
var Cadstjenfte om Aftenen. Præsl 
sterae Hofgaard og Simonfen præsl 
dicedr. 

Endnu ital bemcerkes, at man af- 
hokdt et KwdssSsndagsskolemøde i 
Outchinfom Minn. 9. —- 12· Feb» 
der var befsgt af 19 Arbesjdere i 
Sandagsskolcm hvor vigtiqe l 
Svsrgsmaal angaaendeArbcjdet mel- 
lcsm de snma drøftedes pna en lwrerig 
oa opbyggende Munde-. Man venter 
at afholde et faadant Mode aakligt 
bete-steh ( 

Med Tat til Herren for alt godti 
i hans Rige -— Eber-I- Medarbejchr 

N. Hausen, Sek. 

Reddelelfct fka 
Daumaxts-Bygnings- I 

Komiteen. i I. · 
I 
I 
I 

Taumkw Byguiugkn paq 
Sau Franeiöcos Udstillinseu. 

JndbydelIe til Konkurrcnketegning- 

Dei et nu over et Aak'siden, at«. 
der bleo alvorlig Tale oni Afhols 
delie af en ftor Verdensudstilling i 
San Francisco 1915 i Anlednincj4 
af Pananiakanalens Gennemføtelse- 
og næppe var Sagen bragt paa 
Vom-, fsr Danskerne i San Fran- 
kisko bestunedc at vikte den til Reis-; 
ningen af en ,,Danmarts-Bygning«l’ 
paa lldsiillingspladfen En Fiel-i 
leskomite for Byens tre store dan- 
ike Fokeninger blev samnienfat af· 
folgende Memb- —- 

rliepræfentanter for Danmakk, Af- 
deling Nr. 2 af Danim — Dr. J. 
Mølgaakky Jakob Petersen ogl 
James Madison; for Helga, Afde-l 
ling Nr. 3 af Dania: —- C. WI Haufen, Viggo Kenig og M. .dolm;. 
for Golden Gute Nr. i9, Daan 
Broderfanifund: — John Bramsen,- 
John Larsen og Hei-man J. Kote-Ei 

Det can licr bemerktes, at Sage-il 
den Gang var Genitand for ind- 
aaaende Onttale i den dansbamkj 
rilanske Presse og inntes at finde 
Sangbund i alle Leite. 

Soni belendt fvævede hele Ud-· 
ftillingspkojeltet i længere Tid i 
det wisse, og den danske Komitej 
maatte lade Sagen ftaa i Beto; men; 

nu, da Jan Francisco officielt erl 
hie-M kqakct tiI udsiiaingshy, hsks 
Damnarls-Bngninaskomiteexi paanyt ovtaget Virljomheden 

Vore Planet med Hensyn til kn· 
Danmarfssanninn paa lldsiillinqs-l 
pladien er endnn ikke san fast for-? 
niede. at vi kan forelægae dem for« 
Offentligheden, og de vil so vglan 
ganske naturlint viere afhængiqe af 
de Regler. Udstillfnaenö Hovedudsi 
valg fastsætter, on næften endnuJ 
mere af. book stor en Kapital, dekf 
tun nasses tun-je At nasse Neid-l 
lerne vil del-for vwre Komiteenö sto-l 
re Opgade 

In »O dr» 

IUCFUUTO cll Ucklkllllln ccl UI «’ll.«1 

beider ganslr natnrliqt vil komme 
til at hvile paa Californias Danka 
er M vort Ooaly at vi om dcttc Fo- 
tetnmndc mcm kunms lantle alt, lmad 
der er Tansk i Amerika hoc-r 
dansl Saknfnnd. Tot skal ltaa som 
et Monnmlsnt for Ulrlesligt dunst- 
amerilanft Zamokbeidcs og even- 

tncslt et hlllomunenh sum knn blive 
til Ære for vort Fasdrrland san Drl 

fom for os seh-. 
Men- soka sagt, det form-, der fo- 

rcliqqch cr at letle Midler, og for 
at alle Konfli- i Amerika kan faa 

Lejlighed til at yde sin Ihm-, hoc 
Komitecn beslnttet at udstede et 

Korrespondancestle (ellek VI- 

Mætke, 1 Ligyed med Julcmaskker- 
ne), son! for en Pkis af 1 Cent vil 

blive til Salgs over hele De forme- 
de Stater. Ad denne Vej, og udcn 
at paalægge nagen sivære Byrder, 
venter vt at reife en ganske væients 
lig Del af den nsdvendige Sum- 
som vi forelsbig hat sat itl LSCWOC 
Her stal i Sandhcd de manqe Brette 

smaa gsre den store Aa. 

T Komiteen hat hell-unt at 

Landömænd rundt omfring i bete 
Landet stal have Interesse og Del i 

Formgcndet lige fra Besondellen 
af, indbydes sherved til « 

Konsum-certain 

of et passende Ksorrelpondancemtkrs 
ke. Konkurrenten staat nahen for 
entwer af Bladets Læiere, og Teg- 
neren tlllades at bruge lln egenFmp 
tali i videfte Udstrækning: doq bit 
Mast-let lymbolilere Fuchs-aber 
cndvldeke mener Komiteetn at hur- 
de forelcrlve fthende Maler-—- 

Mækket skal uns-ca i tp Fqucks 
og have en Sterelfe af 1 by 11Xz 
Tomme Tegningen maa indlevetesl 
i to Eksemplacer, hvoraf det ene maas 

være af Størkelse 4 by 5 Jammer- 
og det andet Meerkets eventuelle 
Ststrelse —- altsaa 1 by IIA Tom- 
me. Beggc maa nsjagtigt vise de 
paatkrnkte Larve-c 

Ved Jndfendelser af Tegninger 
maa folgende Bestemmelser strængt 
iaqtages:—— Tegningerne maa af- 
sendesJ i Tidc, faa de tun være i 
Komiteens Vesiddclfe seneft den 15. 

Maj, 1911. Tek maa absokut ikke 
vasre noget Nur-n, Monogram eller 
andet Kendemække paa Tegningen, 
men Tegnerens Naon og Adresse 
maa angives i en forfeglet 
Konvolut, som lasgges inden i 
den Komwlut, der omslutter «selve 
Tmninmsn 

«- 
k-« Vom Preeiiiie udsætter Komiteen 

en Zum paa 850.— (maaske langt- 
sra slor not for det forlanate Arbei- 
de, cnen alt, hoad vi for Tiden me- 

ner at have Nasid til at ofte). 
Te Will nil blioe sordelt sont 
folgen-— iste Præmie 825.00: 2denl 
Prasmie s15.00: 3dje Prwmic slll 

Jnaen enkelt Tegner nil blioe 
tilkendt mere end een Præmie 

Komiteen sorbeholder sia Net til 
at sortaste alle Tegninaer. 

Alle Vreve bar adresseres til Se- 
kretæreii, Herman J. Korell, aus 
Viel Building, San Fromer og 
i nederste venstre Hjsrne paa Kon- 
volntens Forside maa mækkcis K. T. 

Komiteen ital fra Tid til anden 

llarlekgge sor Læsksrne sine Planet 
oq holde dein a sour nied Arbejdet, 
sont det ilkider frem. For net-ww- 

rende slal ni tun anbesale Sagen til 
Landsmasndcs Velvilje oa haabe, at 
de lige sta sorst af oil onifatte den 
med Interesse og Banne 

Misd landgmandsoenlig Hilfe-n 

TanmarkH-Bygnings-Komitecn, 
Hernmn J. KorelL Zekretær, 

ROL Lict Vuilding. 
San Francisco, Cal- 

l I 
Gesandten i Califotnia. 

Greo Carl Moltte tilsiaer Ton-l 
niarksbyaningskomiteen Sym- s 

pati og Støtte s 
—«- l 

San Franciscos danste Koloni har( 
imlia haft Bei-g af en Mæsn der 
oel not tan got-is sit-an paa Titlen 
»pkominent«, nemlig den danste Ge- 
sandt i Washington, Grev Carl 
Moltle. Ct GesandtVesøg er jo il- 
le noget uscedoanligt i de større 
danste Centrer i sØst —- og Wellent-» 
staterne, men for San Franciscosl 
Vedlommende linker det til de stor- 
ste Sjælden"l)eder —- noget, sont tun 
hat hændt to Gange tidligere i 
Bnens Historie-. 

Da man gennem sinnst-l J. E. 

kaild havde faaet Nysz inn Ne- 
fandtens foreftaaende Antontft, dan- 
nede her sin straksks en ciomite til 

at give den kelebke Gcest en Modta- 

qelsch der fnnde oasre hans høje 
Stilling Daskdig, og det beslntte- 
des at afholde en Vantet wo Bneng 
stutteste Don-L »Ihr Fairtnont« i 
hvilken Gesandten pr. Telegram til 
nonsnlen tmude lovet at deltaae 
Jmidlertid tokn der en Mann i Vei- 
en med en Slæde (eller maaste ret- 
tere en Le) thi paa Vejen hertil 
sit Streu Moltte telegrafisk Med- 
delelfe um, at hans Sonn-Hader- 
Mr.:kk.Thax)er i Vofton var afnaaet 
oed Dødem og Bei-get til Sau 
Francisco (og felvfølgelig Bankets 
ten) bleo aflyst. 

Et Par Dagfe senere tom der 
faa Meddelelse am, at Gesandten 

alltgevel vilde komme til Caltfop 
nta paa en flyvende Visit, men 

sunder de tndtrufne Omftændishedet 
tunde han ttke deltage i nagen Fest- 
ligheder Gteven havde nu enGang 
fat sig for at fe California, men 

smest snstede han at le ttl stne 
Landsde i det fierne Besten- 

·om hvts Guten og Laden han havde 
hsrt saa nieset J ganike fceklig 
Grad Initede han at te oq tale med 

dens Planet, tht maaike i lanat 
,Dan·mattssByqntngöiKomiteen og 

gsce fig nærmete bekendt med 

hsjeke Grad end noqen af band 
Forgcengere i Minister-passen 

lhar Greo Moltke tagt for 
sDagen tin Interesse for alle 
danfk-ameritanske Bevægelser og 

Zog Foretagender, og det dar derfor 
’ket naturltgt, at Danmarks·Byg- 
ningssKomtteens Foretagende hat-de 

lagt Beslag paa hans Osmia-Ufern- 
hed. s 

For at bringe Gesandten og Ko- 
miteen sammen havde Konsul Beg- 
gild, efter sørst at have indhentet 
Grev Moltkes Samtykke, arrange- 
ret en informel Reception i «The 
Vlue Room« i St. Francis Hotelf 
(hvor Gesandten havde taget Op-, 
hold, og over hviltet Dannebrog; 
vajede i de Dage), hvortil helei 
siomiteen var indbudt. Alle gav 
Mode, og man sandt snart, at en 

Gesandt slet ikke er farlig at kom- 
me paa ncert Held — i hoert Feld. 
ikke en Grev Moltke. Jntrodnktios· 
nen foregik uden stisve Former, og 
Illtodtagelsen var sra Grevens Side 
hiertelig og natnrlig. 

Der udspandt sig en to Timers 
Samtale on1 sorstellige Emner, men 

mest dresede den sig orn Komiteens 
Planer, sont denne klargsorde saa 
vidt det sor, ncerveerende lod sig 
gere. Gesandten var synlig nur-one- 
ret af den Tanke, som besjaslede 
hans Landsmcend hernde, og for- 
inden man stiner lovede Konnte-en 
Gesandten, gennem Konsnl Arm-. gild, at holde ham a jour med Ar- 
bejdet, sont det strider frem, oq til 
Gengæld tilsagde Gesandten Komi- 
teen sin Stotte hoor sont helft 
han kunde være til Tieneste saa vel 
her i Landet iom hjemme. 

Under Qpholdet her var Grev 
Moltke Genstand for Opmærtsoms 
hed i Dagspressen Vlandt andet 
beisate han Prcesident Wheeler ved 
Statuniversitetet i Verkeleh, shvor 
han holdt en fort Tale for de sor- 
sanilede Studenten ligesom han as- 
lagde Vesøcr hos Guvernør Joha- 
son i StatssKapitoliet i Sakramen- 
to. 

Ester et fort Vefsg i Statens 
indlige Egne, lagde Gesandten Tu- 
ren tilbage til Washington via Salt 
Lake, Den-ver og St. Paul. 

H. J. K. 

Korrespondancet 
Rolfc, Jn. 

Tet er vist leenge fiden, at vi gen- 
nem »Tanfkeren« bar hørt noget 
fra disse Egne. Grunden er dog 
ikke den, at her innen Danfkere bot, 
men der maa Oel ingen Skribenter" 
vasre iblandt dem. Skønt Nedskrives 
ten af disse Linier tun ftnar i de 
daarlige Stribenters Klasse, vil jeg 
alligevel foriege at skkive lidt her- 
fta, da ingen anden vil tage fat 
paa Pennen. 

Her er en Dunst luth. Menigs 
bed, som tilhører den fdrenede Kir- 
ke. Menigheden hat en fksn lille 
Fiirke oq Prceftehus i Byen Nolfe. 
Nasften alle Menighedsmedlenmtet-i 
ne er Farmere, som bot rundt omI 
Vyen Past. Frits Anderfen er vor 

PrcefL Hver anden Søndag holder 
ban thtdststjenefte her i Rolfe, og( 
lwer anden Sendag i Colle-Iden( 
hvor der oqsaa er en Wenig-bed( Wolfe-, er en pasn lille By med lidt1 
over tuiinde Jndlmaaere Her er and 
Jernlmneforbindelsch idet lnade »C.l 

»N. W« Bauen on ».M cmd Its 
L.« Banen gaar her igennecn Lan-l 
det herosnkrinq er godt og derseer 
heller iske billigt; det er jo en Deli 
of Jowcks rige Farmlant-. Dog; 
ikke mere herom; thi jeg er ikke 

.Landagent. ! 
Søndaq den 9. April var en Hei- 

tidsdag for Mr. og Mrs. Niels 
Truelfen. Tet var nemlicg dekcs 

Eøl-vbkyllup. J denne Anledning 
xbavde de indbudt deres talrige Fa- 
Imilie oq enkelte andre Venner til 
efter Formiddagsgudstjeneften at 

l«I«pise til Middag has dem i deres 

Pshvagelige Hiern, fom liqger ca. 4 

»Mil Nord for Byen Ratsc. Kl. 2 

Efamledes vi faa om de rigt Mieda 
Vorde. Eiter at Middagsmaden var 

indtaget, bleo flrre Sange assungs 
Ene. Past. Andekien ledede as i Tak 

.og Von til Herren, alle gode Ga- 

.verö Giver, hoctefter han talte et 
lille Ord, fom færlig var rettet til 

sSalvbrudeparret Hans Tekst var 

"1 Sam. 7, 12: «Hidindtil bar Her- 
ren hjulpet os.« Mr. og Mrs. 
Truelfen blev ægteviet for 25 Aar 
liden af nu afdtde Pastor Kl. Jen- 

.sen. De hat boet her ved Nolfe si- 
«;den den Tib, og de hat vundet fig 
arrange Vennet shet amkrinq. De hat 
,tre voksne Btrn — een Ssn og 

,to Dame Niels Truelfen er en af 
«Menlqhedens Diakoner, og shan hat 
Ei mange Aar været vor Degn og 

Sandaggfkoleledev Mr. og Mrs. 

OOPSNHAGSN sNUFf 
GARANTI FOR IsVÄLITET 00 RENHED. 

COPENHACEN sNUFF er tilberedt ak den bcdste, gam1e, Axt-. stærlt als 
wtiske Bladtobak, til hvilkc kun saadanne Ingredienscr et tilsat, som er natukligs 
Blandingstossct til Bladtobak og absolut kene Äroma-Elcstrakter. snusmalingspros 
ussen bibeholdek Tobakkens gode Egenskabet, og alle de bitte stotker og sM 
M sindes i naturlig Bladtobak botttages. 

cOPENHÄGEN sNUFF ER DEN BEDsTE BAÄDE TIL sKRÄA 00 
sNUsNING 

Pscsimile ak Gatanti i hvsh 

Poch-g copeuhagen sausx W W 

Trnelsen modtog i Bogens Anleh- I 

ning mange Lykønskninger og fmuk- i 
ke Gaver. Ja, felv fra fjerntboende 
Slwgtningr var der sendt Lyksnfk 
ningcr og Gaver Herren velfignel oder, kære Venner, med fin Naade 
og Luftr, og vcer fremdeles en Vel 
signcslie iblandt os. Det Inikes of 

en, jom var med. 

CoulteV Jawa. 

Past. A. C. Weis-wann med Fa- 
milie er nu flyttet hertil; vi er 

glade ved nu efter 5 Maaneder, vi 
ingen Prcest har haft bocnde iblandt 
os, igen at have Præst hos os. 

Past. Weis-wann blev indsat i sit 
Entbedc Skærtorsdag of Past. An- 
dersen, Rolfe, Kredsens Sekten-L 

Vi havde Mode ihele Dagen og 
Aftenen med; Past. Anderer rejste 
nemlig ikke ftrend Langfredag Mor- 
gen. 

Past. Weismann betjenek, lige- 
fom de andre Præster, der hat været 
her tidligem Thornton Menighedz 
skal prwdike der 2 Søndage i hver 
Manne-d 

Jkns Hanfcsm sont har været nde 

paa csn lang Rundrcjfe i baade de 

vestligc og nordlige Statt-r, er kom- 
men tilbcmc glad og vel tilfreds med 
sin Reife. 

Der er i dette Foraar kommen 
en Del unge Mænd fra Danmokk 
og fm Stater her i Unions-u her-il 
for at faa Akbejde og da særlig 
Dræningsarbejde 

Vi fik sent Foraar i Aar, men da 
det faa kom, fik vi ordentlig travlt. 

Havten er vistnok, naar dette læscs 
tagt i Jorden, og saa skal vi jo 
til at gisre Matten i Stand til Maj- 
sm Naar Foraaret kommer sent- 
csr der altid ftor Tra«vl-hed, til vi 
faar Majer plantet. 

T 
f 
I 
L 

Eli-wogte nye Boger 
for Søndagsskolcn. 

Sold-tu i et Solrigt Land. As 
Mary N. Tuck. Pan Dansk ved 
A. K. Skildringer of indiff- 
Bsrn. Den handler snakt om lyk-- 
kelige Solfkinsbønh inart on. 

dem, der maatte tmka at de an- 

drig var jsdte. blandt dem mak: 

ge of Barneægtefkabernes ulykte 
lige Oste. 108 Sidcr, smukt ind- 

bunden, og med Billeder. Pri- 
40 Cents. 

Brei-e til miue Bstiy fta det hel 
lige Land. As Henry A. Haepee 
Med mange Jllustkationer. Jud- 
bunden i fakvetkykt Papbind 
Pkis 40 Cecits. Den er ledsaget 
of et Fokord of Provst Joh. Bibe- 
Peterfm ,,Aarhus Stiststidende« 
striveU »Denne Vog tun man 

Inste den videst mulige Udbte 
delse, da den er et ypperligt Hjæl 
pemidde’ til Fortlaring of mang: 
og mqet i de bibelfke Forml- 
linqet«. 

Dreuqe og Dkeugr. Skildringec fko 
Micsionsmakkm Ovetiat of Ka- 
ken Rader. Det ek en Bog on- 

Drenge af forfkellige Raser, Had- 
fakvee oq Spros. Den for-toller 
om Indiens og Art-bien- drum 
Drenge, om Aftikaö forte og Ki- 
nas gute· Drenge, og om Dun- 
gene idlandt Amerikas Judianeks 
stammer. Men fskst og frem- 
meft fkælner den imellem de to 
store Dovedgruppen Menge, des 
er Krisnm og Demge, der ikke 
er Kristne. Og den minder om 

at Grænlefkellet its ellem disie to 

Gruppe-: ftrækkek h iaennem hele 
Dis-ich Luther-n But-listig poste. 

Blät- seie. 

SkovgqardiPeterfens Smaafktister. 
Folgende Skrifter af Past. Skovgoard-Peterfen, der fandtes i 

Zet beskadiget Tilstond blandt Dort brandfkadte Lager, er nu ist-Ind- 
sat og indbundet tilsammen i nyt Shirtingsbind: 

1. Læsuings Betydning i et kristeut Uuqdomsciv. 
2. Vcnskabets Stilling i et kristent Ungdomsliv. 
s. Omvendrr edel-, thi Himmetiges Rige er kommet set-. 

4. Hvotlcdcs findcs Guds Billie? 
5. Kristuö og de studereudr. 
Tilfammen 236 Sider. Sælges faa taugt Oplaget rækker for 

den overordentlig billige Ptis af 5 0 C e u t s. 

Dan. Luth. Publ. Hause, 
Blair,Nebr. 

Nyt paa Lager. 
Ä. P. ÄNDBBSENc 

vojledning til samtaler over Luther-Z Inteltismur. Til 

Dels ordnet est» Balslevs I-akrebog. 156 Sidek. Ivdlx .60 

UERMAN LUNDB: 
Martin Luther-Hans Utvikling og Evas-säh Med 30 

Portmsttek og Illustrationer. særdeles smukt iodb. 1.15 

KR. PIENB: 
aner og Tankor—Haandbog til Poredkag, samt-Iet- og 
Diskussioner i Poreninger ak Ungdom. 1, 2, 3 og 4 sam- 

lj11g——l’ris per Samling, kaktonneket. 
P. KRAC: 

Dsglig ÄndWMindpr kra Morgentimerne i st· Jakobs 
Kirlcin Ordnet efter Rirkeaaret. Indb· i Vælskbind 2.20 

Danish Luther-m Publjshivg Rausc, 
mais-, Nah-· 

kristelig Folkevibliotek. 
Udkommen et: 

1. Samling. 
Augusti n: Bekendelfer. 
B u n y n n: Pilgkicnsvandring. 
Annic Lunis-: LysiMøkkct. 

2. Samling: 
N i c. M e i e k: Pan Torvet og i Vingaarden. 
G o d e t: Bibeler Studien 

— 

T h o m a s a K e m p i s: Kristi Efterfølgelse. 
;3. Zamling: 

E g g l c f t O n: J Kiampens Buwer. 
dliimbertt Ansgars Levned 
M a r i c s J u l c g a v e (Bø1«1iefortwllinger) 

Dis-le Bøuer er allp smukt indbundnc i Helshirtingsbind med 
lsluldtryl og saslqes for den nalmindelig billige Pris af 65 Ets. pr. 
Vind frit tilfendt eller Ist-ZU pr. Eomling plus Porto 20 Ets. 

Dan. Luth. Publ. Hause-, 
Blair, Nebr. 
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