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BCirkeltgt Rundskue. 

Drt norsk luth. Lawds^rbund for 
Ungdom i Amerika vil holde sit 
Landsmøde i Minneapolis ben.I7be 
og 18de Mai, mebbefer Formanbm, 

~^cof. M. O. Wee. Et omfattenbe 
Progranl udarbeides. Det kan blondt 
andet oplyses, at Taler vil blive holbt 
af Ex-Seimtor E. E. Lobeck fra Alex^ 

e and ria, Minn., Past. L. P. Thor-
fuecit fra St. James, Minn., Reb. N. 
N. Rønning fra Minneapolis, og Pa-
stor M. L. Nesvig fra Chicago. Den 
Interesse, hvormed Forbundet om-
fattes, overgaar Forventningerne. 
Tilsluttet Landsforbundet er Øststa
ternes norsk Titti). Ungdoinsforbund, 
der tæller 7 eller 8 Ungdomsforenin-

" ger, Chicagos norsk luth. Ungdoms-
forbund, der beftaar af 7 Foreninger, 
Minnesotas norsk litth. Ungdomsfor
bund, der hovedsagelig bestaar af 
Foreninger i Minneapolis og St. 
Paul, faiitt store Ungdomsforeninger 
i Duluth og Sioux City, Iowa, flere 
Foreninger i Wisconsin og andre 
Stater samt en hel Del individuelle 
Medlemmer/ 

Pact Vestkysten er ber blevet stærk 
Stemning for Organisation af norske 
Ungdomsforeninger og Tilslutning 
til Landsforbundet, og Prof. Wee 
kommer efter Indbydelse fra en'Ræk-
ke Steder til at drage bibub for at 
virke for Sagen i Juli Maaneb. Han 
vil paa Reisen, hvis fornemste Maal 
bliver Washington, British Colum-
bia og Alberta, ogsaa besøge North 
Dakota' og Montana. 

Bibelen i Skolerne. I Staten 
Washington er ber bannet en statsvib 
Organisation „Bible Fellowship of 
Washington", hvis Formaal er at f cm 
givet Bibelen Abgang til be offentlige 
Skoler. 
I 1918 erklærede Staten Wash

ingtons Høiesteret, at Bibelen var en 
„sekterisk" Bog, og at bet berfor var 
grundlovsstridig at benytte ben i be 
offentlige Skolen 

En speciel Komite fra Presbyteria-
nerkirken, som tog Initiativet til 
Dannelsen af „Bible Fellowship"-Or-
gan isationen, har foretaget en Unber-
søgelse af Bibelens Stilling inden be 
forskjellige Stater i be Forenebe Sta-
ter og finber at: „Bibelen skal læses 
baglig i be offentlige Skoler i Alä-
bama, District of'Columbia, Florida 
og Massachusetts. Maine tilraaber 
en lignenbe Lov. 35 andre Stater 
tillader Læsning of -Bibelen itben 
sekterisk Fortolkning i sine offentlige 
Skoler, Colleges og - Universiteter. 
De eneste Stater, hvis Konstitution 
og Love forbyber Læsning. af eller 
Unbervisning i Bibelen i alle Skoler 

^er Arizona, Louisiana, Illinois, 
Minnesota, Nevada, Wisconsin, Wy-
oming og Washington. De eneste Sta-
ter, der har klassificeret Bibelen som 
en sekterist Bog, er Wisconsin og 
Washington. 

Texas Kreds af „Ten norfl lnther-
ske Kirke i Amerika" ho^bt nylig Mø-
be i Past. I. A. Urness' Mb i Gran-
fills Gap. Past. Urness meb Fami
lie dt nylig flyttet til Kaldet. Alle 
Kredsens Præster var med i Mødet, 
nemlig Rystad, M. B. Quill, I. B. 
Reinertsen, Lerud og Johan Olsen 
samt Professorerne Tyssen og Larson 
fra Clifton College. Stedet er et 
af be gamle norske (Settlementer i 
Amerika; Menighedens Navn er St. 
Olaf; ben har t<^ Kirker, en ny sto.r 
Kirke i Granfills Gap og en gammel 
Stenkirke fire Mil berfra. Paa Møbet 
blev ben nye Præstegaarb ogsaa inb-
viet. 

Ungdoinsforbundet i Den norff lu-
therffe Kirke i Amerika Holder sin 
treaarlige Konvention i La Crosse, 
Wis., 8be til lite Juni istedenfor 
15be til 18be Juni, som først bestemt. 
.Tibsfotmtbringetr blev gjort for at 
Ungbomsmøbet ikke flulde komme i 
Konflikt meb Kirkesamfundets extra-
ordinære Fællesmøde i Minneapolis. 

St. Olaf Koret og Luther College 
Concert Banb er inbbubt til Ung-
bomsmøbet. ... 

Belkoinstfest. Ungdomsforeningen 
i Bethel Menigheb, La Crosse, Wis., 
af Den Luth. Frikirke, holbt nylig 
Mobtagelsesfest for sine nye Præste* 
folk. Pastor Ralph Mortensen og 
Hustru. I. H. Hohnson overrakte 
Præstefolkene en Gave fra Menighe-
den. Der holbtes Taler af Nabopræ
sterne Braa og Magnussen. 

Past. Carl Figenbaum^ som i syv 
Aar har været Præst i ben norsk-ltu-
therffe Kirke i Worcester, Mass., har 
antaget Kald fra en engelff-luthersk 
Menigheb i Chicago. 

Past. I. N. Sandven kunde den 
4de Marts feire sit 26-Aars tzubiloe-
um som Præst for Salem Menighed 
i v Ja. 

50 Aars Jubilæum feires Tirsdag 
af Trinitatis bansk lutherske deilig4 

hed T Chicago. Den blev stiftet af 
Pastor Abarn Dan, som bengang var 
Præst i Racine, Wis. Pastor Dan 
betjente Menigheden, inbtil man fik 
fast Præst ben næste Sommer, nem
lig Past'. I. A. Heiberg, som kom 
fra Danmark. Past. Heiberg virkebe 
her i ser Aar. De Præster, som siben 
har betjent Trinitatis Menigheben er: 
A. S. Nielsen 1879—1893; Thor-
valg Helveg JJ893—1895; Peber 
Eriksen 1895—1903 (han bøbe i 
Embedet); H. C. Rørbarn 1904— 
1911, og siben 1911 Hast. A. N. An-
bcrseit. 
I henveb 39 Aar var Mabs Ras

mussen Menighebens Formand og 
siden 1'90<) hat N. S. Nielsen været 
Formand. 

Ebenezer Meniahcd- i Chicago, Pa-
stor O. I. Muiibahl's Kald, har kjøbt 
tilbäge sin gamle Kirke i bet gamle 
norske Strøg paa Sybsiben og bruger 
ben nu til Missionsarbejde. Nylig 
holbtes Aabningsfest meb Tale af 
Chicago Krebs' Forrnanb, Past-
A. M. Hinderlie og af Past. T. 
Alvestad. Der optoges et Offer 
$909 kom inb'. 

Past. M. BeckstrM af ben 
norsk-banske Methobistkirke har over
taget: Past. Trelstabs Plabs som. Le-
ber as bet religiøse Arbeibe i Bethel 
Ship Missionen i New 9)ork. 

Past. A. Gilsetl, i Donalda, Alber
ta, Canada, as Den Luth. Frikirke, 
har faaet Kald fra Harvey, N..D. 

Ttr er til Menighedsfakultetet i 
Kristiania indtegnet 80 Studenter. 

Paft. A. Bredesen, Morris, Minn., 
har antaget Kalb fra Bricelyn, N!inn. 

For Uvinden. 

* Verdens Hvedeforsyning. Rom, 
19bc Marts. Efter at have fat til-
side Hvedekvanta Jor Hjenunebrug 
indtil næste Høst har de hvedeudfø-
reiibe Lanbe et Overskub for Ubfør-
fe! af 11,800,000 metriske Taits, si
ger en Erklæring om Verbens Hve-
beforsyning fra bet internationale 
Lanbbrugsinstitut. 

Der kan ikke gives noget bestemt 
Overslag over be Kvanta, som be inb-
førenbe Lanbe vil trænge før Ub-
gangen af Juli, ba beres næste Hve-
deavling vil være høstet, men man 
bar faaet Rebe paa, at Hvedeavlm-
g en i be inb førenbe Lanbe, ber skaf-
fer Institutet Oplysyiuger, .vil blive 
betybelig større enb ifjor, nemlig 27,-
700,000 metriske Tons mob 21,800,-
00Ö tfjor. 

Der er iviNter inbsaaet tilsammen 
107,000,000 Acres meb Hvede, 1,3 
Procent mere enb ifjor, og 20,000,-
000 Acres nteb Rug eller over 12 
Procent mere enb ifjor. Der var 
Nedgang i Hvebearealct i Europa og 
ogsaa en liben Nebgang i be Forene^ 
be Stater, men Hette opveiebes veb 
en Forøgelse i Indien. Der blev 
faaet mere Ritg baade'i Europa og 
Amerika. 

Flere Fabrikarbeidere end Farm-
arbeidere. New Aork ben 19be 
Marts. For første Gang i Landets 
Historie er ber-flere Personer beskjef
tiget i Fab^ker enb paa Farme iføl
ge Statistik offentliggjort idag af Na-
tional City Bank visenbe Fluktua
tionerne siben 1870. 

Opgaverne for 1920 viste, at me
dens be, ber var beskjæstiget for Vin-
bings Skylb meb Landbrug, var min° 
bre enb bobbelt saamange som i 
1870, var Arbeiderne i Fabriker og 
mekaniske Jnbustrier femboblet i An-
tal siben 1870. vJ Hanbel og Trans
portvirksomhed var ber sex Gange 
saamange som i 1870. Antallet af 
Kvinber i lønnende Beffjæstigelse 
steg fra 2,6.47,000 i 1880 til 8,594,-
000 i 1920. eller ca. 221 Procent, 
meb ens Antallet af Mænd bare steg 
ca. 124 Procent —• fra 14,745,000 i 
1880 til 33,059,000. * 

Stort Tyveri fra Skatkammeret. 
Washington ben 20be Marts. Re
gjeringens hemmelige Poljti har op
klaret Tyveriet forleben fra es- af 
Skatkammerets Filialer her af-$175,= 
000 i Frihebsobligationer. Obliga
tionerne blev fundne i en gämmel 
Kuffert paa Loftet hos Chas. A. 
Clevenger, en 25 Aar gammel Clerk i 
Filialen. Clevenger og U. O. Wams-
ley, tidligere Clerk i Filialen,, blev 
igaar arresteret i CharlMeville, Va., 
og har tilstaaet. / 

Senator McCumber jjtføe? Gjen
valg. Washington den 20de Marts. 
Senator -Porter I. McCumber, 
North Dakota, Formand for Sena
tets mægtige Finanskomite, kund
gjorde idag formelt, at han-vilde søge 
Gjenvalg. I en formel Erklæring 
saghe han, at han „i denne Valgkamp 
som i alle tidligeve var en ren kon» 
servativ republikansk Kandidat." 

Kvinderne i den svenske Rigsdag. 
Ved bet sibste Valg i Sverige blev 
hele fem Kvinder valgt til Rigs-
dagsmedlemmer. Dette var selv
følgelig en Begivenhed i den politi-
ske Verben. Det var derfor intet 
Unber at alle Pladse paa Galleriet 
var optaget da Rigsdagen iraabtc 
sammen. Hvem havde ikke Lys5 til 
et overvære bet historiske Øiefclif, ba 
fem Kvinber paa .Rak skulde gjøre sin 
Entré og indtage sine Plabse blondt 
Landets kaarne! Nogen gik kanske 
stybcsro og haabebe, at en af bern 
ialfalb vilbe snuble i Befippelsen, 
andre sab ntdb bankenbe Hjerter fulbe 
af Begeistring over Kvindernes Sei-
ersgartg i bet politiske Liv. 

Men Kvindernes Jnbtræbeir t ben 
svenske Rigsbag skcebe uden itogcu 
Sensation. De optraabte helt „sce-
nevant".. Man havbe bet Indtryk, 
skriver „Dagens Nyheder", at Kvin-
bente hurtig fandt sig tilrötte, og at 
bet hele forekom dem at være en gatt-

jffe naturlig Sag. „©aet kan Tider-
og. j t' e foranbres," fortsætter Blabet. 

Kvittdernes første Indtræden i ben 
svenske Rigsdag blev libet bemærket. 
Alberspræsibenterne negligerebe bent 
til og meb fulbstænbig. Artbct Kam
merets nye Præsibent, font i An-
lebningen var iført „Snibel", Be-
mærkebe imibleriib beres Nærvær og 
ønfkebc Kvittbertte velkommeit. 

Grev Hamilton fik 9^Pfæsetitati-
irrne til at le, ba han fagbe, at han 
frembeles kom til at benytte ben 
gamle Form: „Mitte Herrer". 

Allerebe ben første Dag famlebe' 
ber fig en stor Gruppe runbt Frøken 
Hesselgren. Hun var ogsaa bett før
ste Kvinde font kom tilorbe. Det var 
visselig ikke meget hun fagbe •— 
nemlig „Ja" veb Opraabet. Stort 
mere kunde jo selv bctt mest snak
kelystne Kvinde ikke faa Anlebning 
til at sige veb en flig Anlebning. 

Spørger matt ben norsksøbte kand. 
jur. Frtl Amta Bugge Wicksell, gift 
meb bett svenske Professor juris Knttt 
Wicksell, om henbes Mening attgaa-
ettbc bet helbige Ubfalb af Rigsbags-
valget for Kvittbernes vebkommettbe, 
svarer hun: 

„At vi her i Sverige fik inb i 
Rigsbagen saapas mange Kvinber, 
tieroebe vel hovebsagelig poet ben 
proportionelle Valgmethobe, som be
virker, at ber bliver et relativt stort 
Antal Kandidater i hver Kreds. No
gen særlig Taktik fra Kvindernes 
Sibe har ikke forekommet. Det hele 
gik bert almindelige Vei gjettttem 
Partierne. Men nogen udpræget 
Villighéb til eller Interesse for at 
vælge Kvinber tror jeg ikke har exi-
stcret tnbenfor - noget Parti. I Al-
mtttbcltghcb kom Kvinberne inb med 
knap Majoritet, og mange strøg be
res Natme. 

Og bet er ikke de udprægede poli
tiske og særlig politisk aktive Kvin-
ber, font er valgt. Ten almittbelige 
Dygtigheb og fremragertbe Person-
ligheb har ntere været bet ofgjørett-
be. Selvfølgelig har man opstillet 
be Kvittber inben hvert Parti, hvem 
«tan meb Tryghed kunbe betro et saa 
vigtig Monbat. Men ben ubpræ-
gebe Fanatisme i Politiken, som ofte 
gjøt sig gjælbenbe hos enkelte poli
tiske Kvittber — forekommer ikke her 
•*— kon matt vel sige. F6r bert bltn-
be Fanatisme skyber gjerne forbi el
ler over Maalet." 

Kvindebevcegelsen gjorbe store; Frem-
fkribt i 1921, og bet internationale 
Forbunb for Kvinbers Stemmeret 
mebbeler gjennem sit Pressekontor 
følgenbe: I 1921 har Kvinbebevæ-
gelfett hele Verben over gjort overor
dentlige Fremskribt. Jnbtffe Kvinder 
i Præsibentskabene Mabras, Bom
bay, Travancore, Jahalwar og Co
chin har faaet Stemmeret paa sam
me Maabe som Mænd. I Rumæ
nien har Kvinberne faaet kommunal 
Stemmeret. Australien, Belgien og 
Norge har valgt sine første kvinbelige 
Parlamentsmeblemmer. Sverige har 
nu fem kvinbelige Parlamentsmeb
lemmer. En Kvinbe er valgt ind i 
bet kanabiffe ^Parlament, og Kvin-
bet har ogsaa siddet i forffjellige 
Provinsregjeringer - i Canada. Z 
China, Japan og over hele Syd
amerika voxer Bevægelsen for Kvin
dernes Stemmeret daglig, og der et 
stærke Stemmeretsorganisotionet i 
olle de europæiske Lande, hvor Kvin
derne endnu ikke har faaet'Stemme
ret. Dette er et glimrende Resultat 
af Kvinbebehoegelsens Arbeide ifjor, 
og t 1922 vil Kvinderne utvilsomt 
opnaa yderligere Seire i Kampen for 
Ligeberettigelse. 

Ujwmper fur ÄDdsels-

kontrol. 

«»fY»!6Mr KIY1T0NS VIEW CO, HCW YW* 
Mrs. Margaret Sanger. 

Mrs. Sanger, ber er Præsibent 
for Birth -Control League, havbe ny
lig Vanskeligheber meb at saa Pas 
til Japan. Hun reiste imidlertid 
alligevel, og bett japanske Regjering 
siges mt at have givet hettbe Tilla-
belse til at komme inb i Landet. Hun 
var indbudt til Japan as Baronesse 
Keikichi Jshimoto af Japans „Vo
luntary Motherhoob League" for at 
holbe Forebrag om Fødselskontrol. 

Hjemmet og Sarrnen. 
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Lidt Sl/gepleie i Hjcmntet. Her cri 5 
itogle gobe Raab, ber kan have sin 
Interesse , hvis Influenza eller att-
bre Sygbomme har holbt sit Jnbtog 
i Hjemmet? ^ 

Meb Influenza følger som bekjenbt 
gjente Feber.' Og enhver Feberpa
tient skal have absolut Ro. Det er 
ikke paakrævet • at alle Familiens 
Medlemmer efter Tur gactr ittb til 
bett syge og spørger^„Hvordan er bet 
nteb.bip; nu?" — Og be gjør bet 
kanske mange (Songe om Dagen. Det 
trætter ben syge. En Person bør 
overtage Pleien og have Ansvar for 
ben, og be anbre bør holbe fig væk 
fra den syge saalcenge Feberen varer. 

Naar Patienten-kan tage imob Be
søg, skal ber helst kun være ett inbe 
ab Gangen og veb ett Sygeseng taler 
ntatt med dæmpet Stemme- Er der 
flere inbe ab Gangen skal be sibbe Paa 
famine Sibe af Sengen og Besøget 
være ganske fort. Vent ikke at Pa
tienten ffal konversere Dent. 

Helt Forretningskvartal ødelagt. 
Chicago bett 15be Marts. Chica. 
go hjemsøgtes incyt af bett største 
Branb paa mange Aar. Et helt For
retningskvartal nær Chicago „Loop"-
Distrikt brænbte og Skadett artflaaes 
til $10,000,000. En Brandmand, 
William I. MnGovern, blev Z^rwot 
og fhv. Brandmand William Des-
mond', ber frivillig hjalp til meb 
Slukningen, blev saa haarbt soar et, 
at han bøbe ved Mibbagstib ibag. 
Flere attbre blev kvæstet. 

Branben opstod veb 1-Tiben i 
Warren ©prirfger Bygningen, ett 
10-Etagers^Bygning, og Vittb bragte 
bett hurtig til at sprebe sig. Inb en 
en halv Tinte var ben 10 Etager Høie 
Chicago, Burlington anb Quittcy-
Bygning i Branb. Politi, ber holbt 
Vagt over $11,500,000 i Kontanter 
i Mercantile Trust anb Savings 
Banks Pettgehvælv i første Etage i 
Bygningen, maatte fortrække paa 

'Grunb af Varmen. 
Jlbett antages paafat af en afffebi-

get Funktionær, Frank Carsey, x30 
Aar gammel, som Politiet orresterebe 
i Hons Hjem. 

— Chicaao bett 16be Marts. 
— Undersøgelse angaaenbe Aar-
sagen til ben Branb, som lagbe et helt 
Kvartal i Ruiner her igaar, begyndte 
ibag. Tabet anslaaes til $8,000,000, 
hvoraf $3,500,000 er- bækket af As
surance. Man gaar ub fra, at Jlbett 
var paafat. 

D-r. Wiedseldt tyff Ambassadør til 
Amerika. Berlin dett, 17be Marts. 
Kansler Wirths lange Søgen efter 
en Mctttb for Ambassabørstillingen i 
be Forenebe Stater, synes at nærme 
sig sin Enbe. Skjøttt Ubenrigsbe-
partementet erklærebe, at bet enbnu 
ikke var truffet.noget Valg, veb man, 
at Kansleren i sibste Uge har stræbt 
efter at faa Lubwjg Wiebfelbt, et 
fremtræbenbe Meblem af Krupp-Di-
rektionen og en af Tyfllanbs mest 
fremragertbe Industriherrer og So
cialøkonomer, til at tage Stillingen. 

Berlin den 18de Marts. Den ty-
ske Regjering har anmodet den ame
rikanske Regjering om at samtykke i 
Udnævnelsen af Arthur Wiebfelb, 
fhv. abntinistrerenbe JDirektør i 
Krupp-Selskabet, til tyff Ambassabøt 
i Washington. . Wiebfelb tog Afffeb 
fra sin Stilling hos Krupps igaar, 
hvilket tyber paa, at hart vil mobtage 
Stillingen forti Ambassadør. Bare 
be rigeste Mættb i Tysklanb kunde 
komttte i Betrogwing paagrund af 
Kursforfljellen. 

Bchan giver fit gamle Hjem til et 
MeGvdisthospital. Lincoln,. Neb., 
dett 14de Matts. William Jennings 
Bryan, font nu har bosat fig- i Flo
tida, hor foræret sit gamle Hjemsted 
„Fairview" nær Lincoln til en Me
thodist Epiffopal Hospitals forening, 
blev det idag bekjendtgjort af^ hans 
Broder, Charles W. Bryan. 

Ingeniør B. B. Storfang ffal, 
ifølge „Washington Posten", reife 
fra Seattle til Tpoh i Malaka, Vag
indien, hvor Dukon Gold Co. sluser 
ester Guld. Ingeniør Storsand var 
tidligere i syv Aar i Guggenheim 
Selskabets Tjeneste i California, og 
det ét for det samme SeWab han itu 
ieif<£ til Indien. 
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fremfor alt lab ben ikke afkjøles. Bøn
nerne bør være fint malte, men ikke 
Pulveriserebe og Posen saa stor, ät 
Vanbet frit kan ctrhtlere gjennem 
Kaffen. 

Persille, Selleri og Salv'.e, sont 
man ønffer at tørre til Vinterbrug. 
bliver særlig gobe veb at tørres paa 
følgenbe Maabe: Lab alle B labene 
sibbe paa Stilkene, mett klip eller 
skjcer bisse af, saa be i Længbe passer 
til at staa i ett Glas Syltekrukke af 
bem meb Skruelaag. Sæt Persillen, 
Salvien eller Sellcristængl-ecnc i 
Krukkerne meb Blabette ned. Stilke
ne, op. Sæt Krukkerne \ Ovnen, som 
ikke moa bære for vorm og tørk Grøn
sagerne paa ben Maabe. Naar Grøn
sagerne er tørre og afkjølebe, lægges 
Gimtmiringe paa Krukkerne og Laa-
gene skrues paa. Tørret paa' benne 
Maabe holber Grønsagerne fig ub-
mærket og bevarer fin friske Smag. 

Voxdug paa Køkkenbordet. Hvis 
matt benytter Voxdug paa Kjøkken
bordet, er det meget kjebeligt at finde 
Hjørnerne afslidte inden kort Tid. 
Man kan imidlertid mtbgaa bette ved 
at tilklippe Voxdugen, saa den akktt-
rat passer til Borbplaben og- saa kli
stre Voxbugen fast paa samme Maabe 
som Tapetet paa en Væg. Læg Vox
bugen forsigtig paa og glat ben gobi 
ub. Resultatet vil lønne Bryberiet. 

Dc. fleste er fortvilet, naar Pati-
entett hat baarlig Appetit og prøvet 
at stoppe i bett syg^ alt mulig. Meb 
Feber følger altib baarlig Mddlyst, og 
Patienten - vil reagere mob alt som 
ikke passer for ett- Feberpatient. 

Lægen vil naturligvis fororbite, 
hvab ben syge maa spise, men foti bet 
Tilfælbe, at man ikke har tilkalbt 
Læge, er bet gobt at vibe, at bett sy-
ges Spiseseddel bør indffrænke sig til 
tynd Havre- eller Bygsuppe nteb 
Sast og^libt Sukker-Kavringer er go-
be sammen meb Suppen. Et bløbkogt 
Mg, libt tynb The, Brøb og-Smør el
ler Kjæks meb Smør katt ben syge 
ogsaa faa. 

-Suppen skal serveres rygettbe varm 
og Spisetibetne overholbes, ba bet 
ærgrer Patientett at vente. — Matt 
ffal ikke gaa og spørge: Vil bit have 
noget? eller: Hvab vil bit have? Mett 
sover Patienten Kl. 8, saa sløif bett 
første Suppe. Naar Feberen giver 
sig, faar mon prøve sig frem meb bet 
Kjendskab matt har til den syges 
Smag. • 

Morgensollet er en ubehagelig 
Akt for den fyge. Det maa gjøres 
raskt og stille. Dett, som udfører bet, 
maa have let Skotøi, som ikke Ham--
per — ikke høie stoltrettbe Hæle! 

LM alt, som skal flyttes paa og 
brag bet ikke bortover Gulvet! Sæt 
alt som beit syge har Brug for tilba
ge paa Plabs, og lab bet staa saa be
kvemt som mulig. Læg en Klub om 
Hanken pact Skurebøtten eller paa 
Kanten af benne, säa Hanken ikke 
støier. ikke store Vandmasser 
ubover Gulvet, saa Værelset bliver 
staaenbe i RaabamP. Prøv at unb-
gaa at støbe borti Sengen) 

Hvem vil koge Kaffen? Det Spørgs-
maal gjøres ofte, naar der er Tale 
om at have en Tilstelning i Kirken, i 
Klubbett eller lignenbe. Det er let 
ät faa Kvinberne til at bringe bet att-
bet fornøbne, Salaterne, be bagte 
Bønner, Hager og „Pies", mett bet 
er ikke olle Kvittber, som forftaar sig 
Paa at koge Kaffe til ^en stor Forsam
ling, -og Aftenmaaltibets Sukces be
ror i høi Grab paa ben buftenbe, vel-
fmagenbe Kop Kaffe.. 

Følgenbe Anvisning er. bleven ub-
arbeibet af en Komite af sagkynbige, 
repræsenterende National Coffe 
Roasters Association, og blev tilbudt 
de Forenebe Staters Hcersorpleinings 
Departement unber Verbenskrigen. 
Den blev anseet som en stor Forbe-
bring paa ben Maabe Kaffe fornb 
var bleven lavet, da Kokkene havde 
Lov til at koge op Kaffegruben to, tre 
Gange. , 

At lave Kaffe for ett stotr Forsam
ling er høist forskjellig fra at lave 
Kaffe for en liben Familie. Ved en 
Kirke-Social for Exempel maa Kaffe 
undertiden laves i en aaben Vaske-
kjebel eller en Grybe, og udmærket 
Kaffe kan laves paa ben Maabe, for-
ubfat at ben bet laver ben følger be 
nøiagtige Regler for, chvormeget Kaf
fe og Vanb ber ffal benyttes. Den 
Kjebel Kaffen koges i maa være abfo-
lut ren. Den bør helst være emalje-
ret eller idetmmdfte pletteret med 
Aluminium eller fortinnet. Beregn 
mindst et Pund Kaffe for hver trebive 
Kopper og mere, hvis Kopperne er 
ufæbvanltg store. 

X For at servere trebive Personer ta
ges to Galloner Vanb. Lab bet koge 
raskt op o gi tilføi ba et Pund Kaffe 
løst bundet i en Pose af ubleget Lær
red. Flyt Kaffekanden af Ilden, saa 
Kogningen stanser, men lad den staa 
bag paa Ovnen, hvor den vil holde 
sig hed. Rør Posen med Kaffen om
kring i Vandet i fem Minuter, løft 
den saa ud, lad den. dryppe godt af i 
Kaffen, før Åen fjetneZ.' Server saa 

s°m«uw.m>°n «. ew, *, 
den Äyv at Hoge Men, mtam 3$ 

Grækenland og Kontrabandetrafi-
ken. Konstantinopel ben 19be Marts. 
Det er blevet bekræftet, at Grækerne 
har frigivet bett italienske Damper 
„Abbazia", ber blev beslaglagt for 
nogle Dage siben af et græsk Krigs-
skib, forbi bet førte Kontrabande til 
be tyrkiske Nationalister. Ifølge Ryg' 
ter i officielle tyrkiffe Krebse vil 
Frankrige og Italien forlange stor 
Skadeserstatning af Grækenland. 
Grækenland har frigivet ben italien-
sse Damper „Umbria", ber blev holbt 
tilbage et Døgn, samt Hjælpeskibet 
„Francesca", ber var blanbt be ita-
liettffe Skibe, ber blev beslaglagt i 
Wgæerhavet og Sortehavet. 

General Tiaz meldes dræbt i 
Mexico. Nogales, Ariz., bert 18be 
Marts. General Felix Diaz, Nevø 
af ben tidligere Præsibent i Mexico, 
melbes bræbt nær Ortiz, Sonora, 
mellem Hermosillo og Guaymas, blev 
bet fortalt her taften. De første Ef
terretninger fagbe, at ben bræbte 
Maitb vor en Nevø af Mexicos Ex-
Præsibent, men fra anbei Hold blev 
bet sagt, at ben bøbe Manb ikke var 
beslægtet nteb Præsibenten. Peneral 
Diaz blev arresteret i Guyomos. . -

Jernbanettlykke. St. Paul bett 
17be Marts. En Fytbøbef blev bø-
delig ffabet, ba et Lokaltog støbte 
imob North Coast Limiteb paa North-
ent pacific. Bonett 25 Mil østenfor 
Butte, Mont., tidlig ibag, oplyser 
Banens Hovebkontor her. Ingen an« 
beit kom tilskabe, melbtes bet. 

Bersmt gamm.el Re-

cept for Hostesaft 
Let og billig tilberedt hjemme, men 

den Ittiflt dem älle i hurtige 
Resultater. 

Tusinder af Husmødre har sundet, at de lan 
spare to Tredjedele af de Penge, som s-xdvanlig 
bruges for Hosteprceparater, ved at bruge denne 
velljcndte gamle Retcpt for at lave Hostesaft 
hjemme. Dett er enkel og villig, men den 
har i Virkeligheden ille sin Lige i prompte 
Resultater. Den tager rigtig fat paa en Hoste 
og giver øieBIillelig Lindrjng, stanser sædvanlig 
en almindelig Hoste paa 24 Timer eller mindre. 

Faa 2% Unse Pinex hos hvillensomhelst 
Apotheler, hoeld den paa eu^Pint-Flafle og til» 
f gli almindelig granuleret SuNerstrup for at 
fylde Flasken. Hvis De foretrækker, brug renset 
Molasses, Honning eller Corn Sirup istedetfor 
Sukkersirup. I hvert Tilfælde smager den godt. 
holder sig fuldkomment og varer en Familie 

lang Tid. . 
Det er t Sandhed forbausende, hvor hurtig den 

virker, trængende igjennem hver Luftkanal i 
Struben og Lungerne — løsner .og bringer op 
Slimet, lindrer og heler Slimhinderne, og grad-
dis men sikkert forsvinder den ubehagelige 
Halslildren og frygtede Hoste fuldstændig. Intet 
bedre for Bronkit, krampagtig Strubehoste. 

Hæshed eller Strubeasthma. 
Pinex er en speciel og htfilig koncentreret 

Sammensætning af ægte Norway Pine- Extract. 
Ilendt over hele Verden for fin helbredende 
Virkning paa Slimhinderne.' 

Unbgaa Skuffelse ved at spørge DereS Apo« 
theker ester .2% Unse Piner" meb fulde An
visninger og modtag ikke noget andet. Garan» 
f&et at give absolut Tilfredsstillelse, ellers til 

Arbeider som et 

Uhrværk 

(ÄSCAtoSOLlNINt 

Kurerer Forkjølelse paa 24 Timer 
Bedst under Prøve, fortest at virke — 

Hills C. B. Q. Tabletter, Verdens ledende 
MediciiMor Hovedpine, Forkjølelse og La 
•Orippe i over to Menneskealdre. 

Stans en Forkjølelse før du fur den ved 
at ha Hills C. B. Q. Tablets ved Haanden 
og bruge dem prompt efter at ha varet ud-
•sat for at faa Forkjølelse. O. B. Q. Tablet
ter virker- øiebtikkelig og årbsider som et 
Uhrverk, kurerer Forkjølelse paa 24 Timer 
og La O-rippe paa S Cage. 

Forlang rød Æske der har Mr. Hills Bil
lede eg Underskrift 

'••"Jkuu *MI 
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Sot a?.V VtuQ$\*tcT, »ff Cv 

. «IUU C'OSirAM', 

Damp-«»«-
hanaiiuflcit 

før Hoste 
»g 

Ulfet 
etableret ltfTi) 

Tiden for Vapv-Crcsolcnc er ved fyrste 
Tegn paa Forkjølelse eller fanr Hals, sum 
ofte er Varsler om farlige .«komplikationer. 

Det et enkelt at bruge, da De bare teender 
ben lille Lampe, der fordampet Svefolene, 
og fætter den bed Sengen om Natten. 

Den mildnende Antiseptiske Damp ind-
aandes hele Natten og gj?r bit"'Ut at aan-
de. lindrer Hotten og letter den saare Hals 
on bet tilstoppede Bryst.  

(m'solene anbefales for- Kighoste, rykvis 
Strubehoste, Influenza, Bronkit, Hoste og 
Nasekatarrh. DeiS fpi reb ræbende Egensta-
Ber fltør det til  en paalidelig Beflhttelse 
mod disse Epidemier. 

Det giver stor Lindring for Asthma. 
• Cresolene er blevet anbefalet og brugt 
i  de sidste firti  Aar. Det Gabit,  som op-
naaes af det.  er utbilsomt. 

Swlgei afApothckece. Raa Pamflet 55. 
$t#iB Gtffolene Anti

septic ThroatTablets for 
ben irriterede Hali,  sum 
mrusat as flibtifl  Zllmc^ 
bark. Lakrits,  Sukker og 
Cresolene. Te kan ikke 
skadt Dkm. HoS De es'  
Apothekcr t l l tr  ho» oS. 
lue i tfrimccrk r.  u  

The Vapo-Cresolene to. 
62 Cortland St., NewYork, 
ell.  Leriniug Milt.Bldg. 

Montreal Canada. 

iSl iiiiimtammmiito 
Dyer Brother* Pianoer — 

Reduceret $100 1 
Lette BetalingSvi laar —^ 

Da^es Prove E 
Te Ian »n' tiøbe et fint,  toitti  5  
skjent Dyer «too. P ano = 
for *300 — en Besparcise af — 
flint fra forrige Aars PriS. u 
Smuk Mahogni, Balnød el- = 
Irr EaevedZ Kasse, flere vakre =: 
Aiøustre. Garanteret iideii ~ 

S Söftingelfe. Fragt sorudbe- "  
S talt til  TereS Hjem. — 

« Eend efter Katalog sg = 
E Prsve af V cd E 
S ogsaa fulbftænbige DDlOlttht» s  
= ger om vov >ti« 4»røv» og n 
— lette AfbeialinaS-Plan. In- • — 
Q fleii Forflifltelier.  = 

I W. J. Dyer & Bro. oept"*: 2?"* | 

iiiiiiminiiiimiiiii 3t!iiiiiiiiiic3iiniiiii7> 

Forsom ikke en Forkjolelse 
mødre, lad ikke Mi Forkjølelse faa sætte slL 

fast? bed bett tørste Hoste eller Snue gnid 2Jhi* 
sterole paa Halfen og Brystet. 

Musterole er en ren hvid Salve ladet med 
GenepS'Olj«. Den trætfer ud Kongestion, fjer
ner Saarhed, fliør alt som det gode gammel« 
dagse Seneps-Plaster gjorde, paa en behagelt« 
gere Maade, uden Blarer. 

Hav en Krukke for Haanden for ^ieblikkeligt 
Brug, bet kan forebygge fiunsefietcRttbelf* i De
reS Hjem. 35 & 65c i Krukker & TubeiZ! Hg» 
spita^stjSrrelse $3, 

øtbrezettfc GenepS-Pkaster. 

Briller med guldfyldte Beslag 
senves frit! 

Send denne K»von. Gen» 
ingen Penge. Opgiv tun 
din Alder, og vi vil sen« 
de dig et Par Briller af 

bedste Kvaiuet og med guldfhldt 12 Karats 
Beflag. Hvis Briller efter 10 DageS Pr«»oe 
er tilfredsstillende, send oå$2.75; hviZ de i tf« 
passer, fotd dem tilbage. 

M. J. SOU KUP, Decorah, Iowa, 
118 Water St.. Decorah. Iowa. 

Navn ' 

Alder 

CARL M. ROAN, M. D. 
Laege—Kirurg 

Konsultationstid: 1.30—4.30 Em. 
Wl-SOt Missile Temp!». Minuijjiii. 

Inge» Simer »ae SBuda«. 

Alle Syge og Lidende 
vil faa frit Brev om en ved en Missionær 
fra Ostindien indført udmærket Medicin 
for Asthma, Bronkit, Katarrh, Influenza,' 
Søvnløshed, Nervesvcrkkelse m. m. Nævn 
dette Blad og send Brev til Pastor H. P. 
Bergh, 3922 N. Kedzie Ave. Chicago, III. 

©«nere*, enettsetttnet, gw-
if» weufflrtweeS ^ Udstyr, gereS 

vaade, Ärlfe, e. i 

I Jk«4. ftml Saw 
v. Äweleg frtt. 
et,. WuU, Min«. 

WA 


