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Norsk Nngdom. 
: X 

Det norsk lutherske Landungdomsfor-
hund i Amerika vækker megen In-

teresse nær og fjern. 

^ I det store norfl lutherfle Telt i 
Chicago holdtes fra 16de til 17de 
Juli et Stævne i den Hensigt at or-
ganisere et norfl lutherfl Landsung-
domsforbund. 

Man havde sørget for at dekorere 
Teltet med norske og amerikanfle 
Flag og Blomster for at give det hele 
et festligt Præg, og der var ogsaa en 
stor Forsamling tilstede allerede ved 
Stævnets første Session. 

Prof. M. O. Wee holdt den første 
Aften Foredrag over Emnet: „Er det 
paakrævet at drive norfl kristeligt 
Ungdomsarbeide i Amerika?" Paa et 
saadant Spørgsmaal vilde Taleren 
uden Forbehold svare „Ja". Et saa-
dant Forbund bør stiftes. Taleren 
læste derefter en Del af Nehemias' 
Bog om Jøderne i Udlændighed og 
drog deraf nogle alvorlige og lære-
rigeSammenligninger med det norfl-
amerikanfle Folk i Amerika. Tale
ren Pegte bl. a. paa de forskjellige 
Sprogs Ejendommeligheder, og hvor 
vanskelig det ofte kunde være at over-
fætte fra et Sprog til et andet. Han 
nævnte Exempler paa dette med Hen-
syn til de engelske, norske og japane-
sifle Sprog. Han bemærkede ogsaa, 
at der var Stykker i Bibelen, som be-
dre kunde oversættes til norfl end til 
engelsk. Taleren pegte ogsaa paa 

-Forskjellen mellem de mange Natio-
naliteter med Henhold til Livssyn, 
Tænkemaade og Avesæt. Naar man 
f. Ex. boede sammen med Italienere 
eller Franflmænd, saa laa det strax i 
Dagen, at der var en stor Forfljel 
mellem deres og Nordmænds Leve-
vis og Tænkesæt. Ogsaa paa Litera-
turens Omraade — særlig den lyri
ske — var der en ganske dybtgaaende 
Forfljel. Taleren fremholdt stærkt, 
at vi havde en Fædrenearv fra Hjem-
landet Norge, som den norfle Ung-
dom og det norfle Folk i Amerika 
ikke kunde bortkaste uden at lide stort 
Tab. Taleren nævnte ogsaa den ny-

: lig dannede Forening „For Fædrene-
! arven", som allerede havde faaet over 
1,000 Medlemmer. Han havde en 
varm Hilsen at overbringe fra „Fæ-

idrenearven"s Stævne, som nylig 
^holdtes i Iowa. Tanken om at stifte 
denne Forening til. Værn for „Fæ-
drenearven" blandt det norfle Folk i 
Amerika var til en Begyndelse blevet 
stærkt kritiseret og havde faaet Mod
stand fra mange Hold. Men allerede 
nu havde flere af Kritikerne foran-
dret Mening om Sagen. Naar man 
nu vilde gaa ivei med at stifte et 
norfl lutherfl Ungdomsforbund for 
hele Landet, saa var det ikke for at 
konkurrere med noget bestaaende Ar-
beide — men for at udfylde et Savn. 
Ungdomsarbeidet, som drevet inden 
det store norfl lutherfle Kirkesam-
fund, blev væsentlig drevet i det en-
gelfle Sprog, og det er derfor paa
krævet, at vi gjør noget for dem, hvis 
Hjertesprog er norfl. Han var for
visset om, at Sagen vilde gaa frem-
ad, og at der var Arbeidsmark og 
Støtte fot et saadant Forbund i dette 
Land. 

Derester fif man høre den lcmds-
kjendte Afholdsveteran Redaktør Gu-
stav Eide. Han kom til Mødet som 
Repræsentant for Bethlehem Ung
domsforening og Minnesota norfl lu-
therfle Ungdomsforbund. Han holdt 
en varm Tale til Fordel for den 
Sag, Stævnet var samlet om. Beth-
lehem norfle Ungdomsforening i 
Minneapolis har ca. 300 Medlem
mer. 

Lørdag den 16de holdtes Forret-
mngsmøde om Eftermiddagen. Prof. 
Wee valgtes til at lede Mødet,' og ef
ter Skriftlæsning og Bøn gjorde han 
ogsaa nogle indledende Bemærknin-
ger. Hvorfor danne et Forbund? 
Jo; fordi man kunde udføre et stær
kere Arbeide. Derfor er det ogsaa, 
at vore engelske Ungdomsforeninger 
og andre Organisationer samler sig 
om større Forbund. Med Hensyn 'til 
Nødvendigheden af at have et For-
Hund og om et saadant Forbunds 
Opgave nævnte han bl. a. en Reise-
han havde gjort til Prince Rupert i 
British Columbia. Her var der for 
Ex. en stor norfl Befolkning paa 
1,500—2,000, men vore lutherfle 
Kirkesamfund havde ingen Virksom-

- hed der. Blandt de Hundreder af 
norfle Ungdommer, Skovarbejdere, og 
Fiskere, som fra Tid til anden boede 
\ denne By, kunde et saadant norfl 

-Forbund udføre store Ting ved at faa 
vlegyndt et organiseret kristelig Ar-
Seide. 

Derester blev der fri Samtale om 
Sagen. -

En af de sidste Tälere, Redaktør 
Gustav Eide fra Minneapolis, nævn
te bl. a., at vor Tid krævede andre 
Arbeidsmethoder end 10—20 Aar 
tilbage, ligesom man nutildags ikke 
nøiede sig med gammeldags Maski
ner. Et stærkere norfl kristelig Ar-
beide bar paakroevet blandt vor Ung
dom. Man burde gaa mere agres-
sivt tilværks — gaa ud paa Gader 
og Stræder og nøde dem til at kom-
me. Med Hensyn tildet norfle 
Sprog nævnte en af Talerne, at man 
vilde bruge norfl, fordi det bar et 
godt Kampmiddel til at naa Maalet. 
Der bar for Tiden et stærkt organi
seret Arbeide for at gjøre det engelske 
Sprog eneraadende — men man bur
de huske, at man arbeidede for den 
store Konges Sag, og da havde man 
ikke Lov til at forsømme de Midler, 
som kan føre til Seir. 

Følgende blev vedtaget som For-
bundets Grundregler: 

§ 1. Navn. 
Det Norfl Lutherfle Landsung-

domsforbund i Amerika. 
§ 2. Formaal. 

a) At vække og nære aandelig 'Liv 
samt opelske og styrke Interessen for 
norfl lutherfl Kristendom blandt bor 
Ungdom. 

b) At sammenbinde og styrke de 
forskjellige lutherfle Ungdomsfor
eninger, som helt eller delvis benyt-
ter det norfle Sprog, og stifte nye 
Foreninger, hvor det findes paa-
krævet. 

§ 3. Medlemskab. 
Forbundet bestaar 
a) af norfle lutherfle Ungdoms-

forEninger, font tilstemmer Lands-
forbundets Konstitution. 

b) af Enkeltpersoner, som tilhører 
en lutherfl Menighed, men som af 
lokale Grunde er afflaaret fra at til
høre en norfl luthersk Ungdomsfor
ening. 

§ 4. Bestyrelse. 

Forbundets Bestyrelse bestaar af 
Formand, Næstformand, Sekretær, 
korresponderende Sekretær, Kasserer 
samt 4 Direktører. 

§ 5. Arbeidsplan. 
.Forannævnte Formaal søges op-

naaet paa følgende Maader: 
a) Ved Afholdelse af større Stæv

ner og Møder. 
b) Ved Afholdelse af Foredrag og 

Benyttelse af Presfen i Sagens In
teresse, 

c) Ved at oparbeide Interesse for 
norfl'Sang, Musik, Digtning og Li-
teratur af kristelig Art: 

d) Det norfle Sprog benyttes ho
vedsagelig — men det skal ogsaa staa 
frit for at benytte det engelske 
Sprog. 

§ 6. Landsstævnet 

holdes paa den Tid og det Sted, font 
Bestyrelsen bestemmer. 

* 

Valget ^f Forbundsstyre fik føl-
gende Resultat: Formand, Prof. M. 
O. Wee, Minneapolis; Næstformand, 
Pastor L. Stalsbroten, Brooklyns N. 
j).; Sekretær, G'eo.Chr. Brenni, Chi-
cago; korresponderende Sekretær, Ei
lert Hjelmeseth, Chicago; Kasserer, 
Marius Hagen, Minneapolis; Di-
rektører> Past. I. A. Johansen, Du-
luth, Minn., Gustav Eide, Minnea
polis, P. E. Eriksen, Chicago, og" 
Post. Thor Sigmond, Iowa. 

Pastor Eikjarud, Cashton, Wis., 
valgtes til Suppleant i Tilfælde af 
Vakance. 

Til KonstitutionskoMite valgtes 
Gustav Eide, Marius Hagen og 
Prof. M. O. Wee. * 

Det blev tilstemt, at hele Lands
forbundet samler sig om Bladet 
„Norfl Ungdom". 

Hr. Edward Hansen, Chicago,"blev 
af Prof. Wee opnæbnt som assiste
rende korresponderende Sekretær. 

Det blev ogsaa besluttet at mod
tage en Indbydelse fra den norfle 
Ungdomsforening „Fremad" i Du
luth til at holde Forbundets næste 
Stævne dersteds senere paa Høsten. 

Søndag Eftermiddag fik man hø
re to gode og kraftige Taler af Gu
stav Eide og Emissær Andersen. Mu
sikforeningen og „Fremganges Oktet 
assisterede ogsaa paa en udmærket 
Maade ved denne Anledning. 

Under Stævnet fik man ogsaa fle
re Gange høre god Sang M Guitar-
spil af Miss Anna Stendahl samt en 
vakker Duet af Mr. Reinertsen og 
Mr. Fuhr. 

Ved Astensmødet bar der ogsaa 
udmærket Sang og Musik af Musik
foreningen og Sangforeningen 
„Klang". Pastor Thor Sigmond fra 
Kenset, Ja!, holdt en, kort Tale til 

Anbefaling for det norfle Ungdoms
arbeide, idet han bragte en opmmtt-
rende Hilsen fra sin Menighed i 
Iowa. Han fortalte ogsaa flere 
Træk om Vanskelighederne under 
Verdenskrigen, da Iowas Guvernør 
forbød at tale norfl i Kirkerne. Nu 
bar Arbeidet atter i sit gamle Gjæn-
ge til manges Glæde og Gavn. Han 
sluttede med at minde ont disse Ord: 
„Tænk paa din Skaber i din Ung
doms Dage". Derester fik man høre 
et kraftigt Vidnesbyrd af Missionær 
Straume, idet han Pegte paa, hbil-
ken fager Skat bi havde faaet i Or
det om Forligelfen bed Jesus Kri
stus — og Frelserens Söning for 
bor Skyld. 

Derefter sik Prof. Wee Ordet. 
Han ncebnte atter Ungdomsforbun
dets Arbeide. . 

Hilsener bleb oplæst fra Past. Jo
hansen, Duluth, B. Tellefsen, Sekre
tær for Zions Ungdomsforening 
„Haabet", Port Richmond, Staten 
Island, N. og L. Stalsbroten, 
Brooklyn, N. N. 

- Under Stævnet besluttedes, at den 
korresponderende Sekretær fluide 
sende en Skribelse til Foreningen 
„For Fædrenearven" med en hjerte-
lig Tak for den store Venlighed og 
Velvilje, der var blevet udvist med 
Hensyn til Forbundets Sag.. 

Det nye Landsforbund et saaledes 
blevet en Virkelighed. Det giver go-
be Fremtidsforhaabnings?, at det 
har en Formand, font nyder saa stor 
Anseelse blandt bort Folk i Amerika. 

Eilert Hjelmeseth, Fin. Sek., 
8842 Ferdinand St., Chicago. 

Islands Konge. 
Kong Christian af Danmark, der er 

„den første islandfle Konge", 
gjester Sapøen. 

Reykjavik, 28de Juni. Efterfat 
Kongen havde overværet Gudstjene-
sten i Domkirken igaar fandt den of-
ficielle Modtagelse Sted i Althinget 
i Overvær af 200 Damer og Herrer. 
Førsteministeren holdt her en Tale 
til Majestæterne, hvori han bl. a. 
sagde: 

Reykjavik er saa at sige det island-
fle Folks Qphab. Her stiger nu iland 
for første Gang den første islandfle 
Konge. Vi er glad over at Kongen 
og Dronningen og Kongesønnerne nu 
besøger Inland for at lære det at 
fjende. Men særlig betydningsfuld 
bliver denne høitidelige Stund der
ved, at den samme Konge, font for 
kort Tid siden gav os den længe ef
tertragtede Anerkjendelse af alle Ret
tigheder, nu besøger dette Land. Vi 
bor langt fra Verdens Hovedveie. 
Derfor er dette Besøg en endnu stør
re Begivenhed for os, — betydnings
fuld fordi den kaster et klart Lys over 
Landet i andre Nationers $me. Is
land er vanskeligere stillet end andre 
Lande fordi det har en barflere Na
tur at kjæmpe mod. I denne høiti
delige Stund vil vi. Herre Konge, ta
ge den faste Beslutning at lade dette 
Besøg være en Spore til ny Kraft-
udfoldelse og ny Fremadstræben, saa 
Deres Majestæter ved næste Besøg 
fart se, at vi gaar fremad. 

Herpaa svarede Kongen følgende: 
Hr. Minister! 

Paa Dronningens-og egne Vegne 
Bringer jeg bor hjerteligste Tak for 
den Velkomst, font er blevet budt os 
og for den Modtagelse, som er blevet 
os tildel her paa Island De store 
Vanskeligheder har ene og alene væ
ret Aarsagen til, at bi ikke tidligere 
har bæret hos Dem og har kunnet 
følge Hen Vei, som min Far og min 
Bedstefar før ham anviste, og font 
jeg bed knytter Baand af personlig 
og hjertelig Karakter Siden min 
Fars Befølg er Forbundet mellem 
Island og Danmark gjennem For-
handlingerne mellem Althinget og 
Riksdagen blebet lovhjemlet og paa 
dette Grundlag flal Fremtiden op-
bygges Lad Samarbeidet mellem 
os indbyrdes foregaa gjensidig Tillid, 
for jo mere en Vexelvirken mellem 
Danmark og Island foregaar, desto 
fastere knyttes Bacmdet mellem os 
saa ingen Tvedragt kan sinde Næ
ring, men et frugtbringende Arbeids 
sinde Sted til Fremme for et ærlig 
Samarbeide mellem Jslændinger og 
Danfler 

Forsamlingen paahørte Kongens 
Tale staäende. Efteråt sidste Del af 
en Kantate bar afsunget, gik Konge* 
familien ud paa Althingsbygnmgens 
Altan, hvorfra Kongen talte til Fol
kemængden, som paa dette Tidspunkt 
talte 5,000—6,000 Personer. Kon
gen udbragte et Leve fotf Island, 
font fik kraftig Gjenlyd i Forsamlin
gen. , 

Aordkjordlsget. 
Et storartet Stævne holdt i tre Dage i 

Ortonville, Minn. Byen indtaget 
as Nordfjordinger. 

Nordfjordingerne holdt sit Ilte aarlige 
Stævne i Ortonville, Minn., den 23de, 
24de og 25de Juni. Det lange ved-
varende vakre Beir havde ligesom ødslet 
saa meget af sin Rigdom og gjort baade 
Veiene og Lysten til Udfærd slig, at det 
kunde neppe værei heldigere. Allerede 
ved Middagstid den første Dag var 
mange hundrede besøgende mødt frem. 
Henimod Klokken 2 Eftermiddag havde 
Nordfjordingerne „indtaget Byen." 
Dialekten hørtes overalt, og man kunde 
tro at være henført til det herlige Nor!? 
fjord baade hvad Folkefærden og Om-
givelserne angik. 

Stævnet aabnedes af Formanden, 
Past. Gimmestad, som ønskede alle vel-
kommen til Festen og derpaa introdu-
ferede Sagfører R. G. Farrington, som 
paa Byezts Vegne ønflede alle besøgende 
velkomne til Ortonville. I velvalgte 
Ord tolkede han de Følelser, som be-
sjæler alle, der har Respekt for Barn-
domshjemmet og det bedste i Slægten; 
flige Mennesker er ikke alene tro mod 
sin Gud og sit Land; men bliver ogsaa de 
bedste Borgere af hvilketsomhelst Land, 
de finder for godt at fæste Bo. Loyalitet 
et en Del af deres Religion. Lagets 
Formand takkede paa sin vanlige gun:-
rende Maade for Talen. Past. Birkelo 
holdt saa en fængslende Tale om Aar
sagen til, at jbi forlod Norge. Han 
fremholdt ogsaa Universitetstanken. Det 
var en tvingende Nødvendighed for vort 
Folk, sagde han, at have en slig In-
stitution, hvor unge Mænd og Kvinder 
kunde faa en videre Uddanelse efteråt 
be var færdige med sit Collegekursus. 
Det var nødvendigt for at bevare disse 
unge, som ønskede en videre Uddannelse 
fra Rationalismens klamme, kvædende 
Aand, som begynder at trænge sig ind 
i disse høtere Institutioner i Osten. 

Imellem Talerne gaves Musik af 
„Long Island Silver Band", et Musik-
korps af 24 unge Nordfjordinger alle 
hjemhørende i Big Stone County. Disse 
spillede under hele Stævnet og spillede 
udmærket godt til alle Tider. 

Den sædvanlige Registrering og Kjøb 
af Sløifer foregik hele Eftermiddagen 
under Programmet; men med den For-
stjel fra de tidligere Stævner, at det ikke 
voldte nogen Forstyrrelse. Alle prøvede 
at gjøre sit til at faa Festen faa hyg
gelig og interessant som muligt. 

Banketten holdtes den første Aften i 
Odd Fellows Hall. Over 500 beværte
des ved Banketten som i alle Maader var 
fjelden vellykket, og det kunde man og-
faa vente, for det bar en Daviker som var 
Generaldirektør for hele Greia. Og saa 
alle disse flinke Jenterne fra Davik og 
Eid, som opvartede ved Bordene. Der 
bar norske.Retter lavet bf Kvinder, som 
havde lært Kunsten derhjemme i Davik 
og Eidsfjorden baade ptta Gaardene og 
oppe paa Støylane, naar Gutten deres 
kom og skulde se bent paa Lørdags
kveldene. Nogle af bisse Kokkern^ var 
over 80 Aar unge. Glæden lyste i An-
sigterne paa dem og Ørnene var skjelm
ske som i 20 Aars Alderen. 

Efter Banketten samledes man paa 
Raadhusets Græsplæn, hvor der gaves 
et tnformelt Program bestaaende af 
Taler, Musik og Deklamationer. Ole 
I. Steen af Ortonville holdt en glim
rende humoristisk Tale, og David Peder-
fon factr altid Folk i godt Lune, naar 
han siger nogen Ting. Af andre, som 
deltog i Programmet kan nævnes, Lars 
Flo, Bricelyn, Minn., som talte öm 
Færden til Norge tfjor. Undertegnede 
talte ogsaa, og Pastor Meland deklame-
rebe „Nordfjord" af Laura Bratager. 
Saa skiltes man og drog til de forfljel-
lige Dele af Byen og ud paa Landet 
hvor den energiske Jndkvarteringskomite 
havde faaet Plads for de besøgende. 

Den 24de holdtes Forretningsmøte i 
Rsadhusets rumelige Thingsal. Mødet 
kaldtes til Orden af Formanden. Sekre
tæren I. A. Holvik, oplæste forrige Attrs 
Referat og Referaterne fra de forskjellige 
Bestyrelsesmøder holdt gjennem Aarets 
Løb samt Reglerne for Mindegaven til 
Norbfjorb som antaget af Mindegave-
komiteen efter Lagets Bemyndigelse paa 
forrige Aars Stævne. Alle Referater 
blev godkjendt som oplæst. Kassereren 
gav en kort, gret Oversigt over de ind-
komne Penge til Mindegaven, som ikke 
bar rapporteret veb forr. Aars Stævne og 
Itgefaa en Oversigt over bet hele Fond, 
som beløb sig til 57,700 Kroner, samt 
de indkomne Penge til Kontingentkassen. 
Han mindede om, at fluide vi holde La
get gaaende, saa var det nødvendigt, at 
man blev Medlemmer 'af Laget, og der 
burde være mindst 4 Gange saa mange 
Medlemmer, som der nu er,-nemlig 500. 
Kassererens Rapport antoges, og for 
hans trofaste og ihærdige Arbeide i La-
gets Tjeneste takkede han ved, at hele 
Forsamlingen reiste sig. Nominations-
komiteen reporterede, og der stredes til 
Valg af Embedsmænd for kommende Aar. 
Valget havde følgenbe Udfald: Formand, 
Past. L. M. Gimmestab (gjenvalgt). Or-
fordvtlle, Wis. Viceformand, I. A. Hol-
vik, Minneapolis, Minn.; Sekretær^ 
Carl D. Kolset, Benson, Minn.; Kasse-
rer, A. O. Gimmestad (gjenvalgt), Bel-
view, Minn.; Tillidsmænd for 3 Aar, 
Lars Flo (gjenvalgt), Bricelyn, Minn.; 
Elias Vik, Lane, S. D. Konstitutions-
komiteen rapporterede tied Dr. Kolset. 
Kontingenten blev sat til enDollar aarlig. 
Det er Forstaaelsen, ett alle Medlemmer, 
der Betaler sin Aarskontingent efter den 
nye Kontingentsats, faar öarbogen frit i 
Fremtiden. Det blev ogsaa bestemt at 
udgive en Aarbog til næste Aar og lige-
ledes arbeide for, at der kunde blive ud-
givet et Kvartalsskrift, som vilde tage 
Pladsen for den nuværende Aarbog. 
Undertegne!» vil saa Lov at anbefale til 

alle gode Nordfjordinger denne Tanke, 
at vi faar vort eget Kvartalsskrift og 
støtter Sagen mest mulig-

Arkivsagen blev derpaa behandlet, og 
Past. Meland, Minneapolis, valgtes som 
Arkivar. Mødet blev derpaa hævet. 

Estetmiddagen og Astensessionerne 
holdtes i Parken font er et idylifl Sted. 
Det vigtigste var Indbydelsen af den be-
rømte Bygdehistoriker, Jacob Aaland, 
om at komme til Amerika og holde Fore
drag om Nordfjord og Norge. Det blev 
foreslaaet, at ert vis Sum garanteres af 
de forskjellige Settlementer, og at det 
overlades til Bestyrelsen at ordne med 
Sagen paa den mest tilfredsstillende 
Maade for at faa Hr. Jacob Aaland til 
at komme hid. Dette Forslag antoges 
enstemmig. 

Mttn gik derpaa over til almindelig 
Underholdning. Musikkorpset oplivede 
Forsamlingen med sin udmærkede Musik. 
Past. Gimmestad gav ett livlig Skildring 
af Norgesreifen tfjor. Med en Mesters 
Færdighed bestreb han Turen fra Nei» 
g)or! til Norge, de minderige Dage i 
Bergen, 4de Juli paa Nordfjordeid, Reip 
ferne og Foredragsturen i Nordfjord, 
Folket hans Indtryk i alle Maader fra 
første Stund han saa Landet reise sig af 
Havet i Morgenens lette Taageslør til 
Afstjeden i Kristiania. Billedet bar fuldt, 
afrundet, helt. Forsamlingen havde 
gjæstet gamle kjære Steder i ett kort 
Tid. 

Knut Jacobson bad om at faa sine 
nogen Ord. Han talte ant og for Bethes-
da Gamlehjem. En Kollekt optoges, og 
der kom ind noget ober $25.00. Saa 
fik bi ett af Adbokat Elias Rachies ufor-
ltgneltge humoriistiske Taler paa Nord-
fjorddialekten. Inde mellem Talerne 
bar der Musik. Tilslut talte Pastor Me
land om Hotel Nsrmandie. Det bleb 
foreslaaet at Nordfjordlaget anbefaler 
Sagen Fotografier bleb taget af den store 
Forsamling. Dennegang fik vi igjen 
Nordfjorbfanen i vor Midte. Underteg-
nede har feet endel af Fotografierne og 
vil anmode alle, som var tneb, at faa fat 
paa et. Saa var der et Par Timer af 
disse hyggelige selskabelige Stunder. 

Klokken 7 var der et kort Bestyrelses
møde, hbor Resolutionskomiteen rappor
terede og Distriktsformænd bleb balgt. 
De er følgende: Elias Rachie, Minne-
apoliss, Minn., Mons Monson, Bricelyn, 
Minn.; Lars Løken, Clarkfielb, Minn.; 
Claus Maurstab, Delhi, Minn.; Peber 
H. Peberfott, Benson, Minn.; Ole I. 
Steen, Ortonville, Minn.; Andrew Hau
gen, Lake Park, Minn.; Andrew Old^bo, 
Madison, S. D.; Arne Hage, Howard, 
S. Dak.; Arne Tisthammer, Newman 
Grobe, Nebraska; Past. Hoffrenntng, 
Max, N. Dak.; A. B. Tisthammer, 
Ferryville, Wis.; Past. K. O. Kandal, 
Canwood, ©ast., Canada; Lars Brekke, 
Seattle, Wash. 

Der bleb sendt Hilsningsstribelser til 
Nordfjordlagene i Bergen, Kristiania og 
Aalefund, Norge. 

Stæbnets egentlige Festprogram be-
gyndte Kl. 8 om Aftenen. Programmet 
aabnedes af Long Island Band. Derpaa 
en kort Tale af den indtrædende Sekre
tær, faa fpilledes der 4 meget bakre 
Sstykker af Musikkorpset. Et blandet 
Kor af 86 Stemmer fang med udsøgt 
Forstaaelse og Præcision flere norfle og 
engelske Sange under Ledelse af Pastor 
Moe. Aftenens Hobedtaler, Adbokat 
Rachie, holdt derpaa en anslaaende Tale 
paa Engelsk. Dette Sprog bar brugt 
af Hensyn til de mange, som mødte 
frem denne Aften, som ikke bar bet norfle 
Sprog mægtig. Hr. Rachie taler altid 
godt; men jeg tror, at han obergik sig 
selb denne Aften, og det stormende Bi
fald han høstede da Talen var endt, bar 
et tybeligt Vibnesbyrb om bette. Koret 
sang igjen nogle Sange og faa et Nimter 
fra Musikkorpset. Dr. Kolset blev af 
Formanben opforbret at synge, og han 
sang: „Kirken i Norben," af Munch, og 
„Aa Eg Veit Meg Eit Land", af Blix. 
Mr. I. A. Holbtk holbt faa en kort Tale. 
Nok et Stykke Musik, og faa tilslut fang 
hele Forsamlingen staaenbe „Amerika". 
Bedre Jonsokbag har bel faa af os 
Norbfjorbinger habt her i Lanbet. 

Den 25be bar vier til bet mere in
formelle selskabelige. Mange tog Baad-
tttre paa Big Stone Lake og ellers 
havbe bet saa gjennem koseligt som vel 
kunde tænkes. Om Eftermibbagen over-
var rigtig mange Luther College Banbs 
Koncert, font holdtes i PabtUionen paa 
anbre Siden af Indsøen. Det siger sig 
selb, at dette bar en sjelden Nydelse for 
alle Mustkelstenbe og ligesom satte Kro
nen paa Værket af disse tre Dages stor
artede Festligheder. 

Saa tilstut bil jeg paa Nordfjordla
gets Vegne udtale en hjertelig Tak til 
Long Island Musikkorps og til Luther 
League Kor og deres dygtige Leder for 
den udmærkede musikalske Underholdning. 
Heller ikke stal de gjæbe- Kvinder, som 
ofrede faa megen Tid, Arbeide og Om-
kastninger for at gjøre Banketen og al 
den anden Beværtning faa storartet, 
glemmes af os. Til Lederen og Sjælen 
i hele Foretagendet, Ole I. Steen, Or-
tonville, Minn., flyider Laget udelt Tak 
og Hyldest. Var Arbeidet tungt, og 
Ansvaret ftort, faa har alle disse dog den 
Glæde, at vi fik en varm Modtagelse, en 
sjelden god Opvartning og Stævnet font 
det' hele det bedste t Lagets Historie. 
Længe leve Nordfjordingerne i Big 
Stone County. 

Carl D. Kölset, 
.• Nordfjordlagets Sekretær. 

Benson» Minn., 80te Juni 1921. 

Werner Horn lMlades. Ottawa, 
j£2de Juli. Regjeringen har beor
dret Werner Horn, en Tysker, som 
under Krigen forsøgte at sprænge 
Jernbanebroen bed Vanceb^ro, 
Me., i Luften, løsladt. Han blev den 
31te Oktober 1919 dømt til ti Aars 
Fængsel i Dorchester, N. B. x 

Wisconsin. 
Anklaget for Mord paa sin Moder. 

Hayward, 19de Juli. Farmeren E. 
L. Hill af Hayward er indfat i Coun-
tyfængstet her som anklaget for at 
have myrdet fin Moder for 4 Star si
den og kastet Liget i Squawbugten i 
Round Lake. Efter Moderens For
svinden blev Naboer og Slægtninge 
mistænksomme, men de bar ikke 
istand til at sinde noget Spor af 
hende og maatte tilslut opgive Sa
gen. I forrige Uge fandt imidlertid 
Indianere Ben i en i Squawbugten 
sænket Baad, og Hill bleb arresteret. 

Wisconsin Potetesavling mindre 
end ifjor. Madison, 19de Juli. Wis-
consins Potetesavling for 1921 er 
2,400 Vognladninger mindre end 
Fjoraarets ifølge Opgaver offentlig
gjort idag af Avlingsefterretnings-
bæsenet. 

Anmoder om Anerkjendelse af So-
vietrogjermgen. Manitowoc, 21de 
Juli. En Resolution opfordrende 
Præsident Harding og Kongressen 
til at anerkjente den russiske Soviet« 
regjering blev vedtaget i' Eftermid
dag paa Statens Arbeiderforbunds 
Konvention. Rusland erklæredes at 
være det eneste Land i Verden med 
en Arbeiderregjering. 

Mundklemme som Følge af Blem
mer. Eau Claire, 21de Juli. Den 
4-aarige Philip ToIIeffon, Søn af en 
Farmer i Eleva, er afgaaet ved Dø-
den af Mundklemme, der strev fig fra 
Blemmer paa hans Hænder. Gutten 
brændte fine Hænder for et Par Uger 
siden, da han greb Rebet paa en Hø-
gaffel paa fin Faders Farm. 

Luthersk Ungdomsmøde. Madison, 
21de Juli. Distriktets lutherske Ung
domsforbund begyndte sit Aarsmøde 
her sent idag. Jaften skal Guvernør 
John I. Blaine holde en Tale for 
Delegaterne, og Søndag ventes Gu
vernør I. A. O. Preus af Minnesota 
at tale. 

Bankrøvert. Appleton, 21de Juli. 
En enslig Bandit kom ind i Outaga
mie Countybank her sent idag, stæng-
te Kasserer Goehr og hans Assistent 
inde i Pengehbælbet og flygtede med 
mellem $8,000 og $10,000 i Kon
tanter. 

Forulykket under Høbjergning. — 
Manitowoc) 22de Juli. August Eber-
hardt og Ernest Awe, to prominente 
Farmere her i Nærheden, bleb dræbt 
sent idag bed Ulykker under, Hø-
bjergning. Eberhardts Klæder blev 
fasthængende i en Høgaffel og han 
blev ført opover til Høloftet i sin 
Lade og styrtede ned 25 Fod mod La
dens Gulv. Han døde strax efter. 
Awe faldt fra et Hølæs og brak Hal
sen. 

En talrig Efterslægt. Green Bay, 
22de Juli. Mrs. MSrtin Pagel, den 
ældste Indbygger i Suamico, døde i 
fin Søn Ottos Hjem idag, 93 Aar 
gammel. Hun efterlader sig 6 Børn, 
79 Børnebørn og 108 Børnebørns 
Børn. 

Morder taKer sig selv asdage. Ke-
nosha, 22de Juli. Herman Morro-
na, der afventede Dom her for Mor
det paa fin Broder, sprang bag-
længs ned fra den øverste Cellerad 
i Kenosha Countyfængsel sent idag. 
Han døde nogle Minuter efter. 

To dræbt i Trætte om et Gjærde. 
Unity, 25de Juli. ,To Farmere er 
døde som Følge af en Trætte om et 
Gjærde. Arthur Luby, 40 Aar, blev 
dræbt af George Harberger, 60 Aar, 
da han gik ind paa Harbergers Farm 
for at hente, nogen af fine Kjør, som 
var kommet ind der. Harberger 
vendte derpaa Vaabnet mod sig selv, 
fyrede løs og faldt om død. 

Konstabel skudt af Checkfalskner. 
Ccottto? 25de Juli. Jack Weisinger, 
der var arresteret for at have udstedt 
falske Checks, trak Revolver og skjød 
og saarede Deputy Marshal John 
Johnson livsfarlig, idet denne skulde 
til at visitere Arrestanten. Skjønt 
Marshal Smith bare har en Arm, 
sprang han øieblikkelig løs paa Wei
singer, slog Revolveren ud af Haan-
den paa ham og overmandede ham. 

Der var Snak i Byen igaar om at 
lynche Weisinger, da man troede 
Johnson vilde dø, men idag bar alt 
stille. Lægerne tror, at Johnson bil 
komme sig. 

Gattkrøver sakket. Milwaukee, 
25de Juli. Willis Lesperance af 
Oconto blev arresteret sent idag i 
Green Bay og tilstod, at han, hans 
Broder Lawrence og „Frenchy" Da
gen bar de tre, der plyndrede Wabeno 
State Bank i Wabeno, Wis., i for-
tige Uge for næsten $32,000 i Kon

tanter og.Værdipapirer, bleb der 
meldt fra Green Bay til George D< 
Bartlett, Sekretær for Wisconsin 
Bankierforening. Lawrence Lespe-
rance er endnu ikke fakket. 

Angivelig Barnemorder søger Be-
Madning. Madison, 25de Juli. Gu
vernør I. I. Blaine vil den 3die Au* 
gust høre en Ansøgning om Benaad-
ning for John A. Johnfon, der af
soner Livsstraf for Mordet paa den 
7-aarige Annie Lemberger af Madi
son. Johnson siges at have tilstaaet 
Mordet paa Barnet 5te Sept. 1911, 
rften har siden nægtet sig skyldig, idet 
han efter Sigende' tilstod sig skyldig 
af Frygt for at blive lynchet. Tidli
gere Ansøgninger om Benaadning er 
bleven nægtet. 

Lønsncdsættelse og mindre Arbei
de for Grnbearbeidere. Florence, 25. 
Juli. Grnbearbeidere i' Florence 
Jerngrube vil fra 1ste August bare 
arbeide tre Tage om Ugen med 10 
Procent mindre Løn ifølge en Be-
kjendtgjøtelse fra Florence Iron 
Company. Hidtil har de arbeidet 
fem Dage om Ugen. 

Nekvnstrukttonen. 
GjenopbyMingen af de hierjede Egne 

i Belgien og Frankrige skrider 
raskt frem. 

United Press Korrespondance til „Tidende" 

Lille, Frankrige. Medens britisk! 
og amerikansk Gavmildhed har hjul
pet Betragtelig til at gjenoprette Ska
den paa Farme i Krigszonen i Belgi
en, har Regjeringen samtidig været 
istand til at erholde tilbage fra Tysk
land adskillig Kvæg og Materiel. De 
sidste Opgaver i denne Forbindelse 
viser, at til Dato er der tilbageleveret. 
6,394 Heste, 35,000 Oxer, 32,000 
Faar, 8,000 Gjeder, 50,000 Høns, 
10,000 Tons Gjødningsstoffe, Sæd 
for $72,000 og Farmredskaber og 
Maskiner til en Værdi af $400,000. i 

Regjeringens Indgriben for Ud-: 
bedring af Farmene har hovedsage-! 
lig indskrænket sig til de Steder, dev, 
led mest under Krigert, medens Ste-' 
der, der ikke var faa stemt hjemsøgt, • 
hovedsagelig har været overladt pri-' 
vat Foretagsomhed og officielt kon-
trolerede Entreprenører. * 

Regjeringen har brugt næsten en l 

Million Dollars paa Gjenopbygning i 
af Kanalerne, der er faa nødvendige, 
for Farmerne i Flandern. Ca. trei-, 
tert Fjortendedele af det før Krigen 
brugte Farmland i de hundrede Sog
ne, der udgjorde Krigs fronten i Bel-
gien, er atter bragt under Dyrkning. 
I de herjede fremste Departemen-. 

ter blev 7,146 Kvadratmil Land øde
lagt i Krigen. Op til Dato er bety
delig over fem Syvendedele af dette 
Areal atter gjort stikket for Land-
brug. De befriede Departementer af 
Frankrige producerer nu faktisk nok^ 
Korn for eget Behov. 

Baade i Frankrige og Belgien er 
det Regjeringens Princip at lade pri
vat Foretagsomhed og Initiativ have 
faa frit Spillerum font mulig. Ved 
Vaabenstilstanden boede en Trediedel. 
af den Befolkning, der hørte hjem-' 
me i de franske Krigsegne før Kri-: 
gen, i disse Egne; idag mangler der: 

bare en halv Million af Befolknin
gen før Krigen (d. v. s. Befolkningen 
t 1914, 4,676,000; Befolkningen 1ste 
Mai 1921 var 4,165,000.) 

Mangel paa Arbeidshjælp, Mate
rialer og Befordringsmidler, specielt, 
i Begyndelsen af Rekonstruktionsperi
oden, nødte Myndighederne og Byg-; 
mestrene til at ty til Nødmidler som 
Træhytter istedenfor Huse. Denne 
Vanskelighed kommer mart imidlertid , 
lidt efter lidt over. Næsten 78 Pro- j 
cent af Fabrikerne i Nord-Frankrigs j 
før Krigen er atter i Virksomhed og j 
ca. 45 Procent af Arbeidsstyrken er i; 
Arbeide igjen. 1 

Baseball-Skandalen. Chicago den j 
21de Juli. Chicago White Sox • 
Baseballspillere, anklagede for Kom
plot om at tabe 1919-Verdensserier--' 
ne, blev ikke bestukket af Spekulanter, 
men sammensvor sig selv om at hen-1 

vende sig til New Aorkere og tidlige
re Baseballspillere for at faa finan
siel StMe, tilstod en af Komplotma
gerne, Vidne for Staten Bill Bums, 
idag i Sagen mod 7 af Spillerne og 
4 andre, der er under Tiltale. 

Eddie Cicotte, tidligere White Sox 
Pitcher, forestog Planen for Burns 
og Gandil og oplyste dem om, at dø 
kunde faa $100,000 for at tabe Se
rierne. 

Fugv « Slaviens Jndrckninister 
myrdet. Belgrad, 21de Juli. Indre-
minister Drashkobies i Jugo-Slabien 
blev skudt og dræbt idag af en ung 
bosnisk Kommunist. Morderen blev 
arresteret. 


