
—- 

sEt sammelt Qrdspwg siger: 
»Um er Vetdens Lan«; oq hvor 
oftc mon itkc endog Guds Vsth 
kan glemmc Tafer til detes him- 
melfke Feder og lønne ham med 
Utah Ren meke gar oel i Almlns 
delighed Verdens Vørn det, under- 
tidekk ·i den Grad, at det htivek 
til Formaftelfgbcd og Vederstygges 
ljzmcd baade for Gud og Mennes 
sm, uagtet Mnd .,lad(sr jin Sol 
skinne over onde m goch og ladet 
dct rmms over retfasrdiqc og met- 

fcrrdigcs«. Jn, nndertidcn kan del 
end-Ia Ihm-IT Tom om lycm ladet sin 
Nodbcd chrc ftørft imod de vantro 
Nordens Meinteser -— vel nwrs 

mest for, om ikke hast-Z Godbed mu- 

lmt Milde kunnc lcde dem til Om- 
vcndclfc Mm ogfaa blandt Mennes 
Tier indlmrdcs er desværre Mal- 
msnmteliglwden vel lendt og Prakti- 
srrot, hvilkct bl. a. ogfaa nogen 
igcmnsm »Danlkeren«, for ikkc let-n- 
m Tidrn ligcfom gav en lille Hen- 
tndning til sdet var vift ,,Bølge- 
blink«-Mandrm. Hcm og andre, som 
hnr maottet ell» man friste femme 
tristc Skwlmo, vil jeg gerne trostc 
Ined og minde om, at om Mcnnesker 
cr utaknennncliqo, Ton er Mud det 
We —. Hast or ..god inwd de 
nmkncmnusliqcs m ondc«, og lmn 
skol not i Tin Tid belmmc dem, 
som qøko aodt: on lmm er dct dog 
— nåmr alt kommer til alt — bin-r 
enkelt of os flnldcr alt, lwad Vi er 

og har. L 
Ton Hem- Jchls vil saa nok ogsl 

san naar han« sont lian seltH 
har Tagt, flal komme i sin Rade-ts. Hrrliqhed mcd sinc Saale-, on beta-v 
lc lwcsr after 7in Nernjnzf lus- 
lsnne dem, som bar maattet lwftes 
lltalmnnwlithcsd a« Tim- Mi dmvns 
neckst-. Maa vi alle- Faa Jkaade til. 

ilkcs alene at vern- tilsrodfe med 
at leoe laa lasnac Muts ml man 

oaiaa til at lcrrc at lemn 5om han 
vil, at vi 5lal leis-a Taa vi en Gang 
man faa Tal i den Ealialwkn han 
laa dort bar ekbvmnsx sur os alle, 
bverken med Guld ellcr Felix men, 
med sit eaet allerbclliqste Leaeme 
oa Blod og nie-d Ein ufknldiac« 
Lidktse og dad, da km« oskkve siql 
selv vaa Golgatha Kot-s for vore· 
Stmder. oa ikle alene for vore, men 

ogfaa for den aanske Nordens 
Gld vi alle maa lære at betænke 

U oq He Ptis den-am laa lærte 
di not oqsaa at ,takke Herren for 
bans Mlskundhcd og for bans un- 
derfulde Gemincm imod Mennes 
fkmes Blrn«. Man vllde vist da sau» 
heller like være saa udsat for at 
komme i Taknemmeliahcdsgasld til 
et ellet andet Medmknnesxe (men-i 
neskelig talt) for alt, man et o 

dar CI 
Naak man lan leve as Naadcn soc-! 

fid- 
Man taalrr vel Tidcrnes Tisckngsll 

fler og Eisd. 
l 

«Barmhjertiae Gut-, lad mjg bin 
Naade altjd have her; du maa get-» 
m- for min Lytta Liv og Fremjid 
made-, naat det vel miq hist maa 

Ins-« ! 

Tal for al din Fsdlels Glædq 
! 

Tak, o Jesus, for dit Ord, 
Tat for Daubens hellig Verde, 
Tat Los Naaden ved dit Bord, 
M for Dsdens bitre Ve, 
Tal for din Opstandelfe, 
Tat for Himlem du hat inde, l 
Der lkal jeg dig le og finde. l 

S. ; 

Overtto og Grufsmhed i 
Japan. 

At Japan hat anrt Kasnusesfridt 
fremad paa mange Ommadet, er 

noget, iom ingen san net-ate. Stsrft 
er det vel paa det medicinsie Om- 
raade«: for de hat vceret ret dygtige 
til at klar-G oqiaa fsr de km sam- 
tnen med enten Kina eller Russland. 

Men Leegevidenskab er jo as tem- 
melig ny Dato, og dog staat Japan 
hsjt baade med enkelte from-agen- 
de Specialifter oa med sin Lame- 
stand i det hele taget Jsæt naar 

man ved, hvad Honorat en Lcege 
saur, saa maa man beundre dem. 

Paa mange Hospitaler kan man 

ksbe en Pind, der giver Abgang 
til daqlige Konfultationer for en 

hel Maaned for 10 Sen (18 Ore) 
Private Lager sælger gerne faadans 

M 

ne ,,Adgangspindc« for 50 Sen 
(ca 92 Ørex mcn saa gælder de 

for 6 Maancder, i hoilken Tid man 

can komme twer Dag, om det behi- 
vekx Var dct sitt-, fordi de hat Apo- 
teterret, kundc de jo umulig leve. 

Og dog er dct langtfra, at Befolki 
ningen benvttcr sig of disse Lasset 
i den Grad, som de burde. Tor er 

en forfasrdelig Mamng Ovcrtro, der 
csndnu Wart sig om i Kroqcms og 
kun nu og da blivcr trukket frem i 
Lyfet. Her er et Par Tilfcvlde fra 
i Aar. De er begge komm- frcsm i 
dustsfalene 

Tet fotste et sta Hitoihnna en 

as de state Bucr i Japan. Tet nar enl 
nvinde naa ;::3 ".«lat, der led ai en 

Netnefnadom, der atænsede til Van- 

nidz man henUendte sia til en Budd- 
hinntasit, natanaincn der lenede i 

samnte Va: han antantetede fnld-«l 
strende Oelbredelse vaa Fothaand1 
oa kom saa en Eftetmiddaa nn il 
Januar til Patientens Hieni. I 

Eiter at have holdt en Von en41 
Tid, ndbtod han: »T«et et nittelia 
en tsttasvlnnL der Inn« hende i EinT 
Vold, den maa di nn nddtipel« i 

Saa blev hnn aikliedt, Hasnderne 
bnndne paa kliyagen Bind laat paa 
Øjnene og deteitet fett nd i et halos 
aalsent TIaTkevastelke lJ Jannathx 
het blev hun saa over-it nied koldt 
Band ntalliae Gang for at aøre 
Grcevlinaen ted af hende: deteftet 
føtte Ptasiten hende ind i et andet 
Vætelse, bad til Køöo Taishi sden 
Pt«wft, der i det si. Aarhundtede ind- 
fette Buddhigmen i Japan) og an- 

dre »Gnddomme«; faa leeste han op 
as de bnddhiitisle Strifter en hrl 
Time fde er paa Eanllrit, hoilket 
knn en enkelt Ptceft i hele Japan 
for-staat noget af). Teteftet bleo 
Vandknten aentaget, og saa lilen 
den arme Ztatlel btrendt med alo- 
endi1 Zim» der j Mellemtiden var 

lslenen ovhedede: Vrandfaatene nd- 

gjotde to i Ansiqtet, site paa Bro- 
stet oa 6 paa Minnen Nu var 

Priesten fastdiat han gik hiem eftet 
at daoe fotsittet dein nol en Gana 
am, at nn vat Helbtedelien abso- 
lut litten 

Den nlnkkeliae blev dsdelig lyg 
af den lidte Mishandling: en Lee- 
ae tnaatte kaldes: han meldte Sa- 
gen, oa Præsten oa den syges Moder 
blev iat nndet Ttltale 

Det andet Tilfeelde et fta Sales 
bo, Japans Flaadehavn her i Kon- 
ihn Det kom tot,Retten sidst i fots 
tiae Maaned. 

Det nat en Liabtkendingsbetjent, 
der sit en Lsn af 15 Jen om Maa- 
neden, men levede, fom om han 
havde det ttedobbelte: herved hens 
ledte han Politiets Opmætksomshed 

evaa ita, nden at det dog lnkkedes 
dem at finde thnden til hans 
Velstand ist nn. 

Man opdaaede. at en Mond kom 
til ham en Aften med ca. 11X2 Li- 
ter Sake Misbrkendeoim oa httte 
deteö Santtale der gtk nd paa 
folgende: 

Den befoaende len Skrtkdder, næs 

tingsdtioende i Byenk ,,Det et 

kommet mia sot Ste, at du stelqu 
Levere af dsde Menneften nn hat 
jeg en meaet aod Ven, der et slemt 
plaget med Sagdony og han hat 
hatt, at tunde han blot faa noget 
Mennelkeksd, iaa vilde han stralg 
komme lia: detfor vilde han nu 

spært gerne have et Pat Kilo: men 

det maa itke oæte af en, det et 

djd as Sygdom, det skulde io vie- 

re af et levende Mennelkr. men 

siedet af en, der et umkommen ved 
Ulnkkesttlfælde, kan oqlaa not bru- 
III-« 

Liabrændtsrem »Ist fkal fea med 
Lethed Embrqu 

Femten Dage senkte kom han faa 
med et Stykke K-, staat-et nd as 
Wappens ksdfuldeste Del: han paa- 
ftob, at det var as en Soldat, der 
var falden ned fra en Mast og 
flaaet fia ihn-L Som Betalinq fis 
han tat-n 1Z Liter Sake ag 5 Jan 
(9 Kr. 25 Øre). 

Man bar nu fundet en Mængdc 
formelige Ksbekontrakten hvorchd 
shan hat forpliatet siq til at levere 
Kad, Levere, Nygmarv, Siernemasi 
fe, Tungek ofv. til forfkellige Per- 
sann-. 

Sagen cr cndnu ille endt, man 

man mensc, at det dreier sig am 

flere Tusinde Jen, saa der maa 
endnu Være Muster af Mennefker. 
der holder fast ved de gamle, wed- 
fommc Jdeer. M er tkte saa langt 

W 

fromme endnu, at der ikke tiltræns 
ges yderligetc Fremstridt 

Tet er desværre ikke et .helt ene- 

staaende Titfælde, selv om det er 

det grooeste, der er foresaldet i lan- 
ge Tidcr. J de sidste 8 Aar er det 

forefaldet to Gange i Tokio, den ene 

Gang midt paa Tagen, at et Umeni 
nefke har staaret et Stntke Kød as 
et leoende Born, og for I Aar«si- 
den bleo en af vore store Zøndagss 
skolepiqe i Uurume dt«a-bt, ved at 

nagen baode staaret Leveren nd og 
saa slænat bende ben i en Nis- 
mark. En stor Drena blev paa lia- 
nende Maade dræbt i Jana mens 
ni var der for 11 Aar fideik. 

For to Aar fide-n fanaede man 

en Medicinsabrftant, der lever paa 
Veer mellem stumme ou Kumam- 
to. Volitiet bavde ovdnaet. at ban 
Om Ratten main-de :lskemiest·eft’elet- 
ter ev paa en nærliqaende Grav- 

vlads, man fandt ogsaa en bel 
Tel at dem i et Gemme i Föusek det 
Var af dem. han laeede sin hemmte 
Medicin. Tet var nok qaaet for sia 
baade i Faderens oq Vedfkefaderens 
Tid: da blev de hemmte. nn maatte 
han vandre i FeenaTeL Thi een 

Ting er bestemt: Neqerinaen ser 
ikke tgennem Finare med den Slags 
Ttng: den straffer dem »den Stann- 
fel, naar de opdages. Der er fact- 
ledes i alt Fald Mitliabed for, at 
det enaanq forfvtnder. 

Man tan unore ng vom-, at mij 
san finde Etksd i et Land, der csllors 
er saa langt fromme-: da er det godt 
at hufke et Ord af en, der kcnder 
Japan godt: »F intct ander Land 
er der saa stor en Assmnd mellcm 
de hajcre og dcs lamsns .8llas5er.« 

Tor csr est and-ist Q1m«aa«s, hvor 
chsringtsn doesasrrc endnn ika bar 
»du-tust nonet af Vetinnjnq. Tet 
(»r for de sinds-Einu- Er de blot 
sncaatossscsda men ilke farliacy faa 

faak de Lov til at gaa omlring paa 
Naht-knis: mksn da de oftc er Gen- 
ftand for uhetcrnkfommeBsrns Drils 
leriek, blivek de ofte vasrres, saa det 
endet med Raseri: faa bringet Po- 
liticst dem gerne hjcm til diskcs Fa- 
milie med Tilshold om at passe Paa 
dem. 

Eom Regel er der saa intet andet 

at aøtc end at indespærte dem i et 

EVasrelsk Der er en faadan Stat- 
kel indesuastret i det Hug, der stsdet 
op til vor Vagaaard: Vætelset er 

omaivet af svasrc Planken .da haa 
bis-d Fiaslene itu i Fjor Forum, 

«stal Jld paa Hulet og lsh sin Vej. 
Nu er han Pfade-lich men ofte ly- 
disk hans ummnefktsligts Vtal i Ti- 
mwis; som Regel begynder han 
omkring ued Kl. 7 om Morgen-Im 
mrn det kan lige saa godt fke ved 
Midnatstih Hvor nhyggeligt on sor- 

istmrende det cr, har man ikke noget 
,Bcsqreh am, for man hat vttvet det. 
; At der er mange, Tom let kunde 
jkmertss. dcrfom de fik en rationel 

inhandlina er dkr ingen Tvivl um: 
imt er det jo omttent en Umulighed. 
Der er ikke faa faa as digse ulykke 
Iliae En Jndfender i en engelsl 
lssvis hekude meddeler, at han hat 
II indenfor Hørwidde og saa er der 

sflekh der gaa ftjt am, lom tidt 

:kommer ind vaa han Enemasrker 

l 

For Beim, gamle ng syge hat 
YMissionwrerne og indspdte KTifine 
tvifj chm ved at bngge die-m, Ah- 
iler og Hospitalen selv for de spe- 
ldalske er der sit-re Asyler bykmet as 

ZMitsionmer Cicsg prwdikede paa d 

;i AftcssL og Regt-ringen hat fulgi 
IMMan med at oprette Hospitas 
"lor, og Buddhiftekne med at byage 
Bormhchms mqn for de nlykkelige 
sindssvaacd saavcl fom deres Slwgts 
ninaet, er der innen, der hat gjori 
vom-t: der er nok et Par fmaa An- 
stalten disk er btmatst meft som For- 
fm Det var at hande, at Regerins 
gen snmt vilde ndftrække sine Om- 
mader fkm umget, at de indbefattede 
bis-se Stalle-L 

Iloidenhed, Vantro oq Haarhed 
er der nok af. ,,Mnlm daskkcr Fol- 
kisnc«, on man syst-gen »Kommet 
Daa ej fnart?« Jo, men — først 
maa Lyfet bringe-s! »Den, der 
bar denne Verdcns Gods og sek fin 
Vroder lich Not-, men lukker sit 
Werte for hom, hvorlcdes bliver 
Gudö Kærlighed i ham2« Men- 
hvordan ital det gaa den, der hat 
den tillommende Verdens Gebet og 
lukker Diertet til for den lidende 
Bruders 

s 

J. Im. T. Ruthe-J 
Unk. Dahn-« 

cOPSNHASEN sNUff 
CÄRANTI FOR KVÄLITET 00 RENHEU 

OWAGEN sNUFF et tilbekedt ak den bedste, gam1e. Use, M III- 
mtickc Bladtobak, til hvilke kun saadatme Ingredienser er tilsat, som er natutligs 
hs;.ss.-jinxkstosser til Bladtobak og absolut rene Aroma—Ekstt-akter. snusmalingspkos 
»cess»c«; bjbeholder Tobakkens gode Egenskaber, og alle de bitte stokker og syst-z 
dem findes i naturljg Bladtobak bokttages. 

cOPENHAGEN sNUFP II DEN BEDsTB MADE TIL sKRÄAO 
MUSNING 

sucmmile ai Garn-Its i hvs 
»so-uns copcahach sank QM W 

Sancta-, Ja. 

er nn kommen til No i vor oante 
Tont men: ni var glade ved at væs 

ire med, on Taukerne vender ofte 
itil den Tid, vi Var samtnen med 

Falle dis Te note Landtmcend i Blair. 
Pan L Pederien, Chicaqo, og 

Pan «a1en fra Weitbrook, Me., 
Ver med osks leem ira Aarsmødet 

Iog lwldt M øde for os flere Gange 
Tat im Bei-met, banden at vi maa 

Ife eder iaen 
I cost C W Nielien, Trufant, 
Mich» med Familie var i Bei-g 
Ile sur Prasstefamilie Pastor Niels 

Ifen prasdiiede baade for dem i 
IThorInnn og osjs Sondagen efter 
IAarsmødet, og om Aftcnen iaen 
,for vix Vi var glade ved, at disse 
IPrassur aflagde os et Bei-g paa 

IVeien im Aar-: inødet, og iiger dem 

ITak dersor. 
I Telmaten til Aarsmødet afgav 
Iefter Utndsztjenesten den førfte San- 
Idag eftcr Aarsmødet en Beretning 
Ifka Mødct 

Ton danske Hoerdagsskole er nu 

i fuld Gang. Miis Emma Søholm 
et i Aar igen Lcererinde i Stolen. 

Fjerde Julifeit agtes at af- 
.holdes i Aar has Henty Christian- 
feth en halv Mils Bei Syd for 
Coulter, oa alle er fom forhen 
velkmnmen til at vaere med. 

Korr. 

i 

I 
Vi, ioni bar været til Rats-inwe- 

I 

fffff fvavv’ 

Bekendtgørelser. 
Dedubgcmiifiøusmsdr. 

Om Gud vil, afholder Nord Da- 
kota Kred8’ Hedningemiösionsfotes 
ning sii mrlige Sommermsde i 
Zions Menighed vcd Norma i Da- 
gene fta 14.——16. Juli. 

Msdet begynder Fredag Eftetm 
Kl. 2. 

« Emnet: »Den aabne Tar« (med 
Henfyn til Hedningemisiionen) vil 
blive behandlet 

Sondag Eftermiddag holdes Ung- 
domsmsdr. 

Vaa Kredsforeningens Beque, 
J e n s D i x e n. 

i 

Fadekvot — komme dit Rhe, 
«er din Villie som i Himmelen san 

og vaa Juden Matth. 6, 10. 
J Deichle til Ovenstaaende ind- 

byder Zions Menighed sherved alle 
Vennet af dedninqemissionen til at 
dele Guds Riges Glæder med oö i 

vbis-se Dage. Hvem der matte Insle 
Hat one-nati- undek Sie-M bede- 
nielde der-s Komme til A. Rosen- 
dth Roma-, N· Dak. 

Paa Wenigde Beque, 
E. A. Hjortsvaug. 

Uuqiimsmtdr. 
Nazareth Menigheds Urtngis 

,forening indbydet til Ungdomsmsde 
.i Kenmare, N. D» fra den 21. til 
den W. Juli. 

Denne Jndbydelse gasldek fætlig 
do unge, og det fkulde glæde os at se 
alle Ungdomsforeninger i Kredien 
representeret ved dette Msdr. 

Vi hats-bet, at alle Krebsens Pre- 
ster vil deltage, og da vi venter 
mange Gefiel-, bedes saadanne mel- 
de dekes Komme til undertegnede 
inden den lö. Juli. 

Paa Fokmingenö Beque. 
A. W. Land, 

Box 576, Kenmare, N. D. 
L 

ngdomimjde. 
Bil End, bliver der Ilon 

møde i Fremd-w Nebr» fta N- 
Juni til den2. Juli. 

——A f 
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DAIIA coLchS 
BLAIR, NBBRASIUL 

lebycler Undervisning j følgende Kursus: 

PROSEMINÄR—ümm-jgt, fordert-der til Trinitatjs sominarium 
NOEMÄkuddanner Lærere og Lærerinder kot- «publjc 

schools '-—uclsteder « state certiüoatcs » ’. 

AcÄDBMIc-—flraarigt, tot-beredet til do ledende skolor. 

coMMBRcIÄkBogkøring og stenogfaå 
MUSIC—Pis-no, Orgel, Violjn og sang. 

Gott Anledning for Nykommere til at lære Engelsli- 
Por Kost, Logi og Undervisnjng per üre Uger 818.00. 

sXOLEN BBGYNDBR Z. OTTO-Dolch 

O. X. HANSBN Forst. 
skriv after ny Katalog. 
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Billig Rundreise Excursion 
til dcst nnldms T1strjkl nf Montana («T«onc Vallew ved 
Cnibcrtfon Humm- jørstc og trcdic Tirsdag i 

over :!I2c1cmcsd. Den første afgaar den fjerdc UJ Juli 
pcm Nrmt Northern N. R. 

Dpdyrkcdc Farmc km: Joch billigt i Tone Balle-y- 
Montana 

Tansk Intbcsrsk sijrfe og Prmst tilhørendc Ton for- 
enede dnnske cn.·1uth Mitte 

Tone Valley har oldrig Oan ,,Crop fajlurc«· 1910 
sont vat- dist tørrefte Aar, hole Nord-Besten hnr kendt, 
nor dor« dog Inangr, Tom fik on god Anl. Mnngc hat 
avlct W bu. Hvede per Acke. 

Lin Te or j Markt-du for at kølus Tom et godt 
Fannscsjcsnh da kom ng besiøg osjs nn, du Amen grot, og 
vi vil vijc Tom nogest of dist lnsdstc Far1111a11d, jnm 
sindeås i Besten, liav vcsd Jembancr og Vmsr og Und-.- 
.,!Icnrt"rt«:s« i dct dmsske Evttlommh Dant- Vollen. 

have Uelley kamt contra-m 
Sam J. Ftvliling, 

Vor 175, Culbcsrtfom Mont. 

Alle er velkomne til dette Msde. 
Tilrcjiende bedes melde sig i god 
Tid til undertegnede. 

E. R. Hinderer- 
515 E. 4 St. 

Missiosssujde 
sfholdes i Bot Ftelfeks Menighed, 
Council Blnffs, Ja» fra 6.—9. Ju- 
li. Bennexz som vil deltage i Mida- 
ne i disie Dage, bydes velkommen 
og bedes am at melde deres Komme 
i god Tit-. 

Pan Menighedens Beque. 
J· Gertsen, 

26 N. 9. St. 

Ungdomsmjdr. 
Minnesota Krebs cis-holder, om 

Guts vil, et større Ungdomsmsde i 
St· Peter-s Menigshed ved Luck, 
Wis» fra den L. til 4. Juli. 

Kom, J unge, fra nccr og fjetn og 
deltag i dette eders Mode, fom vi 
ville bede Herren velsigne. 

Pan Krediens Beque, 
J. Simo n sen, Kredöformand, 
St. Peteks Menigheds Uting 

forening indbydet herved til-wen- 
nasvnte Mode. Den 4. Juli af-. 
holdes Fest i Dagens Anlednins 
paa Menighedens Festplads. Æls 
dre saa vel som unge er velkommeu 
til Msdet 

Tilrejlende bedes melde der- 
Komme inden den 24. Juni- 

Paa Ungdomsforeningens Beque, 
E. Krole Mmiqiheds Ptaft 

Luci, Wis. 

Titektionsmsdc. 
L 

x 

Om Gud vjl afholder Tirektionen 
for Tanish Luth. Publ. Honse Møde 
i Blair den 12.—13. Juli. Hat 
vom-n Sager nngaaendc Forlagss 
hufet, som di- ønfkcr behandlet af 
Direktionem da bedcs saadanne ve- 

re mig i Hcknde feneft d. 1(). Juli. 

LErbødigst, 
A. C. Weis-mann. 

Eoulter, JU- 

Skandinavifkc 
Kirkefamfund, 
iom maattc ønske at starke nye 
Kolonier, vil gsre veliat strive 
til Undertegnede. ——— Overors 
deutligt godc Betingelfertilbys 
des. — Extra godt og billigt 
Land, lette Betalingsvitkaar, 
iri Opfer-Ist as Kirke og Stole 
samt mange andre exiraokdiuæte 
Tilbud gives af Real Estate 
Handlere langs Northern Pari- 
sie-Bauen. 

For udførlig Underretning 
striv paa Dunst til 

L. J. BRlCKER. 
General Immiskatjon Atem. 
124 —- N. P. ZW. Dspt s, 

st. Psal. Mida- 


