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Jndflydelie i de senerp Aar hat ver- 
ret poa Netun Daiaa økonomiske 
Henfyn ipiller med ind, M:·-rmonek·’ 
netne maa nemlig betale 10 pCt. af 
hele del-es Jndtægt til ,,Kirken«. Dei 
er meget almindeligt, at Mormoners 
ne foriyner unge Piner med Reise- 
penge, imnd at de udfteder en For- 
skrivning, hvorvcd de for en Naturk- 
kc iorpliglrr sig til at blive i Utah. 

Mr. Thorer sluttcde sit Foredrag 
mcd nt iortælle en Tildragelic om 

en ung Pige fra Norgeh der paa 
Vri til Utah blev forlooet med en 

Img Mund den-me fra. Vcd Llnkoms 
iten fil lnm imidleriid at vide, at 
hun var bestomt for en af de Ald- 
ste. en Mond paa 60——70 Aar- 
Hrscrlen brndcs Eller hrndcss For- 
lovedcss Protester hjalu det mindsten 
Kluft Tid scncre fandtes hcndes Kir- 
reste liggende død og lemlæftet. 

Der finde-s i Utah i alt 30,000 
Tanskc, der er fort derovisr af Mor- 
mpncsrne. Tot givlder derfor om at 
mer lsaa Vogt og ikle indlade siq 
nie-d Mormonagenterne, men stmks 
visc dem Toren. 

Verdens kristclige 
Zindcntervkvægclies 

lisonfemice 
paa Robert College vcd Konstan- 

tinoch 

Mandag Morgen den. l. Mai be- 
gyndtc det erdinasre Made Man alt 
lwtige var der gjort et forberedende 
Arbejde fra Ledernes Side. Oele 
Mødet staar ikke iom noaet isoleket, 
men er et Led i et helt lille Felt- 
tog i Levantens Land. Paa jeer 
Robert Colle-ge havde Hin Hoff talt 
aditilliae Gange sør du ftorc Mede, 
og mens Mederne gaak deres Gang, 
maa flere oa flere Talere gcvite Kon- 
stantinopel og tale til Foriamlinqer 
der. Men dekom festere. 

Mødedagene hat ölxz Tinkes Fo- 
redkag. J Tinier om Forxniddaqcn 
og ’21-2 Time om Eitercniddagen 
Saa itaar den vorige Tid til Rand-ig- 
hed for Moder for de forslelliae 

Nationen-CI Teltagere 
En Mand er ntrættelig, og det 

er John Mott. Desvwrre hat han 
i de 3—«t fsrste Dage nceiten ilfe 
talt til os alle, men til Gengaeld er 

han optaget af at paavitke de nye 
Landes Telegerede til at tage sat- 
naar de nn snart lommer til bei-es 
respektive Lande« 

Madcts Formand er iom bekendt 
Tr. Karl Fries im Even-ja Han 
indledede det istfte dee med en 

fort Tale og Von i Tilslutning til 
Kol. Z. Kapitel. 

Saa talte John Matt lidt, talte 
am det, der havde været det state 
ved de foregaaende Bestandet-, og 
am lwordan det Gang pa: Gang 
var gaaet iaadan, at Msdet blev 
langt rigere end Ledekne og Del- 
tagekneThavde kunnet haabr. 

Dersor ajoldt det om at msde 
med ftort Haaly og dct havdcs vi 
foa pift Grund til. Thi det er jo 
ikkcs di- monae forfkcllige For-maul, 
der førek o- stimmen, men et For- 
maal. Mo at blive riqe for da at 
kunncs meddele det til de Stubenm- 
oq andre Mennefker. der er i vore 

forskellige Lande. Tet skulde være 

Hat-bet, intct mindre Mott mindedc 
om et Ord af en Jiplomat « Paris, 
der en Gang havde sagt til hont, 
at den triftcline Ztudenterbcvægelfe 
og dens Qonfekencer bot-d efter 
hans Mening langt meke for Fredå 
sagen end mange Haagfonfekpnch 

Det var Jndledningenl Sau er 

der fulgt Fondng om »Kriftendom. 
men og mode-me Tcknkning«, »Mi- 
ver Gud ved mcd at aabenbare jig 
for os« af Prof. Søderblom fra 
Upfala, »Hm-Jedes kan vi læreGuds 
Villie at kendc« af Paftok Ricard· 
Praktiske Entnek er ogfaa sammt-, 
for Eis. um »Hvorlede5 man faar 
de bedfte Leder-c inden for Vom-gel- 
sen.« ,,Studenternes Forhold til det 
sociale Spsrgömaal.« Blandt Fore- 
dtagene vedrsrende moderne Tokat- 
ning og Mistendommen btr ogfaa 
nævnes et af Prof Sehairer fra Mel 
om »Hm-m var, og hvem er Jequ 
Kristus.« 

Noget af det meft interessante er 

bog vel noc- Beretningeme km de 
foritellige Lande. 

Sterliq gtr Mnkferen T. Bang 
et stærtt Jndtryk paa os. Bau hat 
Veqejstringens og Beltakenhedent 
Menscher-. Dem Wer fertig at 

Im ceftent Fall opmasrksomme 
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paa, at det kan ikke nytte at tro, 
at det gaat an at komme til Wiens 
Beboere med alle Westens nationale 
Kirkeskikke, nej, Østen kræver og 
ønsker tun det centrale i Evangeli- 
et. Særlcg er der eet Træk i sit-isten- 
dommen, som han mener vil faa 
og alleredc shar faaet Betydning for« 
Ninos Futt, dct er dette at tjene. 
Tset er nert jaa nyt for dem, og 

fckrlig under den nye Tids Grund-. 
lasngclse i Kinn er dct af ftor Vetyds 
ning, at do, der engcmg kunne tæns 
fes at sblinc Leben-, bliucr fnldt med 
den Anat-, hvis højeste Maul er ,,at 
time-« 

En Tclisgeret fm Japan fremhcrs 
nebe, hour niqtiat det var, om de 

unge Japanere maatte blive fnldt 
med en ny og bedre Moral, ikke 
blot for den«-:- cxusn Skn1d, isten vg- 
saa for drt Folks Skyld, der er kom- 
men ind under Japmicrnes Oder- 
bojhed, Insmlig KormncrUT 

En Hindty Mr. Chacko fra Ma- 
dm—:«, kalte om, at Hinduerne kunch 
ofre ljgo ti.s Dødcn, mcn de fande; 
ikkcs elfko k st var drt nka fom mad- 
te dem i ·5" istendonimen. Det or vol 

nnødvcndiat at gaa i oltfor ftorc 
Enkelthedcr, da de- dcr intipresfercr 
fig for Mødcts Forhandlitmer, vil 
hume scm dem trukt von Engelsk 
omkring d. 10. Juni. 

Man fnrbnvies iwillcmrlig over, 
iaaoidt Bevasgelsen m: naar. faule- 
dess er der bleven aflagt Beretning 
im Dlmmtina og Mekiiko. Der sy- 
ncs ogiaa at veka lidt Røre blandt 
Italiens Studenten Ellers mir-riet 
man nasitcsn intef til den winkt-THA- 
tolitc Fiirkes Lande her ved Mødet. 
Kinn Marnniterne i Syrien bar en 

Ildiendi1151, og de staats nn i et løft 
Forhold til Nomerkirken. Dekimod 
lmr man den Glcrde ncriten daglig 
at its 2 grasiksortodokic Prasster taqe 
Tel i Misdet 

Zorn før ncevnt er Mødet ikte no- 

net iioleret Der holdes ianledes i 
I? Aftisner paa 6 forslellige Steder 
i Konstantinopel og Skutari Moder 
ma 9lrincnisl, Gen-its Tyrtiit oq 
vaa Froan og noar Mødet her er 

forbi. qaar Lebe-kne, 2—s6, i for- 
ikellige Hold, til forskellige vigtige 
Vver pan Balloiihalvøem f. Ets. til 
Universitetsbyerne i Numæniem Vul- 
xmriem Sowie-m Gartenland End- 
videre til Ungarn, Kairo og Alessan- 
dria, iamt til de vigtigite Byer paa 
Lilleaiiens Krist. 

John Mott gaak ielv til Seel-ten 
oq til Bnlgarienj Robert Wieder til 
Vndavest i Ungarn. Men oqsaa Dan- 
mart taaer Del i dette Felttog, idet 
Paitor Nimrd ital tale sammt-n mcd 
Robert Wieder i Bndnprst. 

Et of Msdets Formaal er ogiaa 
at styrte Enhedsbaandet imellem de 

mange foritellige Kiefer her i Lille- 
aiien og Syrien. 

J o h s. R a v n i »Kr.ngt.«» 
W- 

cleauder, Califoruia. 

Sidfte Gang. jcg stren, glemtc jeg! 
at form-lieh at H. si. Anderer og Fa- 
milie fm Waupaca Børnehjem cr" 
iblandtsos igen og har lejct P. As 
Smiths »mncb«. Vi er glade veH at de fpler fig hie-Innre iblandt os« 

Vi har haft en stor Zum i MH 
Naht-den- idet Mrs. Serbert Jenien· 
er dad. Ten 21. Feb nedkom Mrkxl 
Jenfen med en San, og alt« tegnedeF 
til at fkulde gaa qodtt mcn san deni 
—1. Tag indtkaadte KuldcsgnsningeH 

log Feder, og da var Blodforgiftning» 
alle-rede indtraadt. Nr blen gjort. 

Lalt, hvad Menncffcskunft formaacde,« 
wen formt-Des Eiter snære Adel-( 

ist-r, sont lnm taalmodig bar, ben- 

fsov hun den l7. Marts i Trocn paa 
ssin Fresser-. J sine klare Stunden 
Ltalte hun med sine kære og vor! 
Jqlnd ved at maatte gaa hie-m til Je- 
ijus. Mks Jenfen efterlod foruden 
jin Mond ou to fmcm Sonne-r —- 

finc Forwldrc, Mr. og Mrs. Peter 
;Krisfoffecfon, fin Sustcr Dina og en 

JBrodm Gerhnkt. Mrs. Jenfen blev 
Hund« stor Deltagelte begkavet den 

J21. Matt-J vaa »Wasbington Evlony 
TCemeterM fm Hirten hvok Paftor 
sEngholnc atter mindedc os om Li- 
vets Horcht-d Mrs. Jenfcsn eiterlader 
sig fnfange Venner. der dybt fslqr 
Sen-net Men det er Io kun for en 

jStund sfaa fes vi igen.-Mrg. Jenfen 
blev 28 Aar qummeL Hun og heni 
des Sara-Ihre Dom fra Jewelh Ja» 
for omtkent s Aar Mem og bett- 
er West strevet for dem, Iom ken- 

.-der hinde, men Mc hat hsrt m heu- 
- 
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des Hjemkaldelsr. Mr. Jener gam- 
leFader er flyttet til in anden Son- 
Hans Jenseit, i Caruthers; han læn· 
ges efter at faa Hjemlov. 

Mr. Jens Jensen, en af vore 

namle Stotter i Mgl). har ogfna 
faaet Hjemlov, hans milde Anfigt 
oil fiktett blive favnet af mange- 

Der er kommen en Tel Venner 
hertil fra N. Dak» og 2 Uger for 
Pnaike lsnvde vi den Glæde at optas 
ne, 55 Eiche i MenighcdenJ Vk 
ønikek dem alle rigtiq bjertclig vol- 
kommen! 

Sau oidt jm wed, er de fle1"te, focn 
reiste til Turlorf kommen tilbage. 
Mr. Thomsen og Familien, og Pe- 
ter Andcrien og Familie er her i 
Menialnsdm Mr. Nielien og Ko- 
land med deress Fomiliefgik til Sel- 
ma. 

Otto Sørensen bar lebt J. O. A. 
Johansens Vingaard lige over for 
Missionshnfet pan Ofernet nf Cedar 
og Adams Ave. Johnsen bar lidm 
købt en Nybygqerplads i Cafton 

Clnis Hansen ou Familie- fm N. 
D. er kommen hertil og lmr købt en 

20 Acres i Olmnder as Carl Jensem 
iom er reist tilbage til Wauvaca, 
og vi bar hort, at Mr Jensen har 
føbt jin qatnle Pladsz tillmge. Til 
Lykkel 

Mr. Sendrikien in Jan Fran- 
cisro er flyttet nd vaa iin ,.ranch« 
pcm Grund of dam«li,1t«iwdbred. Lec- 

qen mein-r, at den friifc Landluft 
oil net-e ham got-L 

Miss. Otto Zørensenås gantle Fa’r 
Mr. Dann-tin anfom i Jst-Chanc- fm 
Vrnskx Colo» M agrer at bo hos 
fjn Latier i Llcsonoux Sau befin- 
det szx net efter Reisen 

London-n for »E(mth nflcmde ll 

unzuI :Uke1un"«.«er tm Coko Vesmdcls 
fe, at de vilde kuriequ on tro, ou at 
bot mr denssi Nat At Nioe tto ind- 
til here-I sidsic Etnnd 
Sekten fu«-me sin Velsignelfe bei-til. 

Vi hm haft sen Frost i Aar, og 
Drin-me er Itimet bejkadiqetx der si- 
nesJ, nt der tun oil blioe halu Host 
bnade af Ferfkner on Wojinen men 

san awloer det om. at vi of Sjertet 
san fiags Herren Taf for det, der 
blen tilbage. 

J Post Enabolm var en Tur til 
iDregoiL Euaene on Vortlund, og 
Wes-Mc Vennerne der. Gnd nelfigs 
yne Order, der blev ndsnaetl 

: Andrew Pilegaard ek- i Frerd med 
ot bogqu et nvt Sus· 

Kasrlia Silfen til »Tonskeken« ca 
dens Lasset-e. 

En Vingaardsmand. « 

PS. Mk. Jenfen, som var flytxet 
til sin Sen H. Zenker-« Carttthers, 
opholdt sig itke trennt-« der. Bett-· 
get varede knn 16 Dage, faa fik han 
Gjemlou hvad Mr. Jensen saa in- 
derlig lcengtes eftek. Han blev be· 
gravet den 14. Mai fka Kiesen, hvor 
Post Engsholm paann mindede om 

Livets Korthed. Mr. Jenseit hviler 
nu paa Washington Colony Geme- 
tarv ved Siden of fin Svigerdatter. 

Mr. Anton Peter Jensen var todt 
den 18· Sept. 1839 i Ludvig Sogm 
Aarhusx hans Huttru og 2 Ssntter 
gtk forud for nu at modtage Ægtes 
wagen og Faderen i de evige Botqerx 
han efterlader fig 9 Born, to Dotre 
og een Sen i Nacine, Wis» en Sen 
og en Dotter i Montana, to Son- 
ner i Col» og en Dotter t Aarhus. 

D. S. 

Bekendtgørelfer. 
Adresscfokaudrqu 

Indiukusrntigjionasreskö Adresse 
sm l. Juni til 1. Spuk blivcr: Past. 
N. L. Risiko-L adr. Mater E. P- 
Pcsdcrfom »Der-kling, Tannmrt 

Adtksfcfotandring· 
Neu P. L. C. Haufen, før 152 

Church St» San Francisco, Col» 
er nu: Bot 387, Mindm Nebr. 

l 

Direktion but-vix i 
l Om Gud vil, afholder Direktio- 

nen for Danish Luth Publ House 
Msde i Blaik d. 6. Juni. Hvis no- 

gen hat Sage-r, fom de Iniker ve- 

handlet af Direktionem da bedei 
iaadanne at viere mig i Mde fe- 
ncft d. s. Juni. l 

Ærbsdisst, 
U. E. Weismanm 

Evaltey Ja- 

GOPSNHAGEN sNUPf 
CÄRANTI FOR KVÄLITET OG RENHED. 

OPBNHAGEN sNUFF er tilberedt ak den bedste, gamle, rige, M Its- 
Ivstlslcc Bladtobak, til hvilko kun saaclanne Ingreclienser er tilsat, som er natur-lis- 
Blandingstofker til Bladtobak og absolut rette Atoma-Ekstrakter. snusmalingspkos 
dessen bibebolcler Tobaklcens godc Egenskabek, og alle de bitte stoffcr og sM 
Iom sindes i naturlig Bladtobak bokttages. 

cOPENHÄGEN sNUFF DR DEN BEDsTB BAÄDE TIL slcRÄA M 
MUSNINQ 

Famimlle af Garantl l bvk. 

soc-lang copeuhageu suec M W 

Studqgsskolemssr. 
Ten østlige Halt-del af North 

’Dat’cta Krebs afholder et Sondagss 
stetem-da om Gud ril, i Trinitas 
tis Menighed ved Kenmarh fra den 
26. til den 28. Maj. » 

Den vestlige Halvdel af samme 
Krebs afholder et lignende Msde i 
Menighcden i Dane Valley, Mont., 
fra den 7.--—9. Juli. 

Vaa Kredfens Beque. 
J.J.Ki1dfig. 

J Henhold til ovenstaaende ind- 
bydek herved Trinitatis Menigbed 
ved Ksenmare Venner til at deltage 
i monte Søndagsskoleznøde fka 26. 
til 28. Maj, 1911. Tilrejfende vil 
melde fig inden den 20. Maj til 

Past. J. J. Stil-fig, Ni. i, Box, 
86, Jenmare N. Dai. 

Vaa Mcnighedens Vegne. 
J. J Kildfikx 

I I 

s Titeltionsnisdc. 

Lnk Herren oil, og oi lex-er, ai- 
lwlncr Zinlcsdsrpltioncsn Metze paa 
Darm Tellege og Trinitatis Semina- 
riunt. Malt-. Nebr» den 23 Maj, 

»30:«;111«Ica;1 Fli. 1(). 
l jslndragender Dedrørende Stolen 
ellck Tirettionem maa være mig i 
Hasndc scncst 2!).Maj køkftlornmendr. 

Paa Liceltioncns Vegne, 
H. P. Jcnfem 

Winden Nebr. 

Atclier til Stls. 
En udmærtest Anledninq for en 

idansk Fotograi. Paa Grund af 
·Bortrejse vil jeg sælge mit Atelier 
med fuldt Tilbehsr paa meget bil- 
lige Villaar. 

Der gives nceppe nogen mere for- 
ldelagtig Plads for en dankt Fotos 
Igraf. 

Nærmere Oplysning faai paa 

ldette Blads Kontor 

Krcdömjdr. 
North Dakota Krebs afholder, om 

Gub vil, sit Sommermøde i Ebene- 
zer Menighed ved Flaxton i Dage- 
ne fra 22. Juni til Lö. Juni. 

Folgende Eniner vil blive behand- 
let: 

1. Helligaandens Gerning. (Kted- 
sens Emne). 

2. Hvorledes bliver Meniqheden og 
dens enkelte Medlemmer mere fri- 

gjokte fra Verden Rom. !2, 2. 
Msdet begynder med Højmesse- 

igudstjencste Torsdag Form.Kl.101-2. 
l-— Smng Eftermiddag bliver der 
zllngdomsmsde — Alle Krediens 
thæfter bedes møde. 

Pan Kredfens Begnc 
J. J. Kildsig. 

s Ebenezer Menighed ved Flaxtom 
indbyder herved Venner fr-.1 fjekn 
og nær at famles med os til Mode 
i de ncevnte Dage. Mpld eders Kom- 
me til Menighedens Formand, An- 
drew Lotsen, senest 17. Juni- 

Paa Ebenezer May-s Vegne. 
Andrer Larfen, For-mund. 

E. A. Hjortsoan9, Præft 

Det femtende Aarsmsdr. 
—fok—- 

»Den forenede danlke ev·- 

luth.t’tirlei21merika. 
afholdet, om Gud vil, i Blair danlk 
ev.-luth. Menished Blatt, Mel-« 
ira Dust-ais den 7de Juni til Stu- 
daa ,den Ute Juni, beuge Daqe 
theaan 

»Den 12de Juni afholdes Judi- 
læmntfest » 

Usdet aabnes med Glaseska 
gudttjmelte Onpdag Famide Kll 
10 inmisbedeus mit-. l 

Fothandlingsgenstande: 
l. De almindclige —- i Anled-» 

ning af Jndberetningckne fra Sam- 
fundets Embeds masnd og Udvalg. 

2. Valg af Embedsmcend 
Z. Særegne Sagen a) Konstitu- 

tionsforslag om Aarsmødets Afhols 
delsc enten hvert Aar, eller hvert 
tret-sp- Aak, b) Aldevdomshjemmet 

J. Emne til Drøftelse: Hcdninges 
missionen (Matth. 28, 18 flg. os 
Mark. 16, 15). 

Menigheder og Præster, som 
maatte Inske Optagelse i den fors- 
nede danfke K·irke, bedes indsende 
Andragende derom i betimelig Tit-« 

Tankesprog: Tjener’Herrc-n med 
Glæde!" (Sal.100, L) 
A. MNielsen Zekretwr 

G. B. Christiansen 
Formand. 

I Q . 

i J Henhold ftil ovenftaaende Be- 
kendtgørelse indbyder Blair danfte 

jen.-luth. Mcnighed, Blair. Nebr» 

Iberved hierteligt Medlrmmer ogVen- 
s 

l 

ner af »Den forenede danka ea- 

luth. Kirke i Amerika«. 
For Ophold nnder Mødet betales 

88.00. 
Tilrejsende bedes meldå deres 

Komme til Prof. C. X. Hausen, 
Box- 149, Blaitz Nebr., feneft 25. 
Maj. 

»Store og vidunderlige ere din- 
Gerninger, Herre, Gud, du alway- 
tige! retfærdige og fande ere dine 
Veje, du Folkeflagenes Konge« Aals- 
15, s. 

Ove Andersen, Mgkxs Sek. 
C. X. Hanfen, 

Formand for Voard of Truftect 
L. H. Kjøller, 

Mgk).s Prcest. 
f I 

chrligcrc Oplvsuktw 
Fcrs I Tages Ophcid under MI- 

det betales Sl.75. Børn under S 
Aar faar frit Ovhvlo, for dem l 
Jllderen fra 8 til 12 Aar betalck 
Hain Pris; over 12 Aar ftkldPrii. 

Komiteen. 

Rkistelig Folkebiblioiek. 
lldlommen er: 

l. S a m l in g. 

Aug u f te n: Bekendelser. 
B u n y a n: Pilgrimsoandring. 
Annie Lukas: LysiMørlct. 

2. S a m l i n g: 
N i c. M ei er: Pan Torvet og i Bingaarden. 
Go det: Bibelfke Studier. ·« 
T h o m a s a Ke m p i s: Krifti Efterftlgelse. 

3. Samling: 
Eg gleston: J Kampens Buben 
Nimbertt Ansgaks Levned. 
M a r i e s J u l e g a v e (B-rnefortællinger) 

Diese Boger er alle smukt indbundne i Helshirtingsbind med 
Guldtkyk og lcelgez for den ualmindelig billige Pris af 65 Ets. pr- 
Bind frit tiliendt ecer 8150 pr. Samling plus Porto 20 Ets. 

Dan. Luth. VII-R S::f".«, 
Blair, Nebr. 

SkovgaardsPeterfets Smaafktifter. 
Fslgende Strifter af Past. SkovgaardsPetersen, der fandtes i 

let befkadiget Tilstand blandt ovrt brandskadte Lager, er nu ist-Ind- 
sat og indbundet tilfammen i nyt Shirtingsbind: 

1. Læsnings Bewduiuq i et kristein Inst-mild 
2. Beufkabets Stilling i et kristent ngdomsliu 
Z. Omvendck eher, thi Himmetiges Rise et kommt Irr. 
4. Hvokledcs finde-s Gudö Villie? 
ö. Krisis-s og de studetendr. 
Tilsammen 236 Sider. Sælges saa langt Oplaget ræfker for 

den overordentlig billige Pris of 5 0 C e nis. 

Dan. Luth. Publ. Houfe, 
Blait,Nebk. 

Nyt paa Lager. 
Ä. P. ÄNDBBSBN: 

Vojledning til samtalsk over Luthets Katokismur. T11 » 

Dels ordnet ektms Balslevs I«ærebog. 156 sider. ludb. .60 ; 
HBRUÄN LV"NDE’-: 

Martin Luther-Elsas lltvjkllag as Livsvsrk Med II) 
Portmktter og Illustrationor. smrdeles smukt indb. 1.15 

III-. PMB-: 
Humor og Tanlcer—llaanc1b g til Poredrcg, samt-Ist ok 
Diskussjouor i Poreninger a Ungdom l, 2, 3 os 4 ssms 
ljng—-Pris per Sol-Hinz kartonnetset. .......... .70 

P. III-AC- 
Ddslig AMICI-Minder kra Morgevtimemc i st. Jskobs 
Kirke. Ordnet ekter Ich-konntet- Incib. i Viel-kaII 2.20 

baut-h Luther-n PublisW sonst, 
sub-, seht-. 


