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Missionætkursnset paa Tommctup 
HIijolr. 

Der vil sikfert jutcrcssere mange 

af »Dik.« Lassen- at faa lidt Oplys- 
nina om die-sc Marias-, hvorfor vi 

meddeler efterfølgende eftcr »Kr. 
Dabl.«: 

Da vi nu staar lige ved Affluts 
klingen af Dort Mut-sus, jom vi i 

Aar paa Grund af Fcricforhold i 

Gaste-v fjk Lov til at afholde her 
paa Tonmusrnp Højskolcy følex vi 

Traun t.l at udtale vor Glasde oq 
Taf for disse Kur-Jus oq icke mindft 
for dcttc i Aar. 

Tiefe sinkqu hat nasppe naact 

Konfirmationsalderen endnu. Det 
er da ret naturligt, at man med et 

saadant Fort-rasende maa føle og 

famle iig frem, Dette hak ogjaa 
vceret Tilfasldet med vore Missio- 
nærkurius. 

Det er ikke vaa Forhaand faa let 

at vide, hvor meng Kundskabss 
fylde en JndresMisfionasr can tagt- 
imod, aller hvor mange Timer »wa- 
ge Hoveder« kan taale paa Stole- 
bænken. Missionæreme er jo fom 
bekendt ikke stolede Falk. 

Dernæft kendte man heller iste, 
hvilkv Masiid der vilde vckre færlig 
skikkede til at avcsrtaae »Profess·oras 
ternc". 

Ondchq Var DcIt Penqcnocsn veu 

Forvtogmdet, som heller itka tundc 
lobt-s ude ai Vetmqtnina Skiilde 
vi bistale fokfvarligt for Opholdet 
paa Høilkolem samt Reisen til on 

fra, give Foredragsholderen et ri- 
mcsliqt Honor-or for hans Ulejligi 
bed, Arbeido og Reife-, da vilde Be- 

talingen pr. Deltcmcr blive faa be- 

tydcslig, at det for de allersleste Mis- 
linnrer-ers Vedkommende var umn- 

ligt, at behagt-, hvor meqet man 

end falle at trwnge til det. 
Nu hat- imidlertid disie Kurius 

haft den Lykke at made stor For- 
staacslse og Velvillie boade hos vor 

Beitnrelie, Foredraqsholdernc oa 
Vonncr omkrnq i Samfundcne, loa 
dcst vod Hierin heraf blev os mitligt 
i lin Tid at beqynde og acnnem 
Aarene at fortlætte 

Det er for denne foritoaende Bel- 
villie og Offervillighed, vi fsler 
Trang til nt udtale vor hierteligftel 
Glckde oq Tat. Fsrit en Tat til vor 

Beityrelle, fokdi den gav os Tiden 
til det. Dernwst en Tat til alle de 

gode Beman der fnanel enteltvis; 
lom lamlet sendet den-s Missionaer 
hertil og Eaa trofoit fortiættcr med at 
dælkc det aarliqc llndcsrfkud, der al- 

tid bliver. Endclig en stok Tal 
til vore Bksdke ,,Profesiorerne« 
iotdi de iaa beredvilligt kom og 
gav os dct beditcy de bade 

Alt vi er Haslev Højskole medFori 
stander og hele Personal-It mcaet 
taknemlig og nu ogfaa Tontmerup, 
fnldcsr faa selvfølgclig, at vi næsten 
kund-s glemme at nasvne det. P. E. 
Davider gjorde jo E sin Tid Begyns 
dechn nin disfe Kur-fus. 

Dei cr rige Timer for os disfe 
Tage, hvor vi assidcsz fra den dir-gli- 
gr Ovtaqcsflusd, fri for selv at gravi- 
og qrundcy maa sidde stille og sam- 
le op, hvad die-e qode Brødris gra- 

vcsk from til os. -«« 

Her en lille Prove, taget frisk 
fra Bunkm At hske en Professor 
give Dom-duckt af Aposteltidens 
Historie«, hvor hou med dyb, kri- 

stclig Forstaaelie i korte Træk leg- 
ncr Hovedskitkelseme deri, klarlægi 
ger den Tids kristelige, politift og 
sociale Forhold, og uden Famlen 
citerer Kap. det og det, Vers dist og 
det Iaa tkæffcnde, saa vi alle tænki 
te: Jo, se der staat del —- det virker 
betagentm Eller here om Heiden- 
fktrbyog Kristendom af Mænd, der 

sclv hat set og hørt paa Bibelti- 
mer of den. der er fuld saa vel be- 

vandrel i Hfin Bibel sont gammeli 
dags Skolebørn i deres lille Kate- 
kismus, det virker tilforladeligt og 

befruqtende. Hvor bliver Biblen dog 
stor og rig! 

En Fremslilling af Paulä Sle 
poa sin Prædikegerning gjorde Luf- 
ten ren og klar og satte os derben, 
hvor vi næppe turde ncevne os selv 
blandt deres Tal, som forkynder 
Evangeliet. .,Hcrre, gan ikke til 

Doms med din Tjener!« 
Tiden vilde fattes, dersom vi Inkr- 

mere skulde omtalc baadc »Fril)ed« 
og »Homelitik«, »Gnosticisme« oq 
»Metodisme«, «Højfang« og »Pm’- 
diken«, »Gudstjenesten i den gamle 
Pant« oq endelig fom Asslutnina 
et »Verdensbillllede« paa Høfltidens 
BnqgrunR 

Alt i alt Taarc værdifuldt, indsi 
holdsriat og afvekslende, tnen doas 
et harmoniik Hele. Vi hører sta- 
da hinanden sige: ,,'Let er doa det 

bedste Kttrius, vi nogen Sinde hart 
haft: lwor can det doa verke, at no ( 
gen Llckissionær lau blive borte ?« 

En anan bewdelig Glcede ved 

disJEe Kttrstts er Zanwasret med 

hinkt-idem Vore daglige Andagter 
tned Sana. en kort Betraatning 
over et Gttds Ord og et fælles Bede- 
ntøde, fom forrettes fliftevis af Mis- 
sionærerne, de perfonliae Santtaler 
samt Ventærkninger. sum falder nul 
oq da, aivets os et dybere Jndblikl 
:l)inattdens Gttdsforbold og knytterj 
ok« saftere samtnen i den faslles Kampl 
oq om den faslles Optlnve 

Endelig bør ncevnes Sammet-et 
med Foredragsholderne som en stor 
Glæde. Hat nagen af disse, "hvad» 
vi felvfølaelia ikke ved, skumlet lidt 
over ,,disse Fifkere fra Vethlaida«, 
oq omvendt »Fifkerne« 7kttmlet lidt 
over dem, faa er disfe Timeks Sam- 
vasr et yppetliat Middel til at faa 
Stumlerierne vcek og gøre Lttften 
klar Hvilken ret Laster konnner 
ikke til at elske de store Drenge 
naar hatt hat set Mulighederne i 
dem, og denne Kærlighed bliver Tom 

Regel gengældt med Hsjagtelfe og 
Tillid. »Al Ting af Kasrlighed fis- 

;des«. 
JndreiMissions Særpræg: »Jam- 

«arbejdet mellem lærd og læg«, ftyrs 
Ekeg bvwdeligt genncm disse Kur- 
fus, og det er en Glast, i.1, en 

Fragt, som vi gern-s vjlde give den 
indre Missions Boftnrolfcs til-baue 
fom Tat for deres Velvillie mod 

more Kur-Its 
Nu vil vi slutte disse Bemerks- 

ninqer mcd en kraftiq Appol til 
bver eneste Missionasr om at bisnytte 
det enestaacnde gode Tibbud oq faa 

W 

Del i disse Værdier, et saadant Kur- 

n: absolut byder os, Verdjer til 
vort personlige Samliv med Gud, 
til den indbnrdes Broderkærlighed 
og Forftaaelse og til Dygtiggørelsel 
for dct ftore Kald at forkynde alt, 
Wid: Rand til Sjælenes Frelse ; 

Derfor, om Gud vil, og vi lever, 
faa paa Gensyn paa Haslev Hsjss 
ikole den 27 August 19131 

Med færlig Hlscn i Herren vg- Tal til alle, der hjalp os 

Tommcsrup Højsfole, i. Sept.1912» 
Smntlige Dellagcke. l 

Kotigen og Gaardcjercu Guard- ; cjer Lanrids Olfm Faareveflc, høs 
rer til de- Landbocrc, hvem en Jul- 
kaldclsc til Eftlsraarsmanøvrcrne 
midt i den vonskeligc Høst fotn me-. 
get nlsellsjligt, og han befluttede der-« 

for for m. J llger sian at skrive 
til sssrigsministeriet og anføac om 

lldsættelfe· Msnisteriet svnrede imidi 
lcrtid tilbage, at Illsiøgninqen ikke 
knnde bevilges og gav ovcn i Købet 
Anføgercsn en »Næse«, for-di han if- 
ke havde hellvendt W nennt-In sit Re- 

aiment. 
J Følge ,,.Golbkrkpoften« tabte 

Oker dog ike Modet, men bestemte 
sig til ot henvende sig til Lungen- 
og for 3—1 Tage siden (den 12. 

Zept.) fendte hcm denne et Brev, 
hvori han fremstillede sine Forhold 
og fortlarede, at ban meget vanfkes 
lig kunde reife fra Hoffen Dei 
hjalp. Mandng Eftermiddag den 9. 

Sept. modtog Olfen fra Krigsmis 
nisteriet et Zell-gan hvori man — 

efter Mit-re Ordre meddelte, at 
Olsen lmvde faaet lldsasttelfe med 
Jndkaldelsen til WH, 

50 Rats Studenterjnbilccnm. — 

Ztudenter fm 1862 fejrede Afteneni 
den 1(). Sept. deres 50sAars Stu- 

denterjnbilasum ved en Fest pcml 
Zkydobanm ( Blatde de m. 200 Studentek fka 
cis-) sindcs bl. a. folgende endnu le-(l 
vende: 

sZøjesteretssagfører Arntzem Provst 
Blum Past. Dalhoff, Geheimeetatss 
raad Deuntzetz Etatsraaderne Flei- 
ron og Hammerich, Landstingss4 
mand FalbesdanTeM Oberst HarhoffJ 
Ztamhusbesidder HofmansVangJ 
Provst Leth, Dr. Mundt, Pastor P.! 
O. Wollen Pianofvrtefabriknnt E. 
Mollen Provst Nørregaard, Basses-T 
for Paludom Stiftsprovst Paulli. 
Professor Nara-Ifan Departements-; 
chef SchliehtkrulL Overlcerer CI 
Schmidh Sogneptæst Chr. Spreu-» 
jen, Landstingsmand Trich Provst 
Valeur, Lensgreve Wedel-Asele 
borg, Maleren Zarthmanm Birke- 
dommer Øllgaakd. 

m merk oekenocc akoøoe as mu- 

ldeute-me fm 1862 kan nævnes: Tea- 

;terdirettør Asbrahams, Dr. Budde- 
Journalist Chr. Hausen» Gros7eter 
Landstjngsmand Gustav Haufen, 
Viskop P. Madscn, Professor Ju- 
lius Pein-rieth 

En af anilareknc, fl)v. nghols 
der Hastrup i Aalborg, velkendt som 
en Arbcjder i Guds Riqe, er netop 
i disfcs Tage død. 

chrfvømmctfe i Jylland. De 
ftasrkc Reguko i den senere Tid har 
somarfaqcst Oversvømmelse flere Ste- 
dvr i Jylland. 

Vcd Lønbom i Vefljylland var 

Ermon ifl. «Ringk. A. Dactblf 
·ovi-rsvømmedc paa store Strætnins 
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IJIH C Tractors fokvandler k- 
Udgift til FordeL I 

l«’nnu-Øltouomi Ins-tau- mens i It spsn pas Utist 
gilt-er end It sel'ge- UI Issje Priser. Sisrko Avl kom- 
men- nok engen-, sue-I kot- Tiilen solch-t- elet otv at 
stembrlngss den smävsnligo Avs m, det- miutlste mu- 

liqe Ucllmk 
De- nwrstø Uslcifur pu- bannen » kot- st tu 

»so-du« eilt-kraft im- sit-doch ozz viele-n at. cua den syst-oh 
merk-kot- ug kskt til Markt-C III- Irok Dis-l as til-It 
Lan forvondlcss til Fund-l us en 

IHc 
Kamme-Gewohnt- 

Tractor 
Plissinz »Bist o- llsrvalnsk arti-m i l-10 

sk Title-I tat-d »- I. c. Tristan-. o out-n kostet 
mindre end der Antsl Reste. com visit-s litt-wes tot 
at mikjke Arbeitsei- i sum-ne ’li(1. Det et billiges-c It 
bnsge en l. H. C Tronto-« end at- leje Volk os Beste. 
lsts bvillksts Ziele stgea sml sol, Is-« spare- st- l. kl. c- 
Tnctot in VI til IJD It Oel-stets nd Tllhekedelse 
It Herde-h 

sk- l. H. c. Tnctok sys- tlo ist-sie Uckslitspostet 
— sittsa, Tot-knist- os Ists-l til III ksu Its-tut 

N «- — 
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Malt-as Rascia-n grot. og esftisr sit-n » kørt til Byen kun en ’l"m(·lok bkuges til mange- unkike Tianf og i 
»Hu-etc Øjemed s kek die-s ’l’i(l. Pest-ge 0 Akbojda Don les-i lpruges ll at pumpp Vanil til äverrisling, 
souve- llrmnlle. tktsklta Tierslnp »liunl(ins"—. »Ihr-michs- og »slI·-lli«k"-Maslciner. Den male-z slmsrtsk Aal-last- se, 
borgt- llrmch mir Vejarlnsjdis o. m. u. 

l· li. («. .,’l’ku(et0r law- i smskelligis Modell-er oq 
i l2. l5. LU. 26 og 45 llssntislcmfts swknslsss -— til 
Art-g pau ists-re og »in-m Parme- 

l. H. C. Kraftmsslcimsk til almimlelig Ist-u- lsves 
i alls- Atti-kalter kr- l til 50 liest-es Kraft De lcan 
lpnpskesu til at mape Vanil. san-. llkwncke, tüle asle 
og onlika un on Bru- i VII-klatsch Ujlle olle hi- 
brilc. Kntmlojk og user-vers Uplysain lun sun- ho- 
mlmsr l. Il. G. lolksl Esmilemle aller os 

lntowationsl Ums-tot Co. of Amme-. 
lloookpontotl 

Messe-· U. s. A. 

l. li. c. Oplysoiosslmkuu. 
llcstns But-enn- 0p ve sk at give gis-cis gotis- 

Vlnle i Rot-sing If besä- Fsmlng. Est- De aogot 
Okllgt spørgsmul tnstsenslo Jokdbnmi. Avlssoks 

» 

hoch Galatag eilst tloslise, m sltklv til l. s. c- 
Sstfios sur-tu Its-festes- Blckg» Ohio-»so, Ill. O II 

-———-.-—s-·-—— 

ger. Hejdigvis havde man faaet 
zircaturerne bort i Tibe, san ingen 
d1«uknede, men Efterslettcn maa op- 

gives for manges Vedkommende. 
Sceknuacn er gaaet over Eine 

Brot-den og en midlertidig Bro, 
som Soldatorne havde bygget, blev 
ødcslagt og drev bort med Zimm- 
mm 

Den høie Vandftand i Ringkøbinq 
Fjurd i Forbinchlfe med stærke 
Regnskyl lmr foraarTaget ftore Ovcrs 
5Vømmelfer i Vork, og Veer derfra 
til Nr. Nebel har været truet af 
Ovorsvømmelsen J et Par Dage 
har man vasrcst sysselfat med at red- 
de Fam, disr gik pack Enqena Paa 
en anden Strækning maatte Kreatu-. 
remcs samlc sig paa en højtliggendeT 
mit for ika at ikikive oveksvømmedd 
af Vandct. l 

Ved Skalsaacsn Nord for ViborgT 
hat« der oqfoa været ftore Overfvøm-· 
elfen og ftore Vcerdiier er dervedl 
goacst tobt. 

Tcn vanskelige Hsft. Fra Lem« 
vigcsgnen Ekkives til »Kr. ngl.«: 
Høstforhutdene her paa Egnsen er nu 

nærmisst ned at ver-re forwivlede, 
idet tun Nitgen og delvis lidt Bygk 
er kommet under Tag. Navnligl 
siden Søndng Aften den 1. Sept.,j 
hat Fliegnfaldet virret dagligt ogs 
stott. Paa mange Steder staat 
Kot-net bogftaveligt i det blanke 
Band, og længe vil det dare, inden 
det synker, da Jorden er mættet afI 
Band. Slet itke saa lädt Baarscedj 
er endnn umejet. l 

lst kltrkkeliat Lægehonokar. J! 
Stiftefnmlingen i Dødsboet efter" 
den i Frederikssund afdøde Parti-; 
knlier Jens P. Mogenfen, der ef-' 
terlod sig m. 200,000 Kr» og fom 
ikke havde Livsarvinger, forelaa der« 
Negning fm en stedig Læge fors 
Sygobeløg hos afdsde paa 1000 Kr.’ 
Moqcnfcn laa kun syg i 18 Dage,«. 
oq Neaninaen anldt 10 Sygebesøg-s 

stristkligt Landsforbund holdt dens 
w. Zept. Bestyrelsesmøde i Katzen-. 
havn. Det mcddeltcs, at der sideni 
15. Marts d. A. er indmeldt 818; 
enkelte Medlennner og 111 Krebse- 
saa det samlcde Medlemstal er ca.- 

ZIJWU Det vedtogcs at afholde- 
Landstrdvalgsmøde i siebenhavm 
den 31. Oktober og i Forbindelset 
dermed samme Tag — MindedasY 
gen for Kirkens Reformation —- atv 
holde et stokt offentligt Aftenmøde i» 
Bethesda· 

Af et dertil nedfat Ekel-list Udvalq 
frcmlagdes et Udkast til en repræi 
sentativ Forfatninq for Land-Skor- 
lnmdet, som vil blive fokelagt Lands- 

ndvalgsmødet. Under Fssutdsæts 
nina of en faadan Forfatn .. Bed- 
tnaelse er det derefter T..::1t«en, at 
Ztistsnmder fkal afholxk i No- 
vember og et deraf fre1:-«...1et Lands- 
ndvaslq lkal holde MksIs i December-, 
bvorved en endelia swswrelfe kan 
blive vakat 

( 

Nenn-e fifke·f- sm! J forrige Uge, 
fkrives der dui H. Sept» hat det T 

regnet ftaIH·s Jan Fakseegnem on« 
JMarkerne IT i: for Vnen staat man- 

Jae Eteusp snldstasndig under Band- 

»fan at J: lf fes gaa rnndt med bare 
Føddess un opfmøgede Benklcvder for 
;at « n- Negene ov, der seiler onn- 

skråsk langs Gtøfter on begn. Van- 
» s: aaar nndertiden belt op til 

mndet paa Ismene Den lille 
Ixmsmandsby ved FaksHPrassts 
jLakidevef er fuldftcvndiq overTvøms 
kniet, on flere Steder paa Vejen bar 
fder ftaaet 0---—A Tommer Band. 

Læretmangeleu, der for noalei 
Aar siden var menet følelig, er nu 

fiktert ikke alone forbi, men der er 

formentlig alle-rede Qverproduktion 
Som et Bevis for dette meddeler en- 

af «.Kr Vgl-PS Korrespondentenz 
at der til Pladfen fom Vinterlærer« 
ved Eskelund Stole i Jylland hats 
meldt sig ikke mindre end 29 An-· 
spaere, deriblandt 17 med Lærekeks-, 
amen « 

Stanget af en Ko. Da Mads Fre- 
derikfens Husstru i Melby ved Ka- 
lundborg den 8.»Sept» trak Køernes 
shfem, blev en Kd uvan i Stalden« 
on sttdte shende voldfomt over mod 
en Virg, hvorefter den jog et Horn 
End i hendes Undetliv. 

Ved Konens Skrig kom der but- 
tig Hjælp til Stede og befriede ben- 
de for det rasende Dyn Hun kotn 
straks under Lægebehandling vg 
er fort til walundborg Sygths. 
Der menes at vcere Fate for hendeg’ 
Liv. 
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The Range With A Redutation 
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Buyimx a new rang-z h a motter woriby ok your most carokul wnsidmtlom It is s mis- 
Uks w fsuy from pretty pictukos and slowimz pritwocldescriptions —vory interiot rat-Los am 

pxenufucky tin-Lied with both. B- son- deeidimx upon u mage. the wiss wem-n Im go t» the 
local ils-. gis-· kam-Hing tin-m nnd (-).;«n.no cluss ly jncu th: Hupnriok pojnts of merkt of the crea- 
Meiestic— me Umgi- «-. ixh a risk-:-u«tj»n. bule on donors-of the hegt materials 

Wut-T Brealt or Rast Um Steel—0utwearz Three ortliuary Rat-sei 
« c- tse ONLYraasi made of aus«-abl- ikon and charcoef iron. cåskcoss fres- 

Isoalt satt like steck--na«ec15!e ftp-I sein«-» »Ich nnd while the first cost of s CML 
Mast-sie may be muru thun others, it aus«-ists I erschqu rot-set- 

» All copper Movable Reservoir Other Exclasivs Festun- 
. I I UWM throuish ern-mer packe-t- stampod from one 

-Å sit U. Ist-I 

r 
s und kesnrvoirs—mi)v(ss away from like 

-pstcutc(1 to uturo only on Mai-seien 
Pekfect Baker-Fael suec 

The »He-cis is pur Wes-bes- 
with rivutzs joints and M te- 

mgin air right-« 
The ovcsn is lincd with kamt-n- 

tesd pas-s gebe-to- hast-L put Uner 
to smy coverecj with Im ikun umw- 
you ens- tee st. Ugeshuthalk the kuel 
use-l m other kam-eg. giv es un obso- 
luugy even dependublq bakiag Ist-af- 

AU Acon dtop klomm and tot-II 
perfect und risicl akusle-. Naß rings 
und-where to get out os fix. assi- 
sble one-s »Ich- slido out automat- 
ically· holdjmk anything ther contain- 
0sen end onl- pqu-no more Shovels 
ins wide-S ontof ssb pit. Vase-Tata- 
mli pit prevent-s soo- trom damit-s. 
Ass- cap ratebessshem Ist-the best 
make at any pries-. and should be is 
YO U R- kitchom A ««q«sq«e Frost- 
insatss »t- Mttjsstcc II syst-k- 
e- strenctb at a soc-It t« sks sl 
other rast-i- ass ais-sitt- Oa- 
pfece hoch-, no sinnt-. « 's was-«- 
yoas you- while la Savios-Into- 

Tho Muse-sie m for Aulis by the h· st ucalc (er in nearly eveky county a- so 

States. erte kot- our bookletz 
« Kans- commtcsoa.« 

Mqieitic Magus-MS co., Des-t. 59, st. Lock-, Mo· 
Nat-III- Als-sing- 

Tcp on 
« txt-si- si- 

llllllll 
Alt-antun 

It should Be aus-Fixi- 
lu Youk Kixcben 

R 
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lieu-bus. IV iSOOIIHiIL 

Uunclervisnjng i alle alminde- 

like skoleksg. 
specielt Kur-us l Bogkørjng. 
Specielt Kursus i stenogkafd 

og Muskinskrikt. 
Mkelslk kor dich-ande- 

(Dag og Akten Kursus.) 
Musik. 

(Violin, Pia-no og Sang.) 

Misknngk Tegnjng. 
(Akten Kann-J 

lvndtsrvjsning i Religion- 
lludestsvisuing i dumk spro- 

sig LitteratuL 

i-’»n-drag ak almindelik II- 
tcsrpsse 

tiynnmstjk 

skolesmret aabnek den Z. september 
Undervisnivg er km P2.00 til 86.00 kot- öre Use-ts- 
Kost og Vierelse er 814.00 for fis-e Ugetn 
Luther Kollege er en kristelig skole og sl Untier- 

vjsning er grnmlig og møder Tidens Kru. 

For vicleke 0plysnjag, sker til 
LUTEEK Col-LICE, Racine, Wis- 
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Ell( Horn High school 
.-X N l) ( ’(») l« l « l(?·(j Ic- 

Efteknatstetmiuen begyndcr den l. Oktober 1912. 

lsärnndzg llndcrvisning tilbydrsjs i følgende Afdclingen 
Not-mal Courfe for llddannelle af ,,teacl)ch« i ,,public Schopls«. 
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· 

Pqtochial Coutfe for Uddannelse til Lærergerning i danske Reli- » 

givnsTtoler. 
Academie Courfe forbcreder til llnivcrsiteter. 
Preparstots Cum-se for-beredet til de andre Afdelinger. 
Commereial Sept. giver praktisk Vogføring. 
Afdclinget for Begyndere i Engelsk zwer særlig llndervisning til 

indvandredc ungcs MamD og Muhmen 
Stolen hat nye Bygninger opførte l:91(I, mode-me indrettet 

med Lys, Verme, Badevasrelfer etc. 

Betaling er 81800 per 4 Uger. 
Jndmeldclfer ntodtoges, og nærmere Oplysning gives af 

Forstanderen A. P. Julph Elk Horn, Ja. 
Katalog sendcs frit paa Forlangende. 
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Lave Takfter 
paa grunemgaaendk Billetter direkte fra Danmatk. 

Notar og Svmig med den nne 

Norgc - Amerika - Mexico Linies 
ne nye Dampetc 

.,Texas«, ,.Noreana« og »Mexicano«. 
Dantle Luth. Publ. Hause- 

Lotal Agentuk, 
Blair, Nebraska. 


