn efter sin Til-’ 
,baaekonist byaget en stor nndelia Bo- 

»lig ved Central Park End for M· C. 
Petersenk Jus-. 

I Rielss Anderfen, Fred Jømensen 
’oa andre er oasaa ved at opføre ftørre 
ByaningeU da Byens Fdrretning var 

dist aldria bedre end den er nn. Huld 

l 

IF: Winchestters nye Butik er lileven J 
»fcerdia oa vel opfyldt med Vater af Z 

alle Slags ,,(lteneral Llliercliandife«. 
Der var en aod Heft paa denne 

Ean i Aar, faa vi har aod Grund til 
Tal oa Glcede oa det er aodt at paa- 

»skønne Gile Velfignelse. Af ster- 
Efte Betydnina er det at lade den tre- J 
Ieniae Gnd raade oa vejlede os i eet 

oa alt, at hans Villie inaa vasre den J 
overvejende i alle vore Handlinger. 
Maa hans Kcerlighed i Forbindelse 
med vor Kærlighed til hverandre 
vcere vor Styx-le oa vor største Glcede 

Kærlig Hilsen 
P. M. Hannibal 

s- -4 — A1 
— 

Jensen, der var i en høj Alder og 
lasngtes efter Hvile. Mr. og Mrs. 
Hobert Jener havdc den ftore Sorg 
at miste deres lille Baby. Vi har det 
Haalx at vi skal møde dem paa Op- 
standelscns Morgen for aldrig mere 
at stilles. Korr. 

Es Kreis Ima- Links-Es f 
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glulebilleder og glatetanker— 
for Hin-m og gitorm 

Zä- 

Under denne Titel vil der i Äar paa vort Forlag 
udkomme en ny illustreret Gavebog til Brug g 

»
-
 

J
X

 

« for Søndagsskoler og Hjem. Bogen bliver paa 32 
-- Sidcr stort Kvartoformat med I9 Jllustrationer, 

hvoraf flere helside5. Teksten bestaar af Juleevange- 
liet, «Julesalmer og passende Vers. Paa Forsiden af 
Bindet Billede af. Englekoret Julenat, og paa Bag- 
siden et stort Julctræ. 

Prisen bliver 25 Cents pr. enkelt Eksemplar. 
J Pakt er stor Rabat. Prøveeksemplar tilfendes 
portofrjt for 25 CentS. 

« Bogen ventes færdig omkring 20. November. 
Nærmere Unmeldelfe sencre. 

» 

CI Vanislt xuth Publ. Hause, » 
Blair, Nebr. 
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MONTRNR 

lRRlCExcET LÅND 
i Ilet hermntc Swect Grass Distrjkt i 

YlClILOWSMUB FULLle 
98 000 Aue- IIIISØUt l zum- Uss l rugfk I II1(1 Det bcdste 

pnxi AIIIcrilcx is F Istlnncl eI Ilct irri»cre(lc X Isten Skriv citer 
n: Ermpr UplzsniIIIscr lur S tlg Iscd 

GI« Ass IZRWHIBKS LÄND (0., DIDIM N« 
nn- Inn-OR IIHNIAN I 

TI« us lk tIIr ( HI( M( U UlU Ildllc ER DREI-O 
lIIruu R« IIIr FIINNI APOI Is— Bl(- Pl HERR -.«7.».0 

Bekendtgørelfer. 

Luther College Aalmiugsfest. 

Luther College indbyder hermed 
oaa det venligste til Aabningsfeft 
Søndag Eftermiddag den 14. No- 
Iember Kl. 21;-2. 

Missionsmjdr. 
Om Gud vil, bliver der Illig-sinns- 

nødc i Menigheden i Elk Horn, 
Iowa, fra 26. til 28. November-. 
Renner indbydes herved paa det kærs 
infte til at dcltngc i Mødet 

Paa Elk Horn Mcnigheds Vegne 
Boul Peterseth Mg!;s. Find 
Th. N. J c r s i l d, Mghå Prcrsz 

Missionsmødc og Aabniugsfcst. 

Om Gud vil, afholder Trinitatis 
Meniglch ved Kenmarc N. Dak» 
Nissionsmøde den 26., 27. og 28. 
Wov. Om Mandagcn den 29. begyns 
der Bkorson Højflolc Om Form. 
m Kl. 9-——11,30 indskrives Clown 
»kl. I CftcrnL holdes Aabningssum 
n- mcd Taler af Kredsens Præstcr. 
Um beer alle indbydcs til at søls 
Ic mcd s hjem fra Kredsmødct I 

Montana 

J.J. Kildfig. 

Missionsmødr. 
Oxn Sind vil, blivcr der Missions 

noch i Fremont, Nebr» fm 25.—-——28. 
Ikovember. 

E. R. Anweer 
Præst. 

Olrkindcy Calif. 

Vi liar haft 3 Tages Tllsissiukxii , 

mødc Da Prassterms itittde tils 
Web-Jan i Erlnm og Tot Neu m 

lang de oii et Brim, ou vi var main- 
,v(·d at liørc det smmle Evangelium 
Vj lmr Foriasttclie uni, nt disk itiu 

Wider tumt rittan Taf for»Bcfc-x1pt. 
kom igen. 

Wir-T P. Olfisn ou Fniniliks, Illhy NE 
Likrs..i).2«i1i«kisiiiii or pcuchføq i den-S 

:::·!c Die-m si Junni Dauben di- imi 
Ifindcr det for koldt. 

Pustor Eimliulin er i distcs Tage til« 
Krodssnmdcb Maattc Gud i jin Nunm« 

se til jin Arledssmork her paa Beil 

kysten, san at Nuds Rigr nma blims 

,,det one forwdene« for mangcs bkmdc 

unge og geniale 
Mr. Hovman og Familie-. Mk- 

Rowland og Familie og Mr. Oanioss 
fra Kenmcire ,N. D» bciøgtc oiis i 

Missionsdagcne. Vi forstod, at de 

aqtcr at boicktte sig her omkringz vi 

vil blive glade ved at have dem i voi- 

Midte. 
Vi hat« haft dejligt Vejr under beli- 

Høftcm og Rofincrne er tøkre. Dan- 
bladene siger, at htsr er imcllcm 
60s og 70,000 Tons af disfe søde 
Vaters men Priien er kuu lille i Anr- 

" 

fta 2 til LIA) Cents pr. Pö. Men vi 
« 

har bedre Tiber i Beute. 
Bi hat liqe haft den førftc Nenn of 

nogen Betydning, og efter den fik vi 

Llidt Natfroft Det et behagcligt at 

Im Älidt Fort-»dring i Vesret efter 7 

Ma 
« 

.Solfkin. singt-Ists IXII-e Dsdsfald i vor 

Midtr. og det mikkdek CI Um« It· Vi 

site her his- msget skjvende SICH- 
API. H. Hanf-m fom længk hade 
venict at fe sin stellst-, er en af kom. 

Jkke III-irae eftcr sank-Jede M. Heu 
ningien hjcmx ha» sak- Fommen her 
for sin Hdbrcds etc-ni- — 

— 

Atterssloa ngen ned kbkm dt us on 

tog Peter OlIMJ hazi Um- j Lo« s Alk- 

JIVIES for a·t genvinde sin Hktk"’!«0ds 
MVPM var Klokkeklangen forftm U« 

Meki spk Vek Jendtes Bud qfter Miss, 

Iudvielfe og Missivusmødcr 
wides, om Gud vil, i Vor Frclserk 
Renighed, Staplchukst, Nebr» fr- 
). 25. til d. 28. November. Den fsri 
"tc Tag er Taksigelsesdagem paa dei. 
joldes der Taksigeliesprædiken, og 
nirkens nybyggede Krypt bliver ind- 
siet Fredag er bestemt som de ungeg- 
Vagx Lørdag og Sondag holdes al- 
nindclige Missionsmsden 

Spørgsmaalet: »Hvorledes km: 
derrens Villie med den enkelte bedss 
zlive gennemfør12« vil blive drøftet 
Ja ved Ungdomsmødet vil der blin- 
"orbaudlet otn folgende Linien »Am 
1f dun, der nlt som unnc søqtc Plads 
i Kongcns Ganrd«. ! 

Pia-steure MI. chnsetL WITH-« 
Ins-d, C. C. Mole IT klssnrkusfökk m 

manch tllkiiisionasr Jus-:- Tirm Oft 
doltxw 

:1.Ik’cni..wdcn indbyder lwvcd ti. 
desttu Makxa Ulr, smn nil gcksle oz 

fknl Vaer nettean Tilrciscndc, so:: 
ikal denn-s i Ermord, bebe-J melde 
drrccs smnmus noqet i Formij 

Jnnr Marias Haufen 
Staplclmrfthelm 

.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.«I.I.I.,I.I.I.I.I., 
Frit sendcs 

on Politik mal 

30 elegante Prospekt PostkLt 

«-
«s

·-·
« 

sra de glemnlikunsiske Lande ng Ame- 
rika samt Juli-— us( Nytuuruk»kt. US 
vut elegante- 

Lomme- og NotekikIZIRIlcndek 
for Itsm meil AltaInIk og Not-klass- 
bos for hvcr lmg i Aas-et. samt snlck 
est-endigt Atlas »ver- als Fort-Ists- su- 
IIk og Jo« san-Im- Vertltn. Alt druc 
til en lhlsolzzsprss us näc- semscs skit 
III IsJIIlIVeI , Jet- Intlen 30 Unm- nen- 

der 0«,s0c for et as cic- sølgendc ljlmle 
for et iu-: 

lll. Familie-Journal 
udkommer ltver Manned i stokt Js— 
stetige Form-r op- lncieholdet smtke 

mlkul re Perseus-sieh Novellsr.l)lkts. 
II ask-lieh cod- Itsstl lot flusos Mel-. 
Aus-dates- o-v. ou· 

I VI « Ucle og Mem me 
lllustkikst Fsmlllobliel· 

uflkommcthvetMaoned ogsndeholdet 
tout e og underholclende Fort-Illu- 
st, d III-I- 0 Ulkto us de bedste Pot- 
attere samt elærcnue Arm-let If IX- 

mea latet-cause for lius og Hieni- 
sxANosttsIc 

»- 
» 

FARMER JOURNAL 
st VII-l lot III-Im. III-I o- Miss- 

lltl sitt hier Magnet-, lü Zwei-« « 
sps tot isten-c Form-t. 

Poe shoo mute- ssts s amt- ot Au 
samt opkos III Post-on es 
s»k des-date outmckaleuflek 
III-IT. 

For soc ist« unless- statutaon 
til-I- tok sIJs ok for sl VII-til lot 82.7s- I 

Den t dctte stomrteclc Tillnul o Isc- I 

sen Innre-It Bein-mitt-, du vort plus I 

as Lommchulcmlekes er hegt-trachtet. I 

vacnumrc uk ovemmnmte Blase I 

Ientlcs srit pfui Fisrlunxendr. Bei-b I 

Ium sende- 1 Moneks Order ellct Pri. I 
a I 
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E ket. Tll com-u 08 Europa be- 

stier 12c met-e fut- hvtskt Med. Ba- 
bvck der sendet os 10 Navae os Adres- 
sek pas Landsmtond fast et as Ils- 
dene estek eset Vals Mk I Z Manns-Ia 

c. RASMUSSDN Puls. CO- 

720s724 s. ( st» Minosupolls,Ml-. 

ersmm lHI Djskojle 
KENHAIQ Was couat7. N. DAMTA 

bcgynder sit skoleaak Mandag den 29. November- 

lmlmclslolser Sen-les til og Forespyrgslcr besyarcs of 

J. J. XII-Osts- 
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WFZIOIOHJU 

ILUtber 
Wigb Scbool and College 

Paris-m Ulisconsiin 

Forste Aar som 

den forenede danske evangeliskluthctske Kirkes skole 

AABNES DEN IS. NOVEMBER 

Akademi »st- Forretning »Es Musik 

Grundig og Praktisk Undervisning 

Ptmgtig Beliggenbed Moden-c Udstyf Rimelig Omkostumg 

Tälskriv l·’«-I·Ht:u«l«r»u um lciuxilisxx nxx mich-n sthsninxk 

JOHN A· LARSEN. 
Adresse 111 t. www-» wisxmin mva 

Wiss-Mess- W 

DANA COLLEGE. 
BLAIR :: :: NEBRASKA. 

; Stolen for Duft- -Asueriktsete. 

Z 
X 
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Eftctanrstrkmincu bcayndcr den 29. November 

Lyse Tom-its Forellen Elekttist seltsain 
Damm m Dusp 

cost-e Inst-: Klasfifk og videnskabeligt 
Indern-: Fireaarigt akademist Maja-. 

Prosesiun Forbrreder til Trinitatis 
Seminarium: Firmarigt Kurs-O 

Normal: UdftcderState Certificate til faadanne 
fom besinnt Eksamm 

commercial: Bogfsring og Stenograsi, eet a to- 

aariqt Kurs-It 
Musik: Organ, Pianm Violin, Sang. 

Undervisniug givrsi Brodcting og Fluuftmuliug udeu esan 

Brtaling 
lldmærkede Kurs-is i Daan gika i Colle-te Afdelinqen 

Kost, Undervisning og Logi 81600 for site Uger. For Stoleaaret 

betalt i For-sind 8130. 00. 

Striv efter Katalog. 
c. X. dastu, Forst. 

-.«- ) «.«.«--,"—-,IT XIV-PMB BUT-W 


