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5 Uirkeligt Rundskue. 

<r« UngdomSstævner. Great Falls 
Kreds Ungdomsstoevne holdtes i He-
lena. Mont., Pastor M. Lyle Halvor-
sens Menighed, fra 12te ttir 14de 
Mai. Themaet for Mødet:: „Our 
Lutheran Church". Fredag Asten 
holdt Pastor Halvorsen en Velkomst-
tale for Delegater og Præster. Der-
ester fulgte Indledningstale over 
Stævnets Thema af Pastor A. Lunde 
fra Great Falls. Lørdag Formiddag 
og Eftermiddag holdtes Fövretnings-
møder. Følgende Embedsmænd blev 
valgt: Formand, Pastor M. Lyle 
Halvorsen, Helena; Viceformand, 
Pastor S. G. Nelson, Polson; Sekre-
tær, Howard Walden, 'Helena; Kasse-
rer, Alice Hoen, Great Falls. 

— Harvey Kreds's Ungdomsstoev
ne holdtes i Pastor B. Hofrennings 
Kald, Max, N. Da?., fra 19de til 
21de Mai. Mødets Thema: „Dit 
Rige komme", indledet af Pastor L. 
Langseth, Manfred, N. Dak. Post» 
T. F. Gullixson, Minot, N. Dak., 
talte ogsaa over nævnte Thema. 

Søndag den 21de var den egentli
ge store Festdag. Pastor T. S. Stock-
dal prædikede ved Høimessegudstje-
nesten Kl. 11. 

Pact Estermiddag holdt Guvernør 
R. A. Nestos Tale til den store Skare 
som var fremmødt. Talen blev holdt 
udenfor Kirken; thi Forsamlingen 
var større end Kirken kunde rumme. 

Om Aftenen var der^ atter Guds-
tjeneste og Pastor. S. C. Eastvold 

- talte. 

Dødsfald. Miss Hilda Berrum, 
Datter af Pastor E. Berrum og Hu-
slru, Holmen, Wis., afgik ved Dø-
den i sine Forældres Hjem den 13de 
Mai, efter næsten to ^Maaneders 
haarde Lidelser af Kræft. 

Miss Berrum, der var udlært Sy-
gepleierske fra La Crosse Lutheran 
Hospital, tilbød under Verdenskrigen 
Regjeringen sin Tjeneste, og sammen 
med sin Søster Anna pleiede hun syge 
og saarede Soldater i Frankrige, ind-

V til Krigen endte. Siden var hun 
Sygeplejerske i Milwaukee Emergen-
cy Hospital, indtil hun Paa Grund 
cf Sygdom af sin tro Veninde og 

.Medarbeider, Miss Jahn, blev bragt 
- til La Crosse Lutheran Hospital, 

Hvor hun af sin gamle Familielæge, 
ISX ©underfort, blev erklæret uhel-

/ bredelig syg af Kræft og sendt Hjem 
for der at tilbringe sine sidste Dage 
paa Jorden. 

Begravelsen fandt Sted den 16de 
Mai, og ifølge sit Ønf& blev hun be
gravet paa Kirkegaard«! i La Crosse. 

Bakre Mindegaver. Mrs. Christi-
Ttc Sprangrud, Starbuck, Minn., G. 
O. Førdes Kald, som døde i-April 
Maaned dette Aar, bad paa Dødsleiet 
om at en Gave paa $100 skulde sen
des fra hende til Wild Rice Barne
hjem. Familien har desuden ihu
kommet sin Moder ved at give en Ga-
ve paa $500 til Menighedens Reli-
gionsskole, saaledes at Renten jxf 

denne Sum bruges Hvert Aar til at 
drive Religionsskole i Menigheden. 
— Morton Baukol, Immanuel Me
nighed samme Kald, havde ogsaa be-
stemt i sit Testamente en Sum af 
$150 til Samfundets forskjellige Gjø-
remaal., Hans Børn har -givet til 
Minde om sin Fader $100 hver. 
Tilsammen er sendt fra denne Me-
nighed $550. Nogen af Baukols 
Børn bor i andre Menigheder, men 
har ladet sin Menighed faa Kredit 
for Gaven. • * 

V Presho Menighed, Pastor " G. N. 
Jjolanys Kald, fik Søndag den 21de 
Mai sin Kirkeklokke indviet og taget i 
Brug for første Gang, uagtet Kirken 
har været særdig i over 12 Aar. Paa 
Formiddagen prædikede Prof. I. N. 
Brown 'fra Canton Lutheran Nor-
mal. Klokken ringtes der atter sam-
men til den egentlige Klokkeindvielje. 
Efter et Foredrag af Professoren 
om Bibelen som Guds Ord, * blev 
Grundtvigs Salme: ,Dirken den er 
et gammelt Hus" sunget, hvckrester 
Mrs. G. N. Jsolany paa Kvindefore
ningens Vegne som dens.Præsident 
overleverede Klokken fgrn en Gabe fra 
Kvindeforeningen til Menigheden. ' 

Store Gaver. Lars Ellingfon, 
Adams, Minn., som døde den 14de 
April, havde j sit Testamente Bestemt 
at $25,000 af hans efterladte For-
mue fluid's, gaa til den norsk luther-
ske Kirkes" „Church Extension Fund", 
$10,000 til Little Cedar Menighed 
til et Fond for Religionsskolen^ og 
$1,000 til Little Cedar Menigheds 

&. Kolstøe, Plummer, 
Minn., som har vcerei paa Bssøg i 
Norge er ksmmen tilbage. 

Mrs. K. M. Palmer, Pastor Pal-
mers Hustru, fik Søndag Eftermid
dag den 21de Mai uventet Besøg af 
Søndre Blue Earth Kvindeforening, 
Bricelyn, Minn., som forn for at lyk
ønsk» hende i Anledning af hendes> 
Fødselsdag. Student A. I. Tolo. 
fungerede fym Forsamlingens Ord
fører og overrakte ester Andagt og 
en kart Tale Mrs. Palmer paa Kvin-
beforeningens Vegne en vakker Pen
gegave. 

En lide» Overraskelse. I Richland 
Menighed, Five Points, Wis., Pastor 
L. I. R. Larsons Kald, havde -vin
derne i al Stilhed laget istand en 
Festmiddag i Kirkens „Basement", 
hvortil Præsten og hans Familie blev 
indbudt ester endt Gudstjeneste den 
14de Mai. Under Præstens Taller^ 
ken var lagt en Pakke indeholdende en 
Pengegave fra Menigheden. 

En MindekranS. Oak Valley Me
nigheds Kvindeforening, Velva, N. 
Tak., Pastor L. T. Reishus's Kald, 
har indsendt $65 til den norsk lu-
therske Kirkes Missioner til Minde 
om Mrs. Iver Gjelstad, et af. For-
eningens Pionermedlemmer. 

Student George Romstad fra Lu-
ther theol. Seminar betjener i Som-
niermaanederne Sims, Almont, Ha-
zen og Hoff Menigheder nær Man-
dan, N. Dak. 

Hjemmet og Farmen. 

HMseue trænger Band. Medmm-
dre de værpende Høner strør al den 
Melk, de kan drikke, bør Hønseflok-
ken forsynes med Vand, som den har 
Adgang til hele Tiden. Det er bra 
at erindre, at der er omtrent ert Pint 
Vand i et Dusin A£g7 og Hønerne vil 
ikke lægge „tørrede" 8Eg. Det er 
især vigtigt, at værpende Hjftier har 
Vand at drikke, saasnart de kommer 
af Pinden om Morgenen, og atter 
lige før de gaar til Ro om Kvelden. 

En Høne maa for at være flwtf til 
at lægge Mg være flink til at drikke. 
Den maa drikke Vand i store Kvan-
titeter. Mænd som D. E. Hale, den 
gamle Hønseholder og sagkyndige, 
som gransker flige Ting, har bevist 
dette. 

En stadig Forsyning af let tilgjcen-
geligt Drikkevand er af største Vigtig
hed. Hvis Vand altid er i Nærhe
den, vil en Høne tage sig nogle faa 
Mundfulde, ret som det er, og med 
Tiden vil den have drukket en stor 
Portion. Ikke alene maa Vandet 
være let tilgjængeligt for Hønsene; 
det maa ogsaa være klart og rent. En 
Høne liker ikke at drikke fliddent 
Vand, men tvinges ofte til at gjøte 
det. 

Varmt Vand om Vinteren og kjø-
ligt Vand om Sommeren vil faa en 
Hørte til at drikke mere. Rigelig 
Vand med den rette Temperatur vil 
gjøre meget til at forøge Wggeprö-
duktionen. Det vil rnaafle tage lidt 
extra Tid -at sørge for Hansenes 
Vandforsyning, men det extra Antal 
ZEg, man faar, vil mere end betale 
Bryderiet. » 

Brændende Cigarstumper eller Ci
garetstumper maa man aldrig kaste 
'fra sig paa en træbelagt Bro.. Der 
kan ved flig Uforsigtighed opstaa en 
Brand, som vil ødelægge Broen, skri-' 
ver Bureauet for offentlige Veie hen
hørende under de Forenede Staters 
Landbruksdepartement. 

Mange flige Ildebrande vWaar. 
De fleste bliver slukkede uden at vide
re Skade fler, men det hænder og-
faa, at ett stor Bro ødelægges. Det 
synes besynderligt, at ett Staalbro 
kan ødelægges as Ild, mett Ilden fra 
et brændende Plankegulv kan foraar-
sage ødelæggelsen as hele Broen ved 
Smeltning; at et svagt Punkt giver 
ester vil faa hele Broen til at styrte 
j Elven. " < . > 

Paa somme store Broer holdes en 
Vagtmand netop for at afværge flig 
Fare, og t dett tørre Tid om Som
meren forekommer flige Brande næ-
sten daglig. Altsaa kast Lkke fra dig 
din brændende Cigar eller Cigaret 
paa en Brv, font er Btolagt- med 
Planker. r 

En JskaSse eller rettere sagt en 
Refrigerator uden Is, er det nyeste 
blandt Opfindelserne til Hjemmets 
bedste. Denne Zskasse vil sikkert vi-
se sig at være en Velsignelse for Hus-
mødrene paa Farmen eller i de smaa 
Landsbyer, hvor Is ikke er at faa. 
Kassen er' konstrueret paa samme 
Princip som en Vacuum-Flafle. og 
fungerer netopT'modsat af en „Fire-
less cooker". 
- ber er et Skab til Maden, akkurat 
som i en almindelig Jskasse. Dette 
Skab omstuttes af en Vandbeholder 
og denne igjeln of et lufttomt Rum. 
Vandet i den almindelige Farm-
BrFnd"er fra 38 til :45 Grader, og 

uttar det fyldes , t Vandbeholderen 
hindrer det lufttomme Rum udenom 
Beholderen Vandet fra at opvarmes, 
og det kolde Vand af kj øler Madskabet. 
Prøver, som har været foretaget, ty
der paa, at denne Jskasse uden Is 
vil skaffe god Afkjøling sÄv i et 
varmt Kjøkken. 

Betimxlige Bnlletinev. Exempla-
rer af disse netop paa denne Aarstad 
værdifulde Bulletiner udgivet af de 
Forenede Staters Landbrugsdeparte-
ment kan faaes frit tilsendt ved at 
tilskrive Division of Publications, 
U. S. Dept of Agriculture, Washing
ton, Ä). C., og opgive hvilke man øn-
fler. 

Farmers' Äulletin 691, „Grass-
hoppers. Sugar Beets, and Truck 
Crops". 

Farmers' Bulletin 838, „Harvest
ing Hay with the Sweep Rake". 

Farmers' Bulletin 903, „Eva« 
poration and Drying of Fruits". 

Farmers' Bulletin 943, „Haymak
ing". 

Farmers' Bulletin.984,. „Farm 
and Home Drying of Fruits and 
Vegetables". 

For Brandsaar^er Honning et YP-
Perligt smertestillende Middel. Hon-
ningen danner ett Hinde over Saaret 
og forebygger ikke alene Betændelse, 
men ogsaa Dannelsen af Blemmer. 
Huden holder sig blød og danner ikke 
Saarflorpe, og Honningen i sig selv 
eter antiseptiske Egenskaber og virker 
kjølende. 

Set Lutherske Broderssm-
ftmitø ^srsmsde. 

Paa Indbydelse fra Betel Menig-
hed i Fergus Falls vil det Lutherfle 
Brodersamfund afholde sit Aarsmø-
de og dårlige Ungdomsstævne fra 
12te kil og med 18de Juni. -

De 3 første Sessioner vil blive 
holdt i Betel Kirke og Resten af 
Ugens Sessioner vil blive afholdt i 
Otter Tail Countys Udstillingsbyg-
ning ved Bygrænsen. Her vil det bli
ve bekvemt i alle Maader, Menighe
der sammen med Byens „Commer
cial Club" gjør Forberedelser for 
at gjøre det faa hyggeligt font muligt 
for alle Mødets besøgende. Der lo-
ves frit Logi for alle font melder sig 
ved at tilskrive Syvert Edlund, Fer-
gus Falls, Minn. " 1 . 

Vt ønsker at møde mange ved Aars-
mødet og stifte nye Pekjendtflyber. 

Venner, I font kommer paa Gjen-
nemreise fra eller til Stævner eller 
Bygdelag, stans af nogle Dage i 
Fer gus Falls og vær hjertelig vel
kommen. v "'' 

- E. H. Gunhus, Formand. 
.G. Stenøien, Sekretær. 

Ballon?Kypseiladsen. Chicago den 
1ste Juni. . Sex af de 13 Balloner, 
der deltog i den nationale Kapsei-
lads og gik op fra Milwaukee Ons
dag, var fremdeles i Luften sent iaf-
ten ifølge de Oplysninger, der kun
de erholdes. Syv af Deltagerne er 
gaaet ned. 
. Kapseiladsen staar nu mellem to 

Armeballoner, to Flaqdeballoner 
og to Balloner ført af Civi-
le. — Førerne er Major Oscar 
Westover, Washington, og Kapt. Ha
rold E. Weeks, Langley Field, Ba., 
Armeflyvere; Løitnant W. F. Reed, 
Pensaco^a, Fla., og Lieutenant Com
mander I. P. Norfleet, Lake Hurst, 
N. A., Marineflyvere; H. E. Honey
well, St. Louis, og Ward T. Pan 
Orman, Akron, O., Civile. Ingen 
af Ballonerne har tilbagelagt den 
Strækning, man havde ventet af dem. 

Flerkoneri for dtzrt. Den danske 
Forfatter og Reisende Olaf fiincf; der 
nylig kom til New Dork^efter at have 
tilbragt et Aars Tid i Østafrika, for-
tæller, at Flerkoneriet i Zulu er i 
stærk Tilbagegang, ikke fordi rttan 
principielt har noget imod det, men 
fordi det er blevet for dyrt. En due-
lig Kone er ttu kommet op i en uri-
melig Pris, idet der maa betales hele 
otte Oxer for hende. Mange er nødt 
til at kjøbe fine Koner paa Afbeta-
ling, men dette har sin Risiko. Det 
kjedelige er nemlig, at Svigerfaderen 
ikke henter' sin Datter tilbage, hvis 
.man ikke betaler, men Stammens 
Høvding bliver tilkaldt og fætter den 
daarlige Betaler til Tvangsarbeide. 

Wilson iffe tilstede ved Lincoln-
Ceremonien. Washington den 30te 
Mai. * Woodrow Wilsons Undladelse 
af at overvære Indvielsen af Lincoln-
Mindesmærket idag gav Stødet til 
Rygter om, at han havde haét et Til
bagefald. Det viste sig imidlertid, at 
Wilson havde bedt sig undskyldt for 
at deltage, da han frygtede for at det 
vilde overstige hans Kræfter. Han 
og Mrs^Wilson tog senere paa Da
gen en kort Automobillur gjennem 
Rock Creek Park. 

3tør Nmnden. 

Om Sladder indeholdt Bladet 
„Norges. Kvinder" forleden en længe-
re Artikel, som der desværre er me-
get sandt i. Artikelen siger blandt an-
det: " 

Menneskene har mänge Vaaben i 
sin Magt, hvormed de kan flade hver-
andre. Et as farligste er Tungen. 

Det év en Kjendsgjerning, at 
Kvittdertte ,hor mest Færdighed i 
Misbrug af Tungen. Men det har 
sin naturlige Forklaring, da de i 
Tidernes lange Løb kun har været 
henvist til dette Vaaben, medens 
Mændene'har Boltret sig med.Krud
tet og Magten. __ 

Hvor meget rummer ikke det Or
det Sladder. ' Lad os tænke os om 
hver i vor BekjendtflabsReds, og der 
vil rulles op de underligste Tragedi-
er, hvor samvittighedslM Snak har 
været den direkte og indirekte Aarsag 
til saa mange. Menneflers usorflyld-
te Lidelse og Sorg. 

Hvor vanskelig Har man ikke for at 
snakke godt om hverandre, eller for 
at holde sig til Sandheden. 

Denne sygelige Trang til at be-
fljæstige sig med andres Feil istedet-
for fitte egne, er en farlig Epidemi, 
f om hersker i alle Samfundsklasser. 
Den mest dannede Frue kan Præste
re lige meget Sladder som Vaskeko
nen, ja ofte mere rammende og gif
tig. •'-

Ont man ikke er længer fra fit 
Offer end knapt Hørevidde, kan man 
sværte og endevende de mest private 
Ting. • 

Saa betror man noget til sin bed-
ste Veninde i al Hemmelighed, og-
man faar Tavshedsløfte om at intet 
skal røbes. Veninden „betror" det 
videre til sin bedste og næst bedste 
Veninde, og alle Betroelser ledsages 
med Tavshedsløfte, og som ostes he-
der det: „Du er den eneste jeg for
tæller det til." Saa gaar det videre 
og videre gjennem mange Munde, 
forandret og fordreiet paa alle Maa-
der. Tilslut er det som ét Sneskred, 
som begynder med en liden Klamp 
oppe i Fjeldflrænten, og som videre 
paa sin Færd nedover Dalen saar 
med sig ett uoverkommelig Masse som 
bryder alt ubønhørlig ned. 

Sladder er forøtørig et meget varia
belt Stof, som kan ytre sig paa mange 
Maader. ;. 1 

:> 
v For nogeMeryWaddM en uund
værlig og. kjærkammen Underhold
ning. Paa nogen kan det virke som 
den mest stimulerende Vin. Enkelte 
fladrelystne kan endog drive det til 
den rene Virtuositet. 

Man danner Foreninger for at 
xtodarbeide baade. det ene og andre 
Onde. 

Om man laver Jordbrugsredfla-
Ber af Kngsvaabnerne, vil Menne-
flette alligevel ikke mangle Vaaben 
og Krig, saa længe Trangek til at 
flade hverandre er lige stor. . Skal de 
forfljellige Vaaben nedlægges, maa 
nok det lille Kjærlighedsfrø,' font er 
saaet i hver Sjæl, voxe sig større. 

Og kan ikke Kjærligheden til det 
Gode og Sande gro saa meget inden-
fra, at den magter noget mod de for
skjellige Vaabens Herjinger, saa vil 
alle ydre Forbedringer^ socialt som 
privat kan bliye Utopier. .. 

Hans Svar. John, - jeg læste 
igaar en Artikel om, at vi Hustruer 
Bør .have Løn for vort Arbeide lige-
saa vel som andre,.fom arbeider, er 
-du inde for det? .• C.;; - ' 

Ubetinget min Ven, men Sagen er 
at der. findes ikke Penge nok i Ver
den til at betale dig den Løn, du er 
vcerd. , •-

Og Huftruen fortsatte syngende sit 
Arbeide med at vafle op efter Midda-
gett. ' " -

„Tænk ikke at du er 20-30 eller 40 
Aar gammel, mett 20-30 eller 40 
Vaare ung," sagde Kong Edwards 
Livlæge D-r. Sir Alfred Fripp. 

En gammel Kone der næsten var 
ligesaa klog som Sir Fripp, sagde 
engang: • - • 

„Af alle Ulykker s mit Av er fjer
departen hændt." ' 

Moral: Det er vore Forestillinger 
som skaber baade Bekymringer og 
Rynker. — Vær glad og ubekymret! 

LEgte Perler. Ja det er kanfle 
ikke saa mange af os, som eier ægte 
Perler, men de som har dem, bør 
hufle paa, at ægte Perler mister sin 
Glans, hvis de ligger længe i Mør
ke. De maa have Lys o g-Luft og skal 
derfor helst bæres saa oste som mulig. 
Trænger de til at vafles, maa dette 
gjøres med Saltvand. - ^ 

Ex-Keiserinde Zita faar en Tatter. 
Paris den 1ste Mai. Det blev meldt 
pr. Radio fra Madrid idag, at Ex-
Keiserinde Zita af Øfterrtg var ned
kommet med en Datter og at Moder 
og Barn befändt sig vel. - .. 

Har De havt Deres Jern idag? 

TIM 

Lad os have 
Rofinbrod iaften 

fKbor længe er det siden De fpiste. nydeligt Rosin-Brød —. 
hvor længe siden De nød dets uforlignelige Smag? 

Server et Brød iaften. De behøver ikke at. bage det. 

Bare telefoner til DereS Grocer eller Bager. Sig at De 
ønsker „Brød med Frugt — liberalt fyldt med saftige, sæd-
fri Suu-Maid Rosiner." 

Smagen af disse Rosiner gjennemtrcenger Brødet. . 

En Kage-agtig Finhed gjør hver Skive til en Lækkerbid. 
Server det bart til Middag eller som en smagfuld. Frugt-

Toast for Frokost. -
Lav deilig Brødpudding af tiloversblevne Stykker. Benyt 

alt. De behøver ikke at kaste bort en Krumme. 
Rosin-Brød er en saftig, kraftgivende Jern-Føde. Saa 

det et baade godt i sig selv og godt for Dem. 
~" Server det mindst to Gange i Ugen. Begynd denne gode 

Vane i Deres Hjem idag. 
Men tag ikke imod andet end ægte, „full-fruited", virkeligt 

Rosin-Brød. Deres Kjøbmand kan skaffe det, om De begjærer _ 
at faa det. 

SUN-MAID 
(Sol-dyrkede) 

Seeded RAISINS 

Blaa 
Pakke 

(Kjwrne-fri Rosiner) 

Bag betligt Brød, Pies, Pudding, Kager, etc. Spørg Deres 
Grocer om dem. Skriv efterø fri Bog af prøvede Opskrifter. 

SUN-MAID RAISIN GROWERS 
__13,000 Medlemmer 

-Dept. N-456-2, Fresno, Calif. 

Umnder i Politiken. 

Fire Kvinder er Kandidater for For-
knndssenatet, 20 for Kongressens 

H«s, 2 for Guvernør. 

Washington den 5te Juni. Flere 
Kvinder vil søge høte politifle Em-
beder ihøst end nogensinde sLr, oply-
ser det nationale Kvindeparti. Det 
meddeles allerede, at sire Kvinder er 
Kandidater for de Forenede Staters 
Senat, 20 for Kongressens Hus og 
to for Statsguvernør. Snese af 
Kvinder t er Kandidater for - mindre 
Embeder.^ 

Miss Alice Robertson as Oklaho-
ma. Kongressens eneste kvindelige 
Medlem, tror, at hun vil saa ett,het 
Del Selflab i næste Kongres — maa-
fle et halvt Dusin Kvinder, siger hun. 

Endfljønt det nationale Kvinde-
parti er levende interesseret i kvinde
lige Kandidaters Valg, har det Be
sluttet ikke at agitere for dem som 
Organisation. Med andre Ord, det 
vil ikke ivre for Valget af nogen 
Kvinde, bare fordi hurt er Kvinde. 

„Vi ér ikke et politis? Parti i den 
Forstand, at vi har vore egne Kan-
didater eller vort eget Parti," sagde 
Miss Alice Paul, Partiets Præsident. 
„Vi er blot ett Gruppe, der holder 
Magtbalancen." . " 

De kvindelige Senatorkandidater er 
i New g)orf, Minnesota, Mississippi 
og Pennsylvania. F New Aork er 
Mrs. ENa A. Boole Kandidat imod 
Senator Calder paa en Forbuds-
platform. Mrs. Peter^Olésen, De
mokrat, søger Senator Kellogs Stil
ling i Minnesota. Miss Belte Kear
ney af Jackson er Kandidat..for John-
Sharp Williams Plads i^Mississip-
Pi, og Miss Rachel C. Robinson er 
Forbudspartiets Kandidat for Sena
tet i Pennsylvania. . 

De kvindelige Kandidater for Kon
gressens Hus er : Alabama, Mrs. 
Lelia S. Edmundson og Mrs. T. T. 
Cottman; Arkansas, Mrs. Mary 
Gates Hamlin; Illinois, Mrs.- Wi-
tilfred Mason Huet og Mrs. Mary 
D. Spencer; Indiana, Mrs. Artie 
A. Gullop og Miss Esther K. O'Keefe; 
California, Mrs^ Annette Adams, 
der tidligere var assisterende . Gene-
raladvokat; Michigan, Miss Ali^a 
M. Wheeler; Minnesota, 'Mrs. A. K. 
Gault; Nebraska, Mrs. Irene C. 
Buell; Missouri, Mrs. L. JB. St. 
Elair-Moss-; Oklahoma, _ 9lli.ee Ro
bertson, Kandidqj fot Gjenvalg; 
Pennsylvania, Mrs. ^llen D. Davis 
og Mrs. John M. Davenport; Ten-

t:essee. Miss Jennie Burkes; Texas, 
Mrs. Lucien W. Parish, Wichita 
Falls, Enken ester Kongresmand Pa-
Vsh, og MM Annie Webb Blanton, 
Statsskolesuperin^endent. 

De to kvindelige Guvernørkanknda-
ter er Miss Helen Pettingrew, Repu-
blikaner, Kansas, og Miss Alice I. 
Daly, Nonpartisan, South Dakota. 

Amundsen vil søge «opdaget Kon
tinent. Seattle, 31te Mai. Kopt. Ro
ald Amundsen, der drager paa sin 
Polarfærd Lørdag, har bekendtgjort, 
at et af de vigtigste Formaal for 
Færden er at sinde et stort uopdaget 
Kontinent, der formodes at ligge et
steds i det store uopdagede Strøg 
rundt Nordpolen. Theorien om, at 
et saadant Kontinent fandtes nær 
Polen, blev først fremsat af Prof. 
Harris as Washington, sagde Amund
sen. Hatt var kommet til. den Slut-
ning ved et grundigt Studium os 
Oceanografi. 

FrihedSobligationer over pari 'Kurs. 
New Aork, 31te Mai. For første 
Gang siden Utstedelsesdagen solgtes 
FrihedSobligationer idag til pari 
Kurs eller mere. Stor Handel i Fri-
hedsobligationer til høieste Priser og 
Transaktioner tnde^esattende flere 
Partier paa en Million var de vig-
tigfte Træk ved Aktiemarkedet. 

Beir-Profet _ 

. Meget nyttig Underretnings til 
allx. Dette er ikke- et Legetøj men 
et nøiagtig lavet Instrument som 
arbeider automatisk, forudsiger V ei
ret 8 a 10 Timer paa Forhaand. 
Det er pent, paalidelig og varer 
for Bestandig; dets Størrelse er 
6tøx7% og absolut garanteret. 
Prisen er kun 89tø- Send os 
Postanvisning eller bestil denne 
nyttige Gjenstand og vi vil sende 
den pr. Pakkepost C. O. D. ' Vi 
titl med Glæde sende Pengene til
bage, hvis De ikke bliver tilfreds-
stillet. Opgiv No. 203 naar De 
indsender Deres Bestilling. Skrjv 
ester fri Katalog. 

Bi har et komplet. Udvalg af 
Kobber-Barer. ^ 

Ratneff Trading Corp., 
5818 FlfthAvenue, 
- Brooklyn, N. Y. 

Verdens fineste Instrumenter sendes 
overalt paa 6 Dages fri Prøve — sælges 
paa lette maanedlige Afbetalingsvilkaar 
— garanteres at give Tilfredsstillelse. 
Skriv efter Katalog. (Nævn Instru
mentet.) 

W.J.  DYER & BRO.,  
ST. PAUL, MINN. 

$£t vidunderlige 
Erickson *•*«*"** Scti 
Bil ikke gnave, overhede eller trække i 

Enden of Stumpen 

Erickson Artificial Llmb Co., 
12 No. Washington Ave.. Minneapolis, Mlnn. 

Briller med guldfyldte Beslag 
sendes frit! 

Send denne Kupon. Send 
ingen Penge. Opgiv lun 
din Alder, og bl vil sen
de dig et Par Briller af? 

bedste Kvalttet og med guldfhldt 12 Karats 
Befiaa. 6b 18 Briller, efter 10 DageS Pr«»v« 
er tilfredsstillende, send os la.75; hvis de ilk» 
passer, send dem tilbage. 

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

Navn 

Alder ... 

»D 

Alle Syge og Lidende 
vil faa frit Brev ont en bed en Missionær 
fra Ostindien indført udmærket Medicin. 
for Asthma, Bronkit, Katarrh, Influenza, 
Søvnløshed, Nervesvcekkelse m. m. Nævn 
dette Blad og send Brev til Pastor H. P. 
Berghs 3922 $1. Kedzie Ave. Chicago, III. 

CARL M. ROAN, M.D. 
L«ge—Kirurg 

Konsultationstid: 1.30—4.30 Em. 
Inge» Timer vaa øøniaa. 

801-804 Masonic Temple, Minneapolis. 

Hudsygdomme 
non (Råerne, Salt Rheum, ÄarberS Jtch.-

e Saar. Ringorm, Frost« og Brandsaar, Yrost-
bit. Hudsokgistning sra Uaræå eller Sarbet, 
ølacl Heads og andre, helbredes absolut befc 
Vcug as min Stzem« Vpeetfic. — Min Skab-. 
Calbt bil helbrede Skab. ttiøt, Hnat, jBeben 

Sicot» og Prairie Itch paa saa Dage. Har 
elbtebet Tusinder i de sidste 25 Aar. Sendt 

pr. Post for $2.00. «pottele» 41. «imflok 
vox 290, CooperStsw«, #. D. 

„Minneapolis ' 
er Bet bedste og billigste ttotff« 

Ugeblad i Amerika. 
Abonner n«. 


