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Kirkeligt Nmchskue. 
Atlantic Kreds af den norfl lu-

tkerske Kirke møbie i Treenigheds 
Menighed, Jersey City, Paft. H. R. 
Nomness's Kald, fra 7de til åbe Mai. 
Mødet holdtes i Menighedens nye 
Kirke i Forbindelse med, dens Indvi
else. Mødet aabnedes Soldag Af-
ten, og de fleste af Kredsens Præster 
var da tilstede, saavelsom Reproesen
tanter fret alle omliggende Menighe
der. Samtaleemnet: „Et Menig-
hedsmedlems Privilegier og Plig-
ter", blev indledet af Pastor A. H. 
Eikjarud. — Præstekonferenser hold
tes Mandag og Tirsdag.—Distrikts-
formand I. Nordby, der indviede 
birken, var tilstede under Mødet. — 
Tirsdag Eftermiddag havde Kvinder-
nes Missionsförbund Møhe.—KrÄs-
mødet afsluttedes Tirsdag Aften med 
Z^advergudstjenestx. 

Éiøttbre California Kreds ct| den 
norsk lutherske Kirke mødte i Hemet, 
Calif., fra 23dc'til 25de April. Mø 
det aabnedes Søndag Formiddag 
med Misfionsgudstjeneste^ af Pastor 
N. B. Thorpe. Ont Eftermiddagen 
choldt Kvindernes Missionsförbund 
Møde. Om Aftenen holdtes Alter 
gang med Gudstjeneste ved Pastor 
E. I. Ovri. 

Mandag holdtes Samtalemøde 
over Emnet: „Vintræet og Grenene", 
indledet af Pastor P. B. Hoff, Los 
Angeles. Om Aftenen gav Sangko-
ret under Mr. C. C. Norddhls Ledel-
se ett Paaskckantaic. Past. N. G. 
Peterson talte til Ungdommen om 
Kirken som dens Moder. 

Fest for Pastor T haraldsen hold
tes den 6te Mai af Immanuels Me-
nighed i Bronx, N. A. Pastor Tha-
raldsen har betjent Menigheden i 
omtrent sex Aar, samtidig med ai"han. 
har v<rret Emigrantmissionær. Et 

Drogram udførtes først i Kirken, og 
mange Lovord faldt om Præsten og 
hans Datter, Miss Aagot Tharald-
sen. Miss Tharaldsen har nemlig 
været Organist og Sangleder for Me
nigheden i mange Aar. Efter Fest-
programmet i Kirken indbødes alle 
til „Basementet", hvor der blev serve-
ret et Aftensmaaltid. —( Et „Filing 
Cabinet" fra Menigheden og en Pen-
gegave fra* dette Aars Konfirmanter 
blev overrakt Pastor Tharaldsen. 

Ordination. Charles Alexander 
Crouch blev Søndag Eftermiddag 
den 14de Mai ordineret til. Præst 
Trefoldighedskirken i Brooklyn, N. 
A. . Kandidat. Crouch er if "e norsk, 
men han kom som ganske ung sam-
men med de Norske i Minnesck«^> 
hvilken Stat han. selv er født. Han 
lærte Norsk og kom til Augsburg 
Seminar i Minneapolis, hvor han 
først gjennemgik College og siden 
Præsteflolen. Han graduerede for 
to Aar siden. Han blev kaldt til 
Hjælpepræst i Trefoldigheds Menig-
hed og paa dette Kald ordineret af 
Formand I. Nordby. > 

Dans? lutherske Kirkes A årsmøde. 
Racine, 9de Juni. Opførelse af et 
Dormitory for Kvinder ved Dana 
College, Blair, Neb., blev besluttet 
igaar ai den Forenede dansk evange
list lutherske Kirke i Amerika, der 

~ "holder sit Aarsmøde her. Byglnngen 

* *'-Å 

I / Kirkeindvielse. Treenigheds 'Me-
nighed i Jersey City, New Jersey, fik 

^ Søndag den 7de Mai sin nye Kirke 
indviet. Indledningstalen blev holdt 

... af Past. H. M. Gunderson, Bymis-
fionær i Greater New Aork. Form. 
•$5. Nordby Holdt Festprædiken hg 

. udførte selve Jndvielseshandlingen. 
I den øvrige Del af det høitidelige 
Program deltog ' Præsterne 27* I. 
Heggem, A. O. Bjerke, S. Turmo, 
I. C) Herre, S. O. Sigmond,' H. 
Halvorson, C. O. Pedersen, E. A. 
Grefthen og Stedets „Præst, D. R. 
Romness. 

En Fest holdtes i Sarnia Menig-
hed. Past. N. Olsons Kald, Fordville, 
N. Dak., den ude Mai. Menighe-
dens forhenværende Præst, Pastor 
John Ringstad, prædikede paa For-
middag. Pastor Thomas Anderson 
fra Petersburg talte om Menigheds-
fiolerne, og Pastor John Ringstad 
talte om de høiere Skoler. Da Fe
sten var tilende udtälte Pastor Ring-
stad paa Menighedens Vegne dens 
Velvilje mod den nye Præstefamilie. 

. Som et Bevis paa dette gav de dem 
en Gave paa $141. 

kvindernes Misfionsforbmtd, Mil
waukee Kreds af den norsk lutherske 

- Kirke, holdt sit Aarsmøde i Clinton, 
Wis., Past. John Petersons Kald, 

, den 2den Mai. Past. Peterson aab-
nede med Andagt; Past. L. M. Gim-
mestad holdt Missionsproediken, og 

y Søster Ingeborg Sponland bragte: 
„Et Budffab til Kvinder".* Kreds-

" præsidenten, Mrs. Ivar Ramseth, 
^ talte om Forbundets Foriyaal og 

Arbeids. — Til- Præsident for næste 
Aar valgtes Mrs. T. Soetveit. 

Et Opbyggelsesmøde holdtes i Da-
gen^ fra 5te til 7de Mai i Lincoln 
Menighed, Pastor P. A. Strømmes 
Kald af Frikirken.^ Samtaleemnet, 

\ Es. 55, 6—13, var valgt af Menig-
heden. De tilreisende Præster var 

„ Elias Aas, I. Arevik og O. C. 
Dahlagep. Desforuden var der Loeg-

g; mænd, som tog Del/ ^ -

i E- mtuuttoid. «r. ' $ 
§ Stadeland, Bruflat Menighed, Past. 
A k. E. Liens Kald, har lagt, en Min-
R bekrans paa'sin Hustrus^ Grav. i 
* fiform <xf $12 til den norsk lutherske 
% Virkes Parmhjertighedskasse. 

3 Betania Menighed, Minot, N. D., 
A past. e. L . Jensens Kald, holdt 
§§ Morsdag Äften dett 18de Mät Hel-

i ^tomstfest for SI nye Medlemmer. ^Farmerne. 

stal koste $61,000. < 
Den nyvalgte Bestyrelse indbefat-

er ^>l. a. Pastor A. W. Lund, Min-
Ideapolis, og Otto Hansen, Blair, 
Wis., Sekretær, og C. D. Skow, 
Racine, Wis., Medlem af Board of 
Trustees. ' , 

Albert Lea Kreds af den norsk lit-
therske Kirke, mødte i Dell Kirke,' Pa-
stor Smalefiltens Kald, fra 23de til 
25de MOL Pastor Halbert Rasmus
sen holdt Aabningsprædiken. Det 
opstillede Emne for Samtalen med 
Rom. 12, 9—16 som Grundlag, blev 
indledet af Pastor Ellertsen. 

Ved Forretningsmødet, som "hyld-
tes Onsdag Formiddage vat der 14 
Præster og 45 Delegater tilstedt Det 
blev besluttet at dele Albert Lea Kreds 
saaledes, at alle Kald østenfor Albert 
Lea kommer til at tilhøre- en Kreds 
med Austin som Centrum. 

Pastor Alfred Nelson, som i om-
trent 10 Aar har betjent et vidtstrakt 
Kald omkring Madison, S. Dak., har 
flytte/ derfra og tiltraadt sit nye 
Kald t Cafhton, Wis. Hans gymle 
Kald bestod af fire Menigheder: Lake 
Park, St. Petri, Prairie Queen og 
Nunda. - Alle disfe Menigheder gab 
sin bortreisende 'Præst større Penge
gaver som et Udtryk for Paaffjønnel-
fe.for nedlagt Arbeide. -x 

Pastor A. E. Moe tager Afsked. — 
Lyle, 6te Juni. Pastor A. Elmer 
Moe, Præst og Sekretær ved lSi: 
Olaf Hospital, hårlaget Afffed font 
Præst ved den lutherske Kirke her for 
at overtage et Kald i Waseca 1ste 
Sept. Pastor Moe har været Præst 
her i ni Aar. , 

Indførelse. Søndag dem 23de 
April blev Pastor K, .Figenbaum ind
ført font Præst for „The Church of 
the Redeemer" i Chicago. Pastor 
M. L. Nesvig, assisteret af Præster
ne I. A. M. Hinderlie og M. E. 
Fretheim, forrettede. A. .' 

Gasylin vg Regjeringens Bortleie af 
Regjeringsoljeland til private Olje-
interesser, var godt paa Vei med Un-
dersøgelsen idag. La Follette vente-
des sent idag at ville udnævne en Un-
derkomite bestaaende af fem Senato
rer valgt fra Industrikomiteen forhat 
foretage Undersøgelsen. 

Washington den 8de Juni. Wil-
Nam I. Burns, Chef för det hemme-

.lige Regjeringspoliti, er bleven giv^t 
den personlige Ledelse af Gasolin-
Pris-Nttderføgelsen, oplyste Julstits-
minister Daugherty idgg. En omfak-
tende Undersøgelse vil blive företaget 
for at fastslået, om der existerer nogen 
Slags Aftale mellem de store Olje-
kompanier om at drage Fordel af htzn 
stigende Efterspørgfel^efter Gasolin, 

Farm-Bureauet Fords Plan. 
Washington den Ute Juni. En Kam-
pagne for Antagelse af Henry Fords 
Tilbud for Muscle Shoals ved denne 
Session of Kongressen blev iværksat 
iasten.of American Farm Bureau 
Federation, hvis Repræsentant i 
Washington^ Gray Silver, oversendte 
Føderationens Statssekretariater et 
CirklHexe, hvori de tilraades ,,i umis-
kjendelige Udtryk" at gjøre Kongres-
sens Medlemmer opmærksomme päa 

Hjemmel, og Forme«. 
Jordb«rene er mobt»e. Al!erdei-

ligst er de vel egentlig spist i sin na-
turlige Tilstand med Sukker og 
Fløde — hvis man liker Fføde — 
men der er ogsaa andre Maader de 
kan anvendes med Held som for Ex-
empel. sfft —• Jordbær Salat. Til 
den tages to Kopper Jordbcyr, 5 Spi-
seffeer pulveriseret Sukker, 4 Spise= 

-Ifeer Mayonnaise^og 4 tynde Citron
skiver. Fordel Jordbærene paa fire 
Salattallerkener belagt med friske 
Salatblade, drys Sukkeret, over og 
læg en Skefuld Mayonnaise og en 
^itronflive paa hver Portion; 

— Jordbær Cream er en deilig-
kold Dessert. Fire KopperlJordbær 
knuses medden Kop Sukker og pres-
ses gjennem en Sigte. Sex Spise-
skeer Gelatin opløses i to Kopper sød 
Melk, som derpaa siles og blandes 
med Bærsaften og med to Kopper 
vispet Fløde. Hoeldes i ett vædet 
Fortn og sættes pod et koldt Sted til 
Desserten er fast. ' ~ 

— En Jordbær Chiffon kan laves 
af ett Kop Bær, en Kop Sukker og en 
ZEggehvide. Vafl Bærene, lad Vatl-
det løbe godt af og hav faa Bær, 
Sukker og^ZEggehvidett. i en rum-
melig Bolle.' Visp i 20 Minuter Med 

étt Staaltraadsvisp eller indtil Bol-
len er fuld af den lette „Chiffon", 
der.kan serveres enten som Dessert, 
som Fyld i en Kage eller paa Pud
ding, istedenfor vispet Møde. 

Forholdsregler ved pinenes Brug. 
Sørg ved alt Arbeide for god Be
lysning. Lyset bør faldeind. fra 
venstre eller ovenfra; ikke lige i 
nette. Staar Lampett foran Dem, 
bør den have Skjærm. Hvis elek-
tri ff Lys, benyt helfinnat Pære. 

Undgaa stærkt f or over Bø tet Stil
ling og hvil saasnart De føler Træt
hed i Øittette. 

Undgaa finftilede Bøger og uty-
delig Try?. Læs ikke ltenge i Spor-
vogn eller Jernbane.. 

Undgaa Røg og Støv o. I. Gnid 
ikke Øiet med yrette Fingre^ etter 
Lommetørklæde. 

Et rødt eller rindende Me kan vce-
re Begyndelsen til eller give Anled
ning til ett farlig Betændelse. Spild 
ikke Tiden med Borvandsomslag o. 
I., men søg Lcege itide. 

Mange Øinc anstrænges unødven
dig ved Mangel paa/-passende Bril
ler. Disse burde saavidt mulig al-
til'bestemmes af Læge. \ 

Børn, fon/ skjeler, bør undersøges 
af Øienlætje jo før jo heller, ialfald 
før Skolealderen. 

Forbigaaende Taagesyn og Farve-
ringe omkring Lys- og Lampeflam
me er" hos ældre ofte de første Tegn 
paa en ^-alvorlig Øtenlidelfe, som 
snarest tttaa til Behandling " hos 
Øienlæge, skriver Bladet „Folkehel
sen". 

En Appelfin-Sirup, som er svært 
bekvem at have i Huset nu i Som-
mervarmen, laves saaledes: Matt 
tager faa mange Appelsiner, som 
man ønffer, og vafler dem rette. Ssa 
rives -den gule Skal af Appelsiner
ne, men man skal passe sig, saa intet 
af det hvide følger med. Bland den 
revne Skal med en Spifefle Sukker 
för hver Appelsin, og lad det staa 
Natten over Næste Morgen føieZ 
dette til den af Appelsinerne ud-
pressede Saft og det "hele siles nu 
gjennem et Stykke klart Tøi; „Chese-
cloch" er bedst. Af ett Kop Sukker 

•< Rirkejubilwuul. 
SO-Aars feires af Ät." Pauli, 

nvrff luth. Kirke. Oversigt »ftex 
Menighedens Historie, ø 

Deit treble af Minneapolis' norske 
Menigheder? St. Pauli, feirede t; 

Søndags sit 50 Aars Jubilæum. 
Tette har et særlig Krav paa Interes
se, da St. Pauli Kirke — eller Hau-
gianerkirken, som man kaldte dett i 
gamle Dage—er den eneste skandina
viske Kirke, som trods Tidens Omskif
te If er ikke har ladet sig fortrænge fra 

Undersøgelse« af Gasolinpriserne. 
Washington den 8de Juni. Præsi-
denterne for de store Oljekompanier 
vil blive stævnet til at møde for Se-
natets Industrikomite næste Uge i 
Forbindelse medden Untøcføgelfe^-af 
de Høie Gasolinpriser, antydede Kv-
miteens Formand, La Follette, idag. 
Komiteen mødte for at gjennemgaa 
Rapporter fra den føderale Handels-
kommission og den geologifle Opmaa-
ling, der gav La Follette detaljerede 
Oplysninger angaaende Olieforbru
get og Priserne i de senere Aar. Se
nator La Follette, der leder Kampen 

mod de sidste Prisforhøielser p<ta|0g en halv Kop Vand for hver Appel-
sin köges nu ett Sirup, og i denne 
blandes den affilede Appelsinsaft, og 

~bet f-aar facf Sov at foge fem Minu
ter. Denne Sirup har ett rigere 
Farve end raa Appelsinsaft, naar 
den blandes i Vand og Is til en Sva-
ledrik eller Henyttes til en Frugt-
punsch. : 

Rabarbra-Shttetøi. Fire Kopper 
hakket rød^iabarbra, en Appelsin, 
iy2 Kop reven Pinedpple (Ananas) 
og Sukker er Ingredienserne. Bland 
Rabarbraen, det revne Pineäpple og 
Saften og den tebtte Sfstl af Appel
sinen, vei det og tilføi to Trediedele 
saa m^get Sukker som Frugten veje-
de. Lad det staa en halv Time og 
kog saa langsomt indtil Blandingen 
er tyk som „Jam". Fyld paa sterilt* 
ferede Glas og bæk med smeltet Pa
rafin. -• ' " * i 

Shra vg andre løsladt nnder Kau-
tio«. Chicago den l?te Juni. Cot« 
ttelius Shea, Daniel McCarthy og 
Mrs. Margaret Miller; tre of de Per
soner, som blev arreiteret under Ar-
beiderurolighederne förleden i Chica
go, blev idag løsladt af Dommer 
Thomas Taylor under $75M0 Kau-
tion hver. Dommer Taylor forlang' 

Stemningen for. Fords Plan Mmttølic, at Sagerne mod be tre skulde kom-
mc op ben 19be Ami. 

V ""'jfivr i 

St. Pauli.norsk lnth. Kirke. 

et Strøg, hvor der for fiffi Aar siden 
var et Sties flandinavifle Kirker. I 
de Dage' var "der paa Washington 
Ave. S. vg 4th St. ont Søndagene 
ved Kirketid en Strøm af svensk-, 
norfl-danfltalende Kirfegjængere; de 
flandinavifle Kirkefolk benyttedex da 
bare Modersmaalet, naar de var paa 
Kirkevei. 

Vor Frelsers norfl luth. Kirke stod 
paa 10th Ave. S. og Washington, 
den svenfle AugustatM-Kirke paa 13th 
Ave. S. og Washington, den svenfle 
Methodistkirke paa Seven Corners 
lige for Enden af Washington Ave./ 
TrestStgheds norfl luth. Kirke paa 
4th St. og 10th Ave S., det svenfle 
Tabernakel paa 4th St. og 8th Ave. 
S., den norfl-danfle Methodistkirke' 
p q a  C e d a r  A v e .  o g  3 r d  S t . , d e n  
norfl-danfle Baptistkirke Paa lljth 
Ave. S. ,og 5th St,, beit svenfle Bap
tistkirke paa 12th Ave. S. og 5th St., 
og St. Pauli norfl luth. Kirke stod, 
hvor hen staar idag. 

Alle de andre Kirker er flyttet ub, 
og hele Strøget har nu et aitdet Ud-
feende. Skjønt St. Pauli Kirke ikke 
er den samme som dengang, er dog 
Grunden det, og Kirken kan derfor 
betragtes forn et af de ældste norske 
Mindesmærker' \ Minneapolis. 

Menigheden ' blev stiftet den 6te 
Juli 1872 af Pastor O. A. Bergh 
og tilhørte op til Foreningen i 1920 
Hauges Synode, hvis egentlige Stif
ter var Elling Eielfen, en af Hans 
Nielsen Hauges ivrigste"Tilhængere, 
som kom til Amerika i 1839. og efter 
at have virket ett Tid blandt sine 
Landsmænd blev ordineret til Præst 
af ett tysk luthersk Præst i ert af 
Smaaöyerne nær Chicago. • Det 
Samfund, font hatt og hans Venner 
stiftede i 1846 paa Jefferson, Prairte, 
Wis., havde Navnet „Den evangelifl 
lutherske Kirke i Amerika". I 1865 
blev Navnet førandret til „Hauges 
norfl-evangelisk»kutherfle Synode i 
Amerika". 

St. 'Pauli Menigheds første Em
bedsmænd var: Pastor Bergh,. For-
mand; B. Aasen, Sekretær; M. I. 
Rubb, Kasserer ; A. Nissen, A. Stam-
perud og H. Olson, Trusteed; I. I. 
Werstad, H. Henriksen og C. Chri
stoffersen, TEldste. _ 
I Juni 1874 kjøbte Menigheden 

ert Kongregationalistfirke paa 4th 
St. og 15th Ave. S. for $2,500. Me
nigheden voxede, Kirken blev for li
den, og i 1883 blev en ny Kirke op
ført paa samme Grund. Aaret efter 
blev. en Præstebolig bygget ved Si-
den af Kirken. £5 1893 blev Menig
heden splittet i to næsten lige Dele, og 
den blev selvfølgelig sat adskillig til
bage paa Grund af denne sørgelige 
Begivenhed.' Tilliden blev dog gjett-
oprettet, Menigheden fljød atter 
Væxt, og Kirkesøgningen tiltogs 

Menighedens første Præst, Pastor 
O. A. Bergh, betjente St. Pauli til 
Oktober 1873. I Mai 1874 fik Me
nigheden igjen fast Præst i Past. Chr. 
O. Brohaugh, der dirkede her til 
April 1880 og i August samme Aar 
efterfulgtes af Past. F. H. Carlson, 
som i Februar 1884 blev afløst af 
Past. I. Eisteinsen, der tog Affled i 
Juni 1893 06 iMtgust 1894 blev ef
terfulgt af Past. K. C. Holter, hvis 
Eftermand blev Past. N. I. Løhre, 
der tiltraadte Iste Januar 1898, tog 
Affled i April 1903 og efterfulgtes 
den følgende Maaned af Past. Mar
tin Norstad, der blev »Menighedens 
Præst indtil Mät 1911 og September 
fafnme Aar efterfulgtes af Past. Ed-
ward Johnson, der betjente Menig-
heden indtil Mai 1919, da Menighe
den blev uden fast Præst, indtil Past. 
A. L. Småratte, St. PauliS nuv«-
rende Sjælesørger, i November 19i9 
tiltraadte Embedet. 
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Nor Uvinden. . 
Kvindernes Mædedragt, flsg sont 

den er tut for Tiden, synes ikke at 
vinde Bifald, hos den nyejj3av^ 

Ved ett Modtagelse i Vatikanet, 
hvor en talrig Skare af det romerfl-2 
Aristokratis Damer var forsamlet, 
opforSrede hatt Damerne meget ind-
trængende at modarbejde de „upa^* 
sende og flaNdaløse" Moder. 

Da den nuværende Pave endnu 
var LErkebiflop af Milano, sagde 
han engang: 

„Kvinderne er en mægtig Kraft-
i det godes tjeneste. De faa daar-
lige Kvinder, som ved sin Opfør-
sel paadrager sig en mindre heldig 
Opmærksomhed, giver Kynikerne 
Stof til daarlige 'Vitser og er Skyld 
i at Kvinden som Kvinde trækkes vÅ 
i Smudses. 

En Verden uden Kvindens foræd-
lende Indflydelse er en Tanke saa 
forfærdelig, at man^ikke tør tænke 
den tilende. Kvinderne selv mak. 
vaage over at ikke de faa bringer de 
mange i Vanry — og Kirken maa 
vaage over, saa langt den kan, at 
Smitten ikke spreder sig fro de daar
lige til de gode." L 

Plant Woenster — plant megck 
Blomster. Børn og Blomster er 
Hjemmets Solstraaler, heder det. 
Det er ikke alle givet at have Børtt; 
men det er alle givet at have Blom-
ster. Plant Blomster ude paa hver 
en Flek —^ alle som har en Flek, og 
plant Blomster inde a{le dere, som 
i k k e  h a r .  . . .  

Marie Bagger, den ^danfle Blom-
fterelfler, sagde: 

— der trives ikke noget stygt t 
Nærheden af Blomster; de minder 
os bare om alt det. som ex vqkkert, 
de minder os ont Livet, som nok fatt 
visne og falme, men f om aldrig dør, 
som altid paany staar ud i nye Far-
ver og fljønnere Formet^— Livet, 
Aet evige, som aldrig d£r. —• 

Plant Blomster. Plant mange, 
mange Blomster. ' 

'Ferie og Sammer passer ligesom 
sammen, ideztmindste er det jo saa, at 
de fleste har sin Ferie om Somme
ren. Og „Ferie" er et deiligt Ord 
— vel at mærke, hvis man nyder 
den paa den rette Baggrund. For 
Aerie er en Velsignelse, naar man 
nyder delt i Følelsen af, at man har 
et Arbeide bag sig. Holder man Fe
rie uden denne.Følelfe, er det, som 
om man havde en ond Samvittighed. 

Der er Mennesker, som ikke for-
staar at holde $erie, men det er en 
Brist hos dem. 

— Alette det at være fri for at 
tænke paa Husholdning og Rengjø
ring og" alt det daglige! Deiligt — 
siger nok de fleste — men som sagt, 
ingen Feri^ uden Arbeide! ^ 

Bærd at vide. Hvis De er begyndt 
at blive lidt korpulent, saa hufl paa 
at mørke Farver faar Dem til at fe 
slankere ud end lyse. 

At bløde Tøter er mere klædelige 
end stive, blanke. De bløde Väfle-
silketøier er igjen moderne og kan 
faaes i-baade lyfe og mørke Farver. 

Skinnende blank Atlask bør korpu-
lente Damer undgaa, den faar dem 
ttl at se større ud end de bløde matte 
Tøter, som fox Exempel Crepe Silke. 

Det famme gjælder om Vasketøier. 
En'Kjole af blød Voile vil være langt 
mere klædelig for dem, hvis Figur 
ikke længere kan siges at være „a per
fect 36", end en Kjole af Cambric 
eller Mnghanu'^...... 

Englauds første kvindelige Advo
kat. For første Gang i Historien vil 
ett Kvinde blive udnævnt til engelfl 
Advokat. Det er Mifs Ivy Wil
liams, som sidste Høst tog juridisk 
Embeds examen med Udmærkelse. 
Hun er Numer 1 af de 20 Kandida
ter, som har fremstillet sig for at ta
ge Advokaturen ved Inner Temple 
— et af de fire juridiske Fakulteter i 
London. Miss Williams har under 
sine Undervisningsstudier gjort sig 
bemærket ved sin fremragende Dyg
tighed. Hun agter ikke at praktisere 
som Advokat, idet hun vil'ofre sig for 
Undervisningsarbeidet, ftfor Tiden 
er hutl Docent. ^ v 

En Skoledans og dens Følger. — 
Eminence, Kan., den 7de Juni. Den 
lille By i vestlige Kansas, der ved 
_fidste Folketælling foruden Prærie
hunde og Harer havde 82 Indbyg-
gere, er i vildt Oprør og mægtig for
bitret paa sin populære Lærerinde, 
Mrs. Clara Whites Vegne. Mrs. 
White tillod.nemlig en Dans i Sko-
lehuset med den Følge, at Statens 
Skolefuperintendent, Miss Lorraine 
Wooster, afskedigede hende og fratog 
hende Lærerindecertifikatet. 

Eminence er 30 Mil fra nornnesté 
JernbSDe og der er ikke rnegot Un-
derholdylns^der. Jvdbyggernie hairi 
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Butter-Krust 
TOAST 

Bringer tilbage den gode Appetit sra 
Barndommen med de oprindelige Kavrin- ^ 
ger saaledes som lavet i Gamlelandet. 

Denne sprsde, friske, melkelavede Toast 
smager scrrdeles godt, naar serveret varm 
og med Sntsr. Bare dyp den i DereS-
Kaffe! 

. - / ' 

S p S rg  t fitt den gule Pose v 

. med Gutten o<j( Kanden/ 

Hos Deres Grocer. 

Excelsior Baking Go., 
Minneapolis, Minn. 

gjmitiiic2iiiiiiiiiiimiiiiiiimiicjiiiiiiiiii!iuiiiiiiiiiiiicaiiiiii]iiiiic3iiiiiitiiiiiuiiiiii]iitiic3iiiiiuiiti^ 

I -fwAiåø-1 ̂ 1 : I 

mm 

f FA1RVIEW HOSPITAL I 
5 Sixth Street, mellem 33rd og 34th Avenues South, | 
I . MINNEAPOLIS, MINN. | 

i Ct tidsmæssig udstyret »g brandfrit Hospital, bestyret af g 
= , The United Church Hospital Association i 
riiiiiiiiiii£3iiimiiiiiiniiiiiiiiiiiic]iiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiin!iiii!iiiiiit3iii!iiiiiiiic3iiiiiiiiiiii[]iiimniil 

derfor tyet til Dans som en Adspre
delse^ At Lærerinden tillod ett saa-
dcm Dans i Skolehuset gg selv deltog, 
fandt imidlertid Stats superintenden-
ten at være noget nær en Majestæts-
forbrydelse. Mrs. White har prote-
stevet til -Statsadministrationen og 
forklaret fit Standpunkt, inert Miss 

-Wooster, der er imod Tans og ett 
dødelig Fiende af Tobak, utetter no
get helt andet. Det er frygtelig af en 
Lærerinde at danse, siger- hun, og 
dobbelt frygtelig, naar det fler i 
Skolehuset. Imedens gaar Indig
nationens Bølger høit i Eminence og 
Statsflolesuperintendenten vilde nep-
pe blive blidt'behandlet, hvis hun 
kom hid. 

Feltmarschal French bliver Jarl. 
London/ 6te Juni. Kong George har 
tildelt Feltmarschal Viscount French 
Værdighed som Jarl af dét Forenede" 
Kongerige med Titel af Jarl of 
Apres. Dette blev bekjendtgjort idag 
i det officielle Organ. 

Kodak 
Auto-Focus 

Enlarger 

Forstørrelse med dette nye AP-
sparat ér ligesaa enkel som Kott' 
takt Trykning. 
Løft Kameraen paa dens Stand-
ard Billedet udvider sig — 
fcenk den og Billedet trætter sig 
sammen — men altid vil FoeuS 
staa flarpt. v 
Dette Forstørrelsesapparat tager 
Negativer ov til 4x6 Tommer og 
gjør Billeder ' saa store som 
14x21 Tommer, er udstyret Med 
Kodak Anastigmat Linser, bøieliae 
Metahnasker, og —»bare kom ind, 
og vi vil give Dem alle Oplysnin-
aer om det og vise Dent, hvor
ledes det arbeider — det er det 
bedste bv har ftet. ^ 

P»stSesti!N«ser expebere». 
Äeteloe paa Forlangende. 

PECK 
(Eastman Kodak ($0.)' 

t»4Soutt) Pifth Street. 
Minitta|>olls, 

•mm 

Wholesalepris paa »ybrcendt 
Kaffe direkte til Forbrugeren 

Hasvolds Special.Blend 5 Pund for 
$1.45, Pakkepost-Portoen betalt, sik
ker Aflevering garanteret. Bore ny-
brændte Kaffesorter er i fuld Styrke, 
og vi tror, at de rcekker en Trediedel 
længere. Prøv 5 Pund og faa 5ijend-
flab til hvorledes nybrændt Kaffe lige 
fra Brænderen smager. Den er ud-
mærket. Ncevn om De ønffer Kaffen 
hel eller malet. 

Reference: Lake. County National 
Bank, Madison, South Dakota. Deres 
Check vil klare det, fent) den. 

HASVOLD COFFEE CO. 
Coffee Roasters 

Madison, South Dakota 

Verdens fineste Instrumenter sendes 
overalt paa 6 Dages fri Pr^ve — scrlges 
paa lette maanedljge AfbetalingSvilkaar 
— garanteres at give Tilfredsstillelse. 
Skriv efter Katalog. (Ncevn Jf.stru-
ntentei.) 

w. j, DYER &BRO.% 
ST. PAUL, MINN. 

Briller Md guldsyldte Beslag 
sendes f tit I 

Sind denne flupon. 6en> 
<ngen Penge. Op aid tun 
din Alder, og vi vil f*tv 
de dig et Par BrtNer af 

bedste Kvalitet og med guldshldt 12 Karat» 
Beflag. HdiS Briller efter 10 DageS PrM»e 
et tilfredsstillende, send oS*i.T8; hvt» de ikle 
passer, send dem tilbage.' 

M. J. SOU IC UP, Decorah, Iowa. 
1118 ÉBiater-®!., Decorah, Iowa. 

Navn 
Alder 
SBb -

CARL M. ROAN, M.D. 
# Strge—fliwtd ; 

Konsultationstid: 1.30—4.30 Em. 
Ingen Timer »aa Lsnd»o. 

801-804 Mnenic.Temple, Minneapolis. 

Alle Sygt og Lidende 
vil faa frit Brev om en bed en Misfio-nær 
fra Ostindien indført udmærket Medicin' 
for Asthma, Bronkit, Katarrh, Influenza, 
Søvnløshed, Nervesvcekkelse m. m. Nævn' 
dette Blad og send Brev til Pastor H. P. 
Vergh, 8922 N. Kedzie Ave. Chicago, III. 

fMR ®tiemo. Galt Øtteunt, B 
It (Stt. SUlltOQIt. ØM ft» og «(uwiaiK, iRfli. 
bit. »«^forgiftning fra Uatoee eller BaA«. 
Itocl btctoi og andre, helbredeS absolut hik 
!aa ss* 

Hudsygdom«« 
Barber» Itch, 
" Brandsaar. ' 
' - «Uti 

Brog »s 
io&e VU 

fleets e 
elb««d«I 

pt. Uoft for $2.00 
»»tzer 

lit ®»M ^ 
»elbrede «kav 

atcie Itch i- •Sww fas Dag«. 

Bel 890, Os 
tmoiii i- s * •«« ÄT iSs 

H»W «»»thet»» 
»HWn, R. D. 

JAMES F. WILLIAMSON 
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