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Tr. S. B. Hustvedt, tidligere 
Præst i Oakland, Cal., for Tiden as-
fifterende Professor ved California 
Universitet, er af American Scandi-
'navian Foundation tilkjendt et Sti-
pendium for Studium i de tre skan
dinaviske Lande. Dr. Hustvedt er 

~ Graduent fra LuLher College. Han 
har været Lærer ved Harvard timber-
sitet, Minnesota Universitet, og nu 

- ved California Universitet. Under 
Krigen gjorde han Tjeneste i Armeen 
som Kaptein. 

Pastor M. O. Dhbvik, som i flere 
Aar har betjent Menigheder i den 
Forenede Kirke og Den Norsk Luther
ske Kirke i Amerika fra - j 895 til 
1920, men siden opholdt sig i Norge, 
hvor han sidst har ̂ betjent SkaatM 
Sognekald, er kommet tilbage til 
Amerika, da han ønsker at bære Ame
rikaner og birke i Amerika. Forelø-
big opholder Pastor Dybvik sig i Ra-
cine. Wis. 

Pastor I. Tollefsen af Frikirken 
Kar nylig kunnet feire 35 Aarsfest 
som Præst. Han bar den første Præst, 
som betjente den første nors? luth. 
Menighed i Tacoma — 1887=94 — 
tut Pastor Olaf Holens Kald. I de 
senere Aar har Pastor Tollefsen be-
tjent Menigheder i Seattle og Ta-
°eoma. ' 

Zions Menighed, Tc^oma, betjent 
af Past. H. I. Villesvik af Frikirken, 
ffal bygge ny Kirke. Tanken, er 
først at opføre „Basement" og saa 
benytte det som midlertidig Forsam-
lingslokale, indtil man har faaet 
Midler til fortsat Bygning. 

Pastor C. M. Fosmark har anta-
gÄ Kald til Willow City, Jnherred 
og Immanuel Menigheder- i og om
kring Bottineau, N. D. Han skal 
overtage Kaldet i en nær Fremtid. 

I Pastor I. F. Swensons Kald 
'ved Nelson, WiS., har man indsamlet 
til Samfundets Gjøremaal $3,042. 
Aet er mere end de var bedt om. 

Kirkeligt Lunöskue. 

^ Biit 60 Aars Bryllupsdag fetlede 
Aollev O. Moe og Hustru ved 
thesda HomeS den 30te April. I den 

t Anledning holdtes Fest for'dem af 
' Eagle Lake Menighed. Folk fra fjern 
' og nær samledes i Eagl-e Lake Kirke 

til Høimessegudstjeneste. Past. E. O. 
^Larsen fra Minneapolis prædikede. 

• Efter Gudstjenesten havde Eagle 
Lake Kbiitdefomititg arrangeret ett 
Festntiddag for de mange Gjæsier i 
Kirkens Underetage. KL 2.30 be
gyndte det egentlige Festprogrant med 
Andagt, Taler og Sang. Tilslut 
t ro a b k' den 83 Aar gamle Brudgom 
frem og takkede alle for al dett mod 

. horn og hattsjpusiru udviste.Godbed' 
og Velvilje. Festen endte mod Af
syngelsen' af Salmen ?Ksv og Tak 
og evig ZEre". 

Marinette Kreds af Frikirken 
. holdt Møde i Beaver, Pastor M. A. 

Ericksons Kald, fro 27de til 30te 
April. Student De Lange, sout be
tjener Clintottville Kaldet, holdt 

. Aabningsprædikenen. 
Satntaleenmet, L^tk. 19,1—10, 

blev indledet af Pastor A. G. Dahle 
fra Calumet. 

Lørdag Eftermiddag holdtes et 
kort Forretningsmøte. 

ik'tfjania Menighed ved Ringle, 
Wis., betjent af Student De Lange, 
indbød Kredsen til at møde der sidst 
i Juni og Indbydelsen blev modtaget. 

Søndag holdtvs Gudstjeneste baa-
de Formiddag, Eftermiddag og Af-

i, ten. 

Stor Gave til den norsk lutherske 
Kirke. Austin den 25de Mai. Little 
Cedar lutherske Kirke i Adams 
Township og den norsk lutherske 
Kirkes Extension-Fond^ er blevet be
riget med $50,000 eller mere, ifølge 
Lars Ellingsons Testamente, som 
idag blev godtkjendt af Skifteretten. 
Ellingson, der var Ungkar, døde den 
14de April sidstleden, 71 Aar gam
mel. Han kom til Amerika som en 
fattig 17 Aar gammel Gut. Da han 
døde, besad han en af de prægtigste 
Farmeiendomme i Countyet. Hans 
Kitsine, Synøve Kalaas, der holdt 
Hus for hant, arver ogfaa endel efter 
hamy 

Dødsfald. Paftor C. K. Hellands-
Hustru, Hattie, født Hall, afgik ved 

i Døden Lørdag Aften den 6te Mai i 
f Tomahawk, Wis., efter flere Ugers 

Sygdom. 

Mrs. Helland blev født i Ossian, 
, Iowa, den 16de September I860 og 

blev saaledeö 61 Aar, 7 Maaneder og 
20 Tage gammel. —- Den 28de Ok-
tober 1885 blev hun ægteviet til Pa-
stor C. K. Helland i Decorah, Ja. 
Ved sin Bortgang efterlader hun sig 
sin Mand, to Sønner og ett Datter. 
Alle var tilstede ved Begravelsen, 
som foregik i Tomahawk Tirsdag 
den 9de Mai. 

25-Aarsfest feiredes'" Søndag den 
21de Mai og de tre følgende Dage af 
Diakon>sfthjemmet i Chicago. Søn-
dag Eftermiddag holdt Formand 
Stub uorff og om Kvelden Past^H. 
B. Kildahl engelsk Festprædiken.'. ' 

>: Jor Nmnden. 

Ude af Syne. Under sidste Vin-
ters Kulde var der to Familier — 
blandt, mange andre •— som var saa 
uheldige, at Vandrørene i deres Hjem 
frøs og sprang læk. I det cite Hjem 
blev der sendt Bud efter en „Plnnt-
ber", Rørene blev gjort istand, al-
ting rengjort og cf Stykke Møbel 
flyttet foran den stygge Plet paa Ta
petet. indtil Væggen blev tør nok.til, 
at Skaden kttnde repareres. 

Manden i Huset, en Læge med stor 
Praxis, "bar godt istand til at betale 
Regningerne, men maatte ikke plages 
med slige Ting som sprungne Vand-
rør; han Men det heller ikke, det sør-
gede hans Hustru for. Da Over-
svømmelscn blev nævnt, var det paa 
en halv humoristisk Maade, og der-
paa talte matt ikke mere om den. 

Husmoderen i det andet Hus send
te ogfaa Bud efter Rørlæggeren og 
fik Skaden repareret. Men hun tal
te under hele Astensmaalttdet out, 
hvad for ct Ssl det havde været, hvor 
meget det kostede, hvor længe det vil-
de vare, før der kunde males' over den 
stygge Flek, og hvor træt og udslidt 
hun var font Følge af det altsammen. 

Hun havde oljet Maskineriet; men 
hun lod Oljekanden staa midt paa 
Bordet. Det er uden Tvil bedre at 
olje Maskineriet og lade Oljekanden 
sees, end flet ikke at olje. En Plje-
kande er et hyggeligere Syn end et 
Maskineri som ikke vil gaa. Men 
hvorfor have nogen af Delene synli-
ge? Hvis vi tilbringer hele Dagen 
med at vende Kraver og Mansjetter 
Paa Johns Skjorter, saa de vil vare 
nogle Maaneder længere, eller syr 
nye Gardiner til'Mildreds Værelse, 
hvorfor da ødelægge deres Glæde der-
over ved at fortælle dent, hvor træt 
og ødelagt vi er as at sy slig hele 
Dagen? 

Det er ligesaa meget eit Husmors 
Pligt at se til, at Husets Maskineri 
getar jævttt og glat, som det er Loko-
motivførereus Pligt at sørge for, at 
hans Lokomotiv er tilstrækkelig oljet. 
Men du ser aldrig det store blank
pudsede velstelte Lokomotiv som træk-
ker „Twentieth Century Limited" de-
koreret med en Række Oljekattder. De 
benyttes ubetinget, men de holdes ude 

af Syntz. 

Frøken Sophie Pharo i Kristiorna 
fyldte dett 30te April 80 Aar. I 
Dagens Anledning skrev " Bladet 
„Norges Kvinder": 

Vi tør tro det vil være-af Interesse 
for Bladets Læsere at høre lidt om en 
Dame, hvis Livsvirke har været til 
Velsignelse for kusiner . af Norges 
Kvinder. Sophie Pharos Navn vil 
altid være knyttet til „Kristelig For-
ening af unge Kvindex", som blev stis-
tet her i Kristiania for 35 .Aar siden. 

Hun indsaa Foren for de unge, 
som kom til Byerne for at søge Ud
dannelse eller Erhverv — særlig da 
til Kristiania — og der savnede et 
Hjems Værm K. F. U. K. stiftedes 
med det Fonnaal at tage sig af disse.' 
Frøken Pharo blev Foreningens før-
ste Formand og har hele Tiden staaet 
som dens centrale Skikkelse. Med in-
derlig Glæde har hun fulgt Vcexten 
gjennem de mange Aar,altid villig 
til at ofre Tid og Kræfter for denne 
sin Livssag. Og utrolig meget har 
hun ydet Haa dette Omräade. Frøken 
Pharo blev paa fin Fødselsdag til
delt Kongens Fortjenstmedalje i 
Guld. \ 

„Fars Tag". Et Par as Bladets 
Læserinder har taget tilorde for, at 
vi bør have en „Fars Dag" ligesaa 
vel som en „Mors Dag", og at der 
er sleref som synes det samme, frem-
gaar af, at den 18de.. Juni iaar er 
bleven fastsat som Fars- Dag. Paa 
den Dag vil Fars Sønner og Døtre 
hædre ham ved at bære Dagens 
Blomst, ett. rød Rose, hvis htm er Ut
be, en hbid, hbis han ikke længere er 
her for at glæde sig ved sine Bjørns 
Kjærlighed. Men lod det ikke blibe 
med bore at bære en Blomst til Fors 
LEre. Du, som endnu har din Far 
ilive, saa du har Anledning dertil, 
overrask ham den 18de Juni med et 
Besøg, et Brev, en Gave, et Bevis' 
paa din Agtelse og Kjærlighed. x 

Stor Brand som Mge af Lynned
slag. Kansas City> Mo., den 24de 
Mai. Et Tab af $400,000, det meste 
som Følge af Vand, blev foraarsaget 
af en Ildebrand antændt af Lynild i 
Helmer Furniture Manufacturing 
ComKanys Anlæg idag. Femten 
Brandmænd blev overvældet under 
Slukningen/. 

og Farmen.' 

Han vilde ikke dø. Har De hørt 
Tale om den Mand, som avler over 
Halvparten af hele Verdens Agurk-
frø? For 19 Aar siden gav Læger
ne i en By i Iowa ham op og fortalte 
ham, at han ikke havde længe at levev 

Men D. V. Burrel vilde ikke dø. Han 
solgte det lille, han eiede i Iowa, kg 
reiste ud til Colorado. Der fjøbte 
han sig en liden 10 Acres Farm og 
begyndte at dyrke Grønsager. Hans 
Arbeide i det fri og Colorados Kli-
ma hjalp ham og gjorde Lægernes 
Ord tilskamme, og ' hans medfødte 
Arbeidslyst og Energi.har bragt ham 
den Sukces som nu vækker Opsigt i 
Forretningsverden. 

Aller^e et andet 'Aar, han var i 
Colorado, havde han sluttet Overens
komst med 26 Huse i Denver og Co-
lorado Springs om at levere dem sin 
Farms Produkter. Det var da han 
var kowmen faa langt, at han be-
gyndte at tænke paa at avle Frø, 'og 
det tredie Aar aabnede hart en liden 
Frøhandel i Rocky Ford og lod 
nogle faa smeta Prislister trykke. 
Aarei derefter sendte han ud 25,000 
Kataloger, og iaar vil over 400,000 
af hans Frøkataloger pr. Post blive 
-sendt til alle Verdens Lande, hvor 
han nu leverer sit Frø>. Nylig sendte 
han ett Forsendelse af Vandmelon-
kjærner til Holland, og han har og-
saa indført ett Forsendelse af Løg fra 
Kanarieøerne. I Løbet af 19 Aar 
er D. V. Burreils 10 Acres Grøn
sag-Farm voxet til 50,000 Acres, 
Paa hvilke alle Slags Frø fra „ Sweet 
Peas" til Søtø nu avles. Han hår
et lidet 40 Acres Løgbed og et 40 
Acres Blomsterbed paa næste Mark. 
Næsten alle de Ccmtaloupe-Meloner, 
som avles i de vestlige Stater, er af 
Frø. fra Burrells Frø-Farm. En 

'Forvandling fra en af Lægerne op
givet Mand til en heldig Forret-
itittgsmand, der veier sitte 180 Pund, 
høres ud som et Eventyr; men det 
er dett sandfærdige'Beretning om D. 
V. Bttrrell, Colorado Frøhandleren. 

Naar Vintertøjet lægges væk. Det 
er let nok at lægge væk Skindtøi og 
Vittterklæder, saa de vil være sikre 
mod at ødelægges af Møl, naar man 
fjender disse ftrtaa Plageaanders Le-
bevis. Møllene liker at slaa sig ned. 
i Snavs, og en Fedtflek elsker de, og 
af den/ Grund om ikke af nogen an
den bør alle Klæder grundig efter-
sees og renfes, før de lægges væk. 
Alt, som flal pakkes ned, bør hænges 
ud i Solskinnet i flere Timer og der-
paa bankes let, for at trense Klæder
ne for Støv og mulige Mølæg. 

Kjoler, Skjørter, Kaaber og Frak-
ker bør børstes rene, og alle Flekker 
tages af, alt font kan vafles, bør va-
skes og tørres i Solen. Saa bør Kuf-
ferten eller Pakkassen gjøres ren, 
saa der ikke kan være Tale om, at 
der sindes Møl i den. Hvis den 
stryges godt over indvendig, i hvert 
Hjørne og Revne, med Cedarolje, vil 
det sikre alt/ der pakkes ned i den. 
Det er ogfaa bra at drysse 'sort Pep-
Per paa Bunden af Kufferten eller 
Kassen og saa lægge flere Lag Avis
papir over det. Møllene kan ikke for
drage Lugten af Tryksværte. Derfor 
bør der lægges Aviser mellem Klæd-
ningsstykkerne og ligeledes over dem; 
h&ts saa Kassens Laag flutter tæt til, 
vil der ikke være nogen Fare for Møl. 
Skindtøi bør renses og faa luftes ude 
i Solflinnet; det kan saa puttes i Pa-
ptrposer eller pakkes i Aviser og knyt-
tes godt til, men det er bra at tage 
Skindtøi frem en Gang eller to 
gjennem Sommeren og sole og lufte 
det. Men pas paa Fuglene, medens 
Skindtøiet hænger paa Snorene. De 
liker at fore sine Reder med blødt 
Pelsværk, og en Dame fik et værdi
fuldt Sæt SkindtøiMelagt of Fugle, 
som plukkede Haar af det, medens det 
hang ude for at luftes.' 

Værdifuld Ko. Jean Du Luth's 
„Coronet" en Minnesota Ko, "som 
holder Verdens største Guernsey- Re-
kord, blev solgt til en Boston-Mand 
for $8,000 ved Western National 
Guernsey Breeders Salg, som hold
tes i Wheaton, III. Denne Melke-
fjørenes Dronning har en Rekord for 
et Aar af 20,026 Pund Melk, der in-
deholdt 953 Pund Smørfedt.' 

George P. Grout, Professor ved 
Meieriasdelingen paa Minnesota Uni-
versitets Farm er bestyrende Eier af 
Jean du Luth Farmene. 

Tulipanløken graves op, saasnart 
Planterne har afblomstret og Plad
sen trænges til Geranier eller an
dre Planter. Tag -Løgene forsigtig 
op og læg dem under Buske eller an
det Dockke, beskyttede mod Sol og 
Regn, siger Le Roy Cady, assisteren
de Gartner #aa Universitets-Farmen 
i St. Paul, Mtnnt 

President for det tutiiøtmlw 
Rvindeparli. x ' 
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Mrs. Oliver H. P. Belmont. 

Mr^ O. H. P. Belmont, Præsi-
dent vfor det nationale Kvindeparti, 
har givet Partiet et Hovedkvarter li-
geoberfor de Forenede Staters Kiv 
pitolium. Det blev indviet den 21de 
Mat. 

Omkring Forbudet. 

Kongresmand fra Kentucky forsvarer 
Forbildet. Beskyttelse forlangt 

for Volstead. 

Grue Mrkes Brand. 

Et sørgeligt hnndreaarigt Mtnde.113 
Mennesker omkom i Branden 

Pinsedags 1822, 

Milwaukee, Wis., den 23de Mat. 
Forbudslovene gjetmemføres med li
ge stort Held som mange andre Love, 
sagde Alben W. Barkley, Medlem af 
Kongressen f tit Kentucky, i en Tale 
bed Wisconsin Law Enforcement Con
vention iaffctt. 

„De, som ivrer for lovlig Tilvirk-
ning eller Salg af Vin og Øl under 
Konstitutionen, anbefaler aaben 
Overtrædelse af Konstitutionen" hvor 
meget de end forsøger at glatte over 
det ined smukke Talemaader," sa^gde 
hatt. „Enhver Mand, som ikke ved, 
at Øl er berusende, er en Idiot. Det 
faktum blev hævdet af de Forenede 
-taters Hø testeret, idet den stadfæste-

de en Kjendelse afgivet af den høieste 
Domstol i en af vore Stater. 

„Volsteadloven er drastisk. Denne 
Maatte være drastisk, fordi de Lov-
overtrædere/paaHvem den var myn-

tet, cr en drastisk Flok; men Volstead-
loven er ikke mere drastisk end Lovene 
i over 30 Stater angaaende dette Em-
ne. Fireogtyve af dem tillader end
og ikky alkoholholdig Drikke i medi-
rinsk Øierrtcd. Kongressen har aldrig 
gaaet saa langt, og Konstitutionen 
har heller ikke gjort det." 

Milwaukee, Wis., 23de Mat. An-
ti-Saloon League-Ledere anmodede 
idag Politiet otrt Beskyttelse i Audito
rium her Onsdag Aften under Kon
gresmand A. I. Volsteads Tale der 
under Statens Afholdsorgånisatio-
ners Auspicier. De siger, at de „vaa-
de" har Planer om at fylde Audito
rium med sine Tilhængere og „huje 
ham ned, saa han ikke kan tale." Po
litiet flal have lovet ordentlig . Beflyt-
telse. . 

De tørres Beflhldninger om, at de 
„vaade" lod Folk g^a rundt i Byen 
for at fylde Auditorium med sine 
Tilhængere, blev benægtet af de 
„vaahe", der betegnede dette Skridt 
fra de tørres Side som et forudgaaen-
de Alibi for at undflylde sit Fravær 
fra Mødet. 1 

—Milwaukee, 25. Mat; Selvom ikke 
den nationale Forbudslovs Ophav, 
Kongresmand Volstead, mødte frem 
Jor at tale hér tgaar Aftes, bar „Wis
consin Law Enforcement -Convention" 
ert af de største og mest vellykkede 
Forbudskonferenser nogensinde holdt 
i Staten. Den endte igaar Aftes. 
Andre Talere 
Solstead. 

optraadte istedenfor 

Præsidenten modtager den tvske 
Ambassador. Washington den 25de 
Mai. Dr. Otto Wtedfeldt, den nye 
tyfle Ambassadør tilade Forenede 
Stater, blev formelt modtaget i Ef
termiddag af Præsident Harding, da 
han, ledsaget af Ambassadens Atta
cheer, forelagde sine Kreditiver sortt 
befuldmægtiget Gesandt for deit tyfle 
Republik. - Han öar hos Præsidenten 
bare nogle Minuter. Hans Modta-
geIseJ6etegner Fuldbyrdelsen hf Gjen-
oprettelsen af den diplomatiske For
bindelse mellem de Forenede Stater 
og Tyskland. O. • V"- ^ 

Herrick giver Middag for Shahen 
af Persten. Paris den 27de Mai. 
Shahen af Persien var LEresgjæst ved 
en Middag givet taften af Myron %. 
Herrick, amerikanfl Anckassadøo- tit 
Frankrige. 

Det var i Fredags 100 Aar siden en 
af de største Ulykker, som nogensRtde 
har hjemsøgt Norge, fattdt Sted. Den 
26de Mat 1822 brændte Grue Kirke 
f om Følge af Lynnedslag. 113 Men
nesker omkom. Den 1ste Juttt blev 
de omkomne begravet paa det Sted, 
Hbor Kirkens- Høialter stod. 

„Den Norske' Rigstidende" sor 7de 
^iuni 1822 indeholdt følgende Beret-
nit:g oirt U lykket i, senere gjengivet i 
-„Soløringen": 

„"Omtrent Kl. 11 out Fonttidda-
gett, medens Præsten talte fra Præ
dikestolen, hørtes pludselig ett stærk 
Dundren lig Torden, og i samme 0ie-
blik, just sont man reiste fig op.fra 
Stolene for at undersøge Aarsagen 
dertil, brød en overordentlig vold-
som Ild, ledsaget af sort Tjærerøg, 
udenfra ind gjettnem et Vindue paa 
Kirkens, sydvestre Kant. Vinden var 
stærk Sydvest, og alligevel omspændte 
Ilden i faa øjeblikke den hele Kirke, 
der var en ældgammel Træbygning, 
gjennemtrængt af Tjære, og nu for
medelst e en Maaneds vedholdende 
Varme fortørret. 

Alle storntede^da til Kirkedørette, 
der vel var tillukkede, men ikke til-
laasede, og flere Mennesker reddede 
sig i Begyndelsen derigjennem, især 
gjemt em den søndre Dør. Disse Dø-
res uheldige Indretning forhindrede 
imidlertid, at alle kunde redde sig. 

fDe gik nemlig — som Kirkedørette i 
Almindelighed — indad og blev saa-
ledes ved dett voldsomme TilstrjSm-
ning af Menneskemassen trykkede til, 
uden at det bar muligt enten udenfra 
eller for dem) som bar Dørene nær
mest, at faa dem op. 

Døren bed Sakristiet bar længst 
Dorte fra Ilden, men da Nedgattgen 
fra ct Kor eller Pulpitur obenpaa bar 
lige bag ved Døren, blev demte ogfaa 
trykket til af den fra Koret nedstrøm
mende Mængde. Størstedelen af dem, 
der fad paa Pulpituret, kom forme
delst Trængslen ikke engang ned i Kir
ken, men kvaltes og opbrændtes, saa-
ledes at deres til Kul fortærede Le-
gemer stod, da Kirken styrtede sam-
men, pakkede paa hinanden i Trap
pen, indtil Vinden ogfaa bortviftede 
dette Støv. Vittdtterne var temme
lig høit fra Jorden, dog reddede man-
ge sig derigjennem, fornemmelig 
igjennem de paa begge Sider af Al
feret værende Vinduer. 

Fra det Øieblik, da man mærkede 
Ilden, indtil Kirken styrtede sammen, 
forløb omtrent et Kvarter. 

Antallet af de indebrændte fan 
endnu if fe med fuldkommen Vished 
kngibes. De beskadigedes Antal er om
trent 20, hvoraf tvende, om hvis Liv 
der kan frygtes. 

Anledningen til denne sørgelige 
Begivenhed er — 'efter ct enstemmigt 
Rygte—, at Bygdebægteren, ett gam
mel og sbag Mattd, som siden denne 
ulykkelige Hændelse ikke har ladet sig 
se, flal t hobe biftet frem og tilbage 
med et Fyrfad, hbort han bar Gløder 
til at antænde Lysene i Kirken, og 
derbcd hobe foranlediget, at Gnister 
et henført til Kirkens stærkt tjære-
bredte og af Solen ophedede Vægge." 

Tre Dage fettere meddelte „Den 
Norske Rigstidende": 

'" „Anledningen til JldM vides end
nu ikke med Vished, da Bygdevægte-
ren og eti( som lbdsogcde ham, da hgn 
bar Ild i et gammelt Røgelsekar fra 
de katholfle Tider ;— med Laag 
paa —, vil paaftaa, at de ikke faa en 
Gnist fare ud." 

Af de 113 indebrændte var 101 
af Kvindekjøn og 12 af Mandkjøn. Af 
fire Børn under 5 Aar, som omkom, 
skuld,e 3 paa den Dag til Doaben. 47 
af de omkomne bar Piger fra 5 til 
20 Aar. Blandt de omkomne bar 
Oberstløjtnant Arntzens 22-aarige 
Datter Olivia samt ett 24 Äar gam
mel Datter as Lensmand Rolsdorph. 
Præsten Hesselberg nævner disse to, 
som de eneste, der var bekjendte uden-
for Menigheden. 

Præsten skriver i fin Indberetning: 
„Jeg, som paa Kirkens Prædike

stol havde Sind og Tanke henvendt 
paa det gudelige Ord, som mine Læ-
ber udtalte, blev opmærksom paa den 
vilde Bevægelse iblandt Mandfolkene 
i Særdeleshed, som styrtede i Masse 
ud, sorstaar den ikke og ser gjennem 
et Vindue, paa hvilket mit Øte faldt. 
Ilden, hørte dens stærke Gnistren vg 
saa den forte Røg, hvorved ubilkaar-
Iig vaktes i mm Sjæl den store og 
høitidelige Tanke om den nære Dom-
mer. - "" -

Man skatte ikke heraf, at jeg i ro
lige Timer troede Naturens endelige 
Opløsning næs. Den Tid ag Time 
ved Faderen aføte, og jeg «kjender. 

^ll!limiC3llllillllll|[:i!lllli|||||[3||||||||||||Ullllllllllllt3llllllilllllC3ll)l!IIIIIIIC3lllllllllll|[3im»IHIH!i 

i 
vt&HMtaaxatæ 

I FAIR VIE W HOSPITAL I 
= Sixth Street, mellem 33rd og 34th Avenues South, = 
= . MINNEAPOLIS, MINN. -= 
S3 2 
S Mt tidsmæssig udstyret <g brandfrit Hospital, bestyret af U 
I The United Church Hospital Association i 
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at flere Spaadomme, som ikke er op-
fyldte, tttaa fuldkommes, før Endett 
kommer. Mett bciT~for mig ubegri
belige Røg og Ild vakte Tanken uden 
Vilkaar. \ 

Jeg stod paa Stedet en liden Tid, 
indtil Lyden af et Vindue, font blev 
sløjet itu, kom mig for Øre, hborbeS 
jeg bleb af Instinkt bevæget til at se 
ud og gaa ned til Vinduet, hvilket 
jeg slog istykker og med mange gik 
igjennem. Jeg bar som forstenet. 
Ingen Følelse eller Sans fandt jeg 
hos mig, og i flere Minuter var jeg 
ufattelig for.mig selv, indtil Snter-
tens bitre Fornetnnselser i mit Bryst 
forkyndte mig, at jeg igjen bar ble
ven et Menneske." 

J'ber Hesselberg, som holdt Pinse-
prædiken i Grue Kirke hin skjæbne-
sbangre Dag, bar ogfaa bekjendt som 
Forfatter. Halt bar født paa 
Strømsø 1780 og bar Sognepræst til 
Grue fra 1813 til 1834. Det bar da 
hart senere bar Præst i Aker, at han 
fornemmelig vakte Opmærksomhed 
ved sin varme, billedrige og hø-istem-
te, undertidett ogfaa lidenskabelig po
lemiske Veltalenhed, som med For-
kjærlighed hentede Texter fra Profe
terne og Davids Salmer med Til-
knytning til sit Folks historiske Liv. 
Han havde et Par Aar tidligere i 
„Gjenlyd fra Fjeldet af Chr ist-Kir
kens Røst" stillet sig paa Wexels Si
de i dennes Strid tned Treschow i 
Anledning af den sidstes Bog om 
„Christendontlnens Aattd" og var 
kjendt som en af de faa Præster, der 
stillede sig velvillig forstaaende over-
for Lægprædikanten Hans Nielsen 
Hauge. 

Baarktmit. 

I en vaagnende, fpircr.be, lysende Vaar 
Gjenfødelsens Pust over Jorden nu gaar! 
Livsglæden smyger til Hjerterne ind 
Og løfter forjættende Tanker og Sind. 

I ' Foraarets Festskrud staar Skove og 
Vang 

Ombølget af Vaarlivets jublende Sang. 
Livsaanden tryller og flaber i Flæng; 
Det kvidrer i Reder, det risler i Eng. 

I Solgudens Hjerte Livskræfter slaar 
Saa ud gjennem Rumniet Lysbølger 

gaar. 
Tidt med sin Mjølner i larmende Gny 
Thor kjører Jldvognen frem gjennem 

Sky. 

Da det strømmer fra oven og Vækstriget 
glad 

Staar bævende under sit vaarfrifle Bad. 
Naar Regndraaber glindser i Blomster-

nes Hegn 
Da reiser sig Nymfer fra grønklædte 

Seng. 

Sg^søde smaa Alfer med Skovblomst i 
Haar 

Til Fuglenes Jubel i Vaardanftn gaar. 
Paa LEols-Harper til Vaarlivets Brus 
Sylferne spiller sin Skovhymne-Sus. 

Jenova Martin. 

Soviet i Mongoliet. Peking den 
27de Mai. En Sovietregjering,. der 
siges at staa under Militærlederne?i 
Moflau, er bleven oprettet i Mongo-
liet, ifølge Underretning hertil. Det 
siges, at Udlændingernes Eiendom er 
bleven beordret beslaglagt. Et Man-
dat angaaende Beslaglæggelse as Ei
endom er blevet udstedt, ifølge hvilket 
Udlændinger, der besidder Eiendom, 
paalægges at overdrage sin Hjemmel 
til'Sovietet strar, og de vil til Gjen-
gjæld erholde Forpagtningsret for 
den for et Tidsrum af 30 Aar. Ame
rikanere er de største udenlandske Ej
endomsbesiddere i Distriktet. 

Fm Hud-Plam 
Zemo, den rene, antiseptiske Bædfke, 

netop hvyd De trænger. 

Hav ingen Sorg over Ekzem eller an-
dre Hudsygdomme. De kan have tn ren, 
sund Hud ved at bruge Zemo, som er-
holdes paa hvilketsomhelst Apothek for 
35c ellev extra stor Flaske for $1.00. • 

Zemo fjerner vanlig Finner, Black-
heads. Blemmer, Ekzem og Ringorm og 
gjør Huden ren og frist. Zemo er en ren, 
gjennemtrængende, antiseptisk Vædste. 
Den «r ket at have paa og koster bare en 
Bagatel for hver Gqng den bruses. Den 
er altid paalidelig. — Avertissement. 
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Waar 3)e reiser, tag De
res Kodak med Dem. 

Den burde følge med txi--

ten til Indsøen eller til 
Skoven — eller paa hvil-
kensomhelst Frilnftstnr. 

— og bring eller send ind Deres 
Film til os for god Behandling i 
Fremkaldelse og Fimshing. 

Postbestillinger expederes. 
Katalog paa Forlangende. 

PECK COMPANY 
(Eastman Kodak Co.) 

114 South Fifth Street, 

Minneapolis. 

$2.50 
for ttt / 

Ukulele 
Send Check eller 
Pengeanvisning 

Behagelig Tone, pri-
ma Sort Tarmstren-
ge. Prima Trcrsort 
ög Forarbeidelse. 
Andre udmærkede 
tlfuldcS $5, $10 og 
op til $50. Anmod om 
Bestridelse. 

Har ogfaa de berømte Martin og 
Bacon Ukuleles. 

W. J. DYER & BRO., 
Dept. B7, St. Paul, Minn. 

Briller med gtilbftilbte Beslag 
sendes frit! 

Send denne Kupon. Send 
ingen Penge. Opgiv tun 
din Alder, og bi vil sen
de dig et Par Briller af 

bedste Kvalitet og med guldfhldt 12 Karat« 
Bejlaa. Hvis Briller efter 10 Dages PrFve 
er tilfredsstillende, send oå$2.75; hvis de ilt* 
passer, send dem tilbage. 

M. J. SOUKUP, Decorah, Iowa. 
118 Water St.. Decorah. Iowa. 

Navn ................ 
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CARL M: ROAN, M. D. 
Laege—Kirurg 

Konsultationstid: 1.30—4.30 Em. 
Ingen Sintei vaa ©mug. 

801-804 Masonic Temple, Minneapolis. 

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

Hudsygdomme 
Bm Eksema. Salt Rheum, Barbers Itch, gam* 

Saar, Sttngorm, Frost- og Brandfaar, Frost« 
bit. Hudsorgiftning fra UgroeS eller Farver, 
Black fleiab* oa andre, helbredes absolut deitz 
Brug ot min Stzema ffyectfic. — Min Lkab» 
Salve bil helbrede 6fa6, tilø«. Fnat, 

Jleotl oe »rairte Ytch vaa saa Dage. Ha> 
el6t«6#f Tusinder t 6« stdfte 25 Kat. S-Ndt 

pr. Post fot $2.0öi «fcMKfct «. Weni,^ 
v», WK wtttium. *, ». 
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Peterson's Ointment 
er bedst for Cczema 

$en førfte Paaftrlng stanser KVe fra Gtsenut, 
Salt Rhenm (Salt Flod) »g H«morrhoider.^ 

Stanser Svie fra Ruhed i fem Minutter. 
"At leve og lade lede er mit Motto," siger 

Peterson af Buffalo. Apothelere hele Amerika 
over sælger Peterson's Ointment for 35 Cents 
for en stor SS fie og jeg siger til disse Apo« 
thekere, at, hvis nogen kjsber mit Ointment 
for nogen af disse Shgdomme eller Svagheder, 
som jeg anbefaler det for og ikkel faar Gavn 
af det, faa giv dem Vengene tilbage. 

"Jeg har et helt Sllkerhedsskab af Takke-
brede som bevidner den kraftige helbredende 
Evne, som Peterson's Ointment har sor gamle. 
Væskende Saar, Eczema, Salt Flod, Naadsaar, 
faare Brystvorter, brudt Bryst, kløende Hoved-
hud samt ru eller blinde, kløende eller blødende 
Hcemorrhoider." 

John Scott, 283' Virginia Street, Buffalo, 
skriver: "Peterson's Ointment er simpelthen 
vidunderligt. Det kurerede mig for Eczema 
og ligeledes for Hasmorrhoider." Postordres 
exvedereS af Peterson Ointment Co., Inc., 
Buffalo, N. A. 


