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DyKtixe Farmerhnftruer. Et' B?t-
rcttit.. as Laiidbrugsdepartmnentet i 
Washington har havt det travlt med 
at fan istand et Kursus sor Farmer 

' Intftrucr, og der er bleven udgivet 
flere Pamfletter for at lære Far-
mons Kvinder at udføre 'fit Husstel 

, paa rftte Maade. 
Men, skriver et amerikansk Blad, at 

lære Fctriit^itstntcii Dygtighed er som 
at bære Ost til Schweiz. 

En Farmerkone staar op Kl. 4 og 
laver Frokost til sin Mand og 
Gaardsgntten, saa de kan snige sig ud 
og fange Havren, medens det endml 
er mørkt og den st'aar og sover paa 
Marken. 

Ved den Tid Bydanlen ser paa sit 
Uh r og begynder at tænke Paa at 
vække sin Pige, har Farmerkonen al-
lerede melket ni Kjør, fodret 300 
Høns og et Dusin Grise, vasket og 
klædt paa fem Børn, vasket op efter 
Frokost, kjærnet SmW, redt op Sen
gene, gjort Ilgens Vask og er gaaet 
nd med et Blikspand for at lede efter 
Potetes-Bugs. 

Om Formiddagen er alt Him har 
^ at gjøre at luge Kjøkkenhaven, finde 

de ÄEg, Hønsene har lagt, skrælle 
Kaalrabi og lave et Par ZEble-Pies 

'til Middag, stoppe sin Mands Stvøm-
- per, sy et Par nye Buxer af Fars 
gamle til den mindste Gut og kjøb-
slaa med Smør-- og ZEggehandleren 
for at faet en ordentlig Pris for sit 
Smør og fine Mg. 

Naar saa Middagen er over og 
Hint har vasket op, lært tre eller fire 
Kalve at drikke af et Blikspand, har 
oljet Vindmøllen, feiet og tørket 
Støv, tager hun sig Tid til at sylte 
lidt Frugt, henkoge ni Bushels Plom-
mer og lave Aftensmaden. 
^ Hendes rigtige Hvile og Adspre
delse kommer efter Aftens; da har 
hun ikke andet at gjøre end at vaske 
op, klippe sin Mands Haar, lappe 
Gaarsguttens Overalls, faa Børnene 
iseng, læse den ugentlige Avis for sin 
Mand, lave lidt KamilletHe, sætte 
Pandekagerøren til næste Morgen, 
knytte en Quilt, flippe Katten ud, 
trække op Uhret, dække Fugleburet, 
stænge Hønsehuset, smøre Fars Bryst 
ind med Arnica og gaa tilsengs. Re-
sten af Tiden er hendes egen og hun 

* kan anvende den, som hun vil. 
* Lære Farmerhustruen at blive dyg-
Kig? „ 

Huh! Det var hende, som opfandt« 
Dygtighed. 

Ja, dette er naturligvis bare-Har-
selas. Men alligevel, mon det er 
nødvendigt at lære Farmens Kvinder 
at arbeide? v' 

Tet internationale Kvinderaad, I. 
C. W., skal fra 14.—22. Mai 1922 
holde sit Kvindemøde i Haag. Til 
dette møder Styret'og Formænd i 
alle de internationale Komiteer. Des-
uden har hvert tilfluttende Land An
ledning til at sende sine. Komitemed-
lemmer. Her vil der da blive givet 
Rapport om Arbeidets Gang i de 
forskjellige Lande, .ligesom man.vil 
forberede det nye 5 Aarsmøde, som 
antagelig bliver holdt i de Forenede 
Stater. Mange Sager ffal behand-
les inden Komiteerne. Desuden bli-
ver der offentlige Møder med Emner: 
1. Kvinders Del i Kampen ikod ve-

.mvriffe Sygdomme, 2. Den virksomste 
Brug af Kvinders Stemmeret, 3. 
Nye Opgaver i Forbindelse yled 
Fredspropagandaen. 
I Rumænien er der nu dannet 

-et Kvinderaad sammenfluttet af 22 
store Foreninger, med Prinsesse Ca-
tacusene som ZEressormand. Raadet 
har anmodet om- at blive optaget i 
I. C. W. 

I Baden er det ved det ihøst af
holdte Valg til Landdagen af 36 Re-
præsentanter valgt 10 Kvinder. 
I Belgien er en Kvinde valgt ind 

i Riksdagen, medens G var opstillet 
• som Repræsentanter. 

Frøken Nanna Michelet, som var 
'Norges første Landbrugskandidat og 
iog sin Examen ved Aas Landbrugs-
skole for nogle Aax siden, har nu 
faaet American Foundations Stipen-
i hint for 1922—23. 

Den energiske unge Dame har, si-
'den hun tog sin Examen? været i sta-
tog Virksomhed. Ester i et Aars 
Tid at have bestyret Godset Grenda 

-Maard i Sverige gik hun over til den 
Modale Virksomhed —r hun vilde ofre 
iftg for de Kvinder, der paa en eller 
fanden Maade var ksmmen over paa 
Mivets Skyggeside. Hun ledede først 
Aden kvindelige Landbrugskoloni Em-
Onaus ved Norrtelje, anlagde derpaa 
^Gaardbruget ved Stuprud Hjem paa 

Notodden og studerede siden et AorS 
Md ved de Kvindehjem i Tyskland, 

vor Landbrug var Hovedbeffjcefti-
Isen. 
Da det vistesig, at man i. Tyskland 

bæfcttffig byggede Paa amerikanske 
/Methoder, reiste Frøken Michelet i 
1-919. til Amerika for at studere Her, 
og fik Ansættelse ved Minnesotas 
„Home School for Girls" i Sauk 
Celltre. Forleden Sommer ledede 
Frøken' Michelet Skolens store og 
onlfattende Landbrug, hvortil kun 
Skolens kvindelige Elever anvendes. 

Frøken Michelet søgte „Founda
tion Stipendiet" for at kunne stude
re videre i den Sag, hun har valgt 
font sin Livsopgave. 

Mange fercr&t i Cykloner i Syden. 
Dallas, Texas, den 8de April. Nord-
lige og vestlige Texas og sydlige Okla
homa blev herjet af Cykloner tinor-? 
ges. Stormene kostede mindst 10 
Mennesker Livdt i Henhold til magre 
Efterretninger modtaget her over 
slemt ramponerede Telegraf- og Tele-
fonlinier. . 

Fra Billingers, Texas, meldtes, at 
G Personer blev dræbt i Rowena, 2 
i Sawton, 1 i Cisco, Texas, ,03 1 i 
Elcctra. 

Stormene meldtes at Have rammet 
Dothan rig* Ranger, Texas, og Ard-
more, Oklahoma. 

Eiendonisskaden skal være nær paa 
$1,000,000. 

Fort Worth, Tex., den 8de April. 
Der meldes fra Baird i Eftermid
dag, at Læger var sendt derfra til 
Oplin efteråt Anmodning om Hjælp 
var modtaget. Det' blev sagt i Baird, 
at fire var dræbt og 35 faaret under 
Stormen imorges. 

Rowena. Runel? County, var det 
første Sted til at mærke Stormen 
kort efter Midnat. 19 Huse blev øde^ 
lagt. Hjælp blev sendt fra Ballin-
ger og Mills. 

Stormen traf Lewtmt ved 8-Tiden 
ont Morgenen ester at have passeret 
gjennem Oljeseltbyerne Ranger, Cis
co og Electra, 2?ex. 

Dallas den 8de April. Antallet af 
omkomne i de Cykloiter, der herjede 
Texas og Oklahoma idag, blev.tasten 
sagt at være 16. Noget ordentlig 
Overflag over Eiendomsssaden haves 
ikke, men den siges at andrage til-
Hundredtusinder af Dollars. 

Oljerettigheder tilstaset Amerika i 
Mesopotamien. Washington den 8de 
April.'- Standard Oil Co. har as 
den britiske Regjering faaet Lov til 
at søge ester Olje i Mesopotamien, 
blev det oplyst her idag. 

Det blev sagt i Udenrigsdeparte-
mentet, at ifølge Efterretninger fra 
London vilde den britiske Regjering 
tilstaa amerikanske Firmaer samme 
Rettigheder i Palæstinas Mandatom-
raade som Undersaatter af andre Re
gjeringer, der var med at undertegne 
Versailles-Traktaten. Udenrigsde
partementet havde imidlertid ikke 
faaet Bekræftelse paa Pressemeldin-
ger fra London ottt, at den britiske 
Regjering var villig til at give ameri
kanske llndersaatter lige Rettigheder i 
alle Mandatomraader givet Storbri
tannien under Versailles-Traktaten. 
Der var imidlertid ikke noget Tegn 
tit, at det amerikanske Krav paa „lige 
Anledning" i Mandatomraader vilde 
møde alvorlig Modstand hos nogen 
af de allierede Regjeringer, og man 
troede derfor, at det amerikanske 
Standpunkt vilde blive formelt atter-
kjendt. 

Aeroplan forceret Roald Amnnb« 
son. Mineola, N. ?)., den 8de April. 
Ten berømte Polarforsker Kapt. Ro
ald Amundsen blev sidste Thors dag 
af Curtis Engineering Corporation 
foræret et Aeroplan til Brug paa sin 
Nordpolsfærd. Det blev døbt „Kri
stina". Kapt. Amundsen og hans 
Flyver, Oscar Omdal, foretog en kort 
Flyvetur i Maflinen, der kan føre til
strækkelig Brændsel til at være i Luf
ten i 7 Timer. Den vil blive forsi)= 
neb med Ski. 

Et Larsen-Aeroplan blev foræret 
Opdageren for nogle Dage siden. 
Begge Maskiner vil blive brugt til 
Forskningsarbeide under Færden. 

Fhv. Sekretær hos Forbndschef 
Kramer dømt. Washington den 8de 
April. William P. Egan, tidligere 
Clerk hos Forbudskommissær Kra-
mer, blev sent idag iwti til to Aars 
Strasarbeide for at have modtaget 
$500 som Stikpenge fra et Vinfirma 
i Milwaukee for Udstedelse af en Til
ladelse til at sælge Altervin. Sagen 
vil blive appelleret, sagde hans Sag-
fører. Egan er'paa Frisod mod 
Kaution. 

og Jtartttrn. 

Fransk Hjælp for Øfterrig. 
den 8de April. Deputeretkamret be-
vilgede igaar 55,000,000 Francs til 
Bsterrigs Gjenreisning, som andre 
.Magter ogsaa vil hjælpe til med,. Be-
vilgningen hlev imidlertid først givet, 
efteråt endel Deputerede gjentagne 
Gange havde forlangt,' at Østerrig 
først skulde sørge ordentlig for Ex-
Kejserinde Zita og hendes Børn, 

Barnets Leg. Hvor mange Foræl-
dre interesserer sig for sine Børns 
Leg? Jeg er bange for, at de fleste 
af os maa bekjende, at vi som Regel 
er lidet villige eller ialfald temme
lig ligegyldige. 1 Vi overlader dent 
helt til sig selv — for det er jo bare 
en liden Brøkdel af Hjemmene, sotn 
har Raad til at holde Barnepige — 
gudskelov, havde jeg nær sagt. Og 
intet er igrunden heldigere for Bør 
t'ene end at de faar lege uforstyrret i 
fin egen Tankeverden, uden Jndblan-
ding eller Afbrydelse af dett voxne, 
font bare tilfældigvis i ØieMiffet 
kommer til og ikke er inde i Legen/ 
Det kan virke f om at slaa Haanden i 
en pragtfuld Sæbeboble midt for de
res Øttte —; alt brister. Vil vi del
tage i Legen, maa vi sætte os ind* i 
den og søge at forståa Barnets Tan
kegang-. 

Barnets Leg er nemlig af dyb og 
stor Betydning, fordi den for Barnet 
ikke bore er en Fornøjelse, et Tids-
fordriv, meit ett Utring af den Trang 
til Virksomhed, som er naturlig for 
ethvert ungt og friskt Liv. * \ 

z„Barnets Leg er Hjertebladene tH 
Me dets fremtidige Liv" — siger 
Børnevennen Fredrik Frøbel — „thi 
her viser og udvikler det. blivende 
Menneske sine fineste Anlæg." 

Om man studerer den Leg Barnet 
selv har valgt og med Iver gaar op 
i, vil man deraf kunne flutte sig til i 
hvilken Retning dets Anlæg gaar, og 
er man lidt Menneskekender, finde 
Antydning til dets fremtidige Liv. 
Det cr faaledes af uvurderlig Betyd
ning, at Smaagutter saavel som 
Smaapiger faar god Anledning til 
at lege og derved udfolde sin Fantasi 
og sin Virkelyst gennem alle Barne-
aarette, fra det første og jo længere 
de holder ved at lege, desto bedre, da 
Kilden til alt godt ligger i Barnets 
Leg. 

„Et Barit, som leger ihærdig og 
kraftig helt til det bliver legemlig 
træt, har Evner i sig til at blive et 
ihærdig, kraftig, opofrende og dygtig 
Menneske." — — 

Legen cr altsaa et Gode, som er 
nødvendig for Barnets sunde Udvik
ling. Det gjælder derfor, at det faar 
størst mulig Anledning til at lege — 
cg helst til at lege i Frihed — d. v. 
s. selv frit at vælge sin Leg og i den-
ne faa tilfredsstille sit individuelle 
Krav, sin personlige Trang. 

Vor Deltagelse i deres Leg bør der-
for helst beståa i at vi skaber dem 
Tid, Anledning og Plads til at lege 
og lader dem faa lege i Fred. Vi maa 
ikke komme med for mange Forfkrif-
ter og Forbud, da vi derved let kyn 
forkue eller ødelægge Barnets med
fødte Anlæg for Leg. Kostbare Le
ge er ingen Nødvendighed — i de fle
ste Tilfælde heller en Gene, da Bar
net helst bør have Leger, som det frit 
kan behandle efter fin egen Lyst. 
Barnet vil have Forandring, det vil 
bruge sitte Kræfter paa noget nyt, 
faa kommer den ubetvingelige Lyst til 
at ødelægge Légetøiet for at se, hvad 
der er indi, eller for at lave fert Mand 
af en Elefant. Til Leger bør man 
derfor førge for at skaffe dem enkle, 
stærke, ufarlige Ting, font tillige er 
gode Emner til at blive noget andet, 
naar Barnet er blevet let of det og 
ønsker Forandring og alt fer for' sig i 
Fantasien, hvad nyt det kan blive til. 
Det er jo heller ikke de fineste Duk
kerne, som er de morsomste, eller de 
kostbareste, som er de kjæreste, mett 
den ene, som Barnet faar Lov at be
handle som det selv vil, klæde af og 
klæde paa, vaske og stelle. Sand, Ler, 
Træklosser er udmærket 'Materiale 
for Smaabørn. Det er mærkelig 
hvad de kan finde paa at lave, naar 
de bare faar noget at lave af. Og 
ft-rst naar Barnet har nok Materiel 
til at tilfredsstille og opøve sin Vir
ketrang . paa, ved at fætte sammen, 
tage fra hverandre og atter sætte det 
sammen til noget andet, bygge op og 
rive ned og forandre — først da kan 
der være nogen Mening i at bebrei-
de det, at det ødelægger enkelte Le
gesager, som man helst vilde de fluide 
være lidt forsigtige med. 

Hvor ofte har ikke Mødre og Bar
nepiger forsyndet sig mod Barn, der-
ved at de har fundet dem flemnte, 
naar de har været grcetne og masede 
— ene og alene fordi de har kjedet 
sig, medens Hette jo i Virkeligheden 
er et Udflag af Barnets naturlige 
Trang til Virksomhed. Her er jo de 
Barn som voxer op i Byerne, isoer i 
Hovedstædernes Leiekaserner, saa 

den skolepligtige Alder — paa Lan
det eller i en Smaaby, hvor de fører 
ttt ganske anderledes fri og utvungen 
Tilværelse. Og i de Hjem, hvor der 
er flere Barn, falder det af sig selv, 
at der bliver Leg, tnett hvA mango 
„Enebarn" sidder der ikke bortover 
og kjeder sig — ofte tiltrods for man
ge og fine -Leger! Da gjælder det 
itide at skaffe dett lille Samkvem og 
Selskab med andre Barn. ^En aldrig 
faa opofrende Moder eller flink Bar
nepige kan ikke erstatte et aldrig saa 
„dumt" Barn i Leg. For Lysten til at 
lege er naturlig og medfødt for Bar-
tiet. - ... * 

c»rrRi«MT «svsrowe view co. new roe*. 

Mrs. Margot Asquith. 

Margot Asqnith reiser hjem. New 
Aork dett 4de April. Mrs. Margot 
Asquith reiste tilbage til England 
idag med „Mauretania". Hun hav
de intet Afskedsbudskab at give Re-
porterne. En af dent skyndte fig hen 
til hende, da hurt kom ombord 15 
Minuter før Skibets Afreife. „Vi 
haaber. De kommer tilbage," sagde 
Reporteren. -

„Jeg undres paa det," var det ene
ste hun svarede, hvorpaa hun skyttdte 
sig til sine Rum, hvor Datteren, 
Fyrstinde Bibesco, og Fyrst Bibesco 
ventede med sit Barn, og Døren luk
kedes efter hende. 

Lidt efter kom hendes Sekretær ud 
cg sagde til Reporterne, at Mrs. As
quith havde sagt -alt, hun havde at 
sige, i sit Foredrag-Aftenen forud, og 
at hun ikke ønskede at tale med dem 
eller blive fotograferet. Hun havde 
afsluttet sit Besøg i Amerika igaar 
Aftes. Og atter lukkede Dørert sig. 

Den bekjendte Militærkritiker 
Oberst Charles Repington var ogsaa 
Passager med „Mauretania". 

Baarpløiningen.. Washington den 
5te April. Baarpløiningen og Saa-
ningen, som har været forsinket nogle 
Uger paa Grund af for vaad Jord, 
er bleven yderligere forsinket paa 
Grund af det regnfulde Veir i den 
forløbne Uge, meldes i Rapporter-til 
Veirbitreauet. 

Svært liden Plantning af SSaar* 
havre eller Hvede blev gjort t. den 
forløbne Uge, sagde Bureauet, at 
dets Agenter havde rapporteret, og 
megen Havre er endnu ikke bleven 
plantet i de Dele af den midtre og 
øvre Mississippi-Dal, hvor man mest 
dyrker Havre. 

Den rigelige Fugtighed har dog 
hjulpet Vinterhveden, som voxede 
hurtigt undtagen i nogle faa Strøg 
i Vesten og Sydvesten. Hveden tog 
sig godt ud i østlige og syd-centrale' 
Kansas, men meget af den holder nu 
bare faa vidt paa at komme op i den 
vestlige Del as Staten. Bra til god 
Væxt rapporteredes fra Oklahoma, 
-undtagen hvor herjet af „Green 
Bugs"; Regn i vestkige Texas havde 
gjort godt. 

Snestorm i Alberta. Calgary den 
8de April. En Snestorm, der meld-
tes at være den værste paa mange 
Aar, hjemsøgte idag Alberta fra Red 
Deer i Nord til den amerikanske 
Grænse i Syd og østover ind i Sa
skatchewan til Swift Current og vest
over til bortenfor Banff i British, Co-
luntbiar Fra 4 til 6 Tommer Site 
var faldt sent idag. 

% Der vil kanske blive Tab af Kvæg 
enkelte Steder, men Sneen vil ellers 
være til Gavn for de Steder, hvor 
detLnorntalt kun er let Nedbør. 

Tryknings- og Graveringsbnreauet 
stængt. Washington den 8de April. 
Verdens største Pengefabrik . blev 
stængt idag. ^ 

Efter Ordre af Finansminister 
Mellon indstiller Tryknings- og Gra-
veringsbureauet her sin Virksomhed 
paa ubestemt Tid, naar Dagens Ar 

langt uheldigere stillet end de, som ! beide er endt. 
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tilbringer sine første Barneaar, før berøres af Stoengningsordren. 
k 

Kirkeligt Nundskve. 
Memghedsraade»e i Norge. Ten 

nye Lov i Norge om Menighedsraad 
er traadt t kraft. Menighedsraaden.0 
skal ifølge Loven bl. a.:. 1. Forhmtd 
le alle Sager, font forelægges Menig
hedsmødet. 2. Sætte igang og lede 
kristelig Virksomhed i. Sognet. 3. Af-
give Indstilling om en hel Del øko-, 
nomiske Sager soni atigaar Menighe
den. 4. Afgive Udtalelse om Afskaf
felse eller Indførelse af Lærebøger i 
Kristendomskundskab i Menighedens 
offentlige Barneskoler. 5. Forval
te de Midlet- og (Stendomme font til
hører Menigheden. ' -

Dødsfald. Mrs. Anna Josephine 
Braafladt, Hustnt til Dr. L. H. $8raa* 
fladt, døde den 23de Marts under et 
Opchold i Baltimore, Md., 3o Aar 
gammel. 

Dr. og Mrs. Braafladt^. havde i 
nogle Aar virket som Missionærer i 
China i „Den norsk lutherske Kirke"s 
Tjeneste.' Te var nu hjemme paa 
Ferie. 

Begravelsen fandt Sted i Belview, 
Minn., som er baade afdødes og hen-
des Bands Barndonrshiem, og hvor 
begges Forældre bor. 

Luthers Bibeloversættelse. Det er 
iaar 400 Aar siden Luthers Bibel-
oversættelse fremkom. Det var den 
6te Marts 1522, at Luther kom til
bage fra Wartburg til WiKettberg 
nieb bett fuldendte Oversættelse af det 
nye Testamente. 400-Aarsdagen blev 
feiret i Wittenberg med en stor Fest 
arrangeret af. „Luther-Selskabet". 
Blandt Talerne ved Festen var den 
svenske Erkebiskop Söderblom • fea 
Uppsala. 

Ehirags Distrikts Præstentøde af 
den norsk-danske Methodistkirke hold-
tes 28de Marts til 2den April i -Før-
ste- og Immanuels Kirke, Chicago, 
under Distriktsforntand C. W. Sche-
venius' Forsæde. - I Mø-bet deltog 
følgende af Distriktets Prædikanter: 
Gottfreb Nelson, Gustav Mathisen, 
H. _C. Mnnson, David Helliksen, I. 
S. Yndestad, H. P. Bergh, Paul 
Haugan, I. T. Slaatte, Sigbjørn 
Fosdal, E. T. Schollert og Ole 
Røhrstaff. Sidstnævnte valgtes til 
Sekretær. x 

Alle Methodistkirker i Spokane, 
Wash., har havt Fællesmøder i et 
stort Telt, som har Siddeplads for 
6,000. Møderne har været ledet af 
Evangelist Dr. G. A. W. Andersen. I 
Portland er bygget et Tabernakel for 
Evangelist Andersetts Møder. Alle 
Byens Methodtstntenigheder er med 
i disse Møder. 

Trefoldigheds Menighed i Hay-
field, Minn., Pastor B. A. Johnsons 
Kald, af „Den norsk lutherske Kirke", 
har paabegyndt Opførelsen af ny 
Kirke, der kommer til at koste ca. 
$50,000. Den ventes at blive fær
dig til Høsten. 

Den Lutherske Frikirkes Hedninge-
mission har i sin Tjeneste paa Mada
gaskar og i China 27 udsendte Per
soner; desuden 133 indfødte Arbei
dere: Præster, Evangelister, Bibel-
kvinder. Lærere, Bogsælgere og no-
gen andre. 

Der holdtes den 14de Marts* i den 
norsk-danske Methodistmenighed i 
Great Falls, Mont., Affledsfest for 
Past. A. Odegaard, font i flere Aar 
har betjent Menigheden, og Velkomst
fest for den nye Præst H. S' Haver. 

Pastorerne C. I. Brun fra Duluth 
og O. E. Odland fra Mayville, N. 
D., begge tilhørende „Brodersam-
sundet", tilbringer- en Maaneds Tid 
med at holde evangeliske Møder paa 
Stillehavskysten. ' \ 

Ludvig Hope har talt til store For
samlinger i Oakland- og San Fran
cisco, Cal., som han nylig har be-
søgt. 

Pastor O. H. Lee, Wallace, S. D., 
af Den Lutherske Frikirk?, har anta
get Kaldet som Pastor Elias Peder-
sens Eftermand i Montevideo, Minn. 
Pastor Lee flytter til sit nye Kald i 
Juni. Pastor Pedersen har antaget 
Kald fra Climax, Minn. 

To forulykket i en Skolebygning. 
Skolebestyrer Elmtt Johansen og 
Opsynsmanden. Knud Terkelsen om-
kom forleden ved et Ulykkestilfælde i 
ett Skolebygning i Mt. Pleasant, 
Utah. Bladet „Bikuben" i Salt Lake. 
City meddeler herom: 

Da Skolen aabnedes Kl. 9 Mor-
gen, var Bygningen ikke opvarmet. 
Bestyreren Johansen gik saa ned til 
Fyrrummet for at undersøge. Han 
snublede over Opsynsmanden Knud-

Over 6,000 Arbeidere^TerMsen, frnn w» paa Guwst. I 
den Tro, at TerMsen var syg> ffyndte 

Johansen sig op paa Kontoret og te
lefonerede ester Læge, Demte kom 
strax, og de fulgtes ad ned til^ Fyr-
rummet, hvor Johansen forsøgte af 
skrue paa det elektriske Lys, mett saa 
snart hatt rørte ved dette, faldt hon 
død om. Terkelsen var bleven dræbt 
paa samme Maade. 

Terkelsen var 65 Aar gammel og 
dansk af Fødsel. Johansen var 33 
Aar og sødt i Mt. Pleasant; han 
havde varet Skolebestyrer i 7 Aar. 

Canadas Folkemængde. Ottawa, 
Ont., dett 8de April. Fuldstændige 
Opgaver fra sidste Folketælling viser, 
at Canadas Folkemængde er 8,769,= 
489 mod 7,206,643 i 1911, eit Stig
ning af 1,562,846 eller næsten 22 
Procent, bekjendtgjør Dominionens 
FolketællingZbureau. 

Folkemængden i de enkelte Pro-
biiifer 1921 og i 1911 (sidstnævnte i 
Parentes) er som følger: Nova Sco
tia. 532,837 (492,338); New 
Brunswick, 387,839 (351,889); 
Prince Edward Island, 88,615 (93,= 
728): Quebec, 2,349,067 (2,003,° 
232); Ontario, 2,929,054 (2,523,° 
274); Manitoba, 613,008 (455/-
614); Saskatchewan, 761,390 (492,-
432); Alberta, 581,995 (374,663); 
British Columbia, 523,353 (392,-
480); .Yukon, 4,162 (8,512); bet 
nordvestlige Territorium, 6,684 (18,= 
481); den kanadiffe Flaade, 485,, 

Bureauet- fremholder, at i næsteit 
fem Aar af de sidste ti deltog Canada 
i Verdenskrigen og i den Tid op-
hørte Indvandringen fra de britiske 
'øer og Europa og blev høilig mind-
ffet fra de Forenede Stater. Jnd-
vrntdr ttt gett til Canada var paa sit 
hveste to Aar fdntb for Krigen. Do
minionen sendte over Havet over 
500,000 Soldater. Af disse blev 
60,000 bræbt og 1.25,000 faaret. 
Desnben var 100,000 Mættb' i beit 
kanadiske Arme i militær Virksomhed 
paa denne Side af Havet. Under 
Krigen var Antallet af LEgteskaber 
og Bosættelser langt under det nor-
trtäle. Naar alt dette tages i Be-
tragtning, var Folkemængdens Til-
væxt. saa betydelig, sont der kunde 
ventes, siges det. 

Student ttdbtft af Harvard. Cam
bridge, Mass., 5te -April. Bayard 
Wharton, Senior ved Harvard Col-
lege, blev efter et Møde af den admi
nistrative Kvmmission Tirsdag an-
mod.et om at forlade Skolen. Dette 
erfarede man fra paalideligt, men 
ikke officielt Hold Tirsdag Aften. 
Collegets Bestyrelse af flo g at benæg
te eller stadfæste Meldingen og udtal-
te bare, at Forholdet mellem Stu
denter og Colleget var konfidentielt. 

Wharton, Søn af en Bankier i 
Philadelphia, var tilstede i det Sel-
skab, hvor Pauline Virginia Clarke 
drak Gift og døde kort efteråt hun 
havde deklareret sin Forlovelse med 
Wharton. Dett norske Kemiker Otto 
Haldor Larsen, Senior ved Massa-
chusetts polytekniske Institut, var og
saa tilstede i Selskabet-og dræbte sig 
ved at tage Gift fra samme Flaske som 
Miss Clarke. Hans Lig blev fundet 
to Dage efter hendes Død og han ef
terlod sig en Skrivelse, hvori han for-
talte, at han havde skaffet Miss 
Clarke Gisten. 

Fhv. Brigadegeneral Thompson 
død. Oakland, Calif., 8de April. Fhv. 
Brigadegeneral John Milton Thomp
son døde pludselig her, 79 Aar gam-
mel. Han begyndte i Armeen som 
Menig i Borgerkrigen og blev Bri
gadegeneral paa Philippinerne. Jalt 
tjenstgjorde hatt 42 Aar i Armeen. 

Familiefeide fører tik Mord; — 
Mount Vernon, III., den 8de April. 
Den 15=aari(ge Elcy Witherotu blev 
skudt og dræbt og hans Broder Otis 
haardt faaret sent idag, efter Sigen
de af den 16-aarige George Dahl. 
Det ffal strive sig fra ett Feide mel
lem Familierne Witherow og Dahl. 

At blive lött tit 
hlmrdimvet Hoste 

cr Barucleg nu 
Lav Medicinen selv hjemme. Den er bil-

lig —men De kan ikke faa nogen bedre. 

Hvis De ønsker at gjøre noget med den 
stygge vedvarende Hoste og gjøre det paa 
nogle Timer, da er b:t bedst De faar en 
Unse Parmint (dobbelt Styrke) og blan-
der en halv Pint hjemme. 

De kan gjøre dette paa to Minuter ved 
at føie til lidt Sukker og - tilstrækkeligt 
med Vand til at fylde en halv Pint Flaste. 

De vil reise Verden over, før De faar 
en Medicin, som vil virke saa sikkert og 
hurtigt paa Slimhinden i Næsen og 
Halsen. Den stanser Inflammation, den 
krislende Fornemmelse ophører med den 
første Ske; den tunge Pusten gaar bort, 
og ren Hinde fri for Irritation og Slim 
følger. 

For katarrhalfle Tilstande saasom Slim 
i Halsen oa Snue i Næsen, opstoppet 
Næse og rwoende glitte, vil det • ikke 
skuffe — forlang Parmint (dobbelt 
Styrke),. Tal tydelig, saa Apothekeren vil 
rtft* nøwgtig, hvad M ønsker. —» Zlver-
tiSsementi. 

"mr ii i .K 

Har De? 
Mindes De de mange „Bil
leder", font De -ønskede at 
tage —• den fttubrebe Eg 
ved Flodbredden — ben 
inderlige Bro, font spænder 
over Bækken — Solned
gangen paa Lake Calhoun? 
Gaa tilbage til de Billeder 
og tag denne Gang med 
Dem 

en Kodak 
og indbefat i Diebliksfoto-
grafket Dem. Der er Hun
dreder af Anledninger, som 
De ved om. Kjøb ett Kodak 
idag og benyt ben. Saa 
billige font 

og op 

PECK COMPANY 
(Eastivan Kodak Co.) 

114 South Fifth Street, 

Minneapolis. 

Eczema og Gamle Saar 
Om nogen af Bladets Lasere lider af 

Eczema, Gamle Saar' eller andre Hub-
sygdomme, vil jeg raade dem til at prøve 
Almklvv's Eezema Specific, thi det har 
helbredet Tusinder i de sidste 25 Aar. 
Tvivler Te derom, kan Te strive til 

A. C. Larsen eller W. Gordner, 903 
6th Ave. Si W., Rochester, Minn.; de 
led begge» af gamle Saar paa Benene, 
den ene i 15 og den anden i 17 Aar, søgte 
be bedste Lcrgcr uden Hjælp, men Ec
zema Specific helbredte deni for flere 
Aar tilbage. 

Mrs. Peter I. Danielsen, Route 2, 
East Stanwood, Wash., led af samme 
Tortur i 26 Aar, men Iver E. Johnson, 
Norman, Wash., randede hende til at 
bruge Eczema Specific, thi det havde hel-
bredet ham) og det helbredte ogsqa hende 
flere Aar tilbage. 

Skriv til S. I. Nessa, Story City., Ja., 
thi han er ogsaa blevet helbredet og vil 
med Glæde gjøre det bekjendt til Hjirlp 
for andre Lidende, men vedlæg ct 2c Fri
mærke til Svar. 

Det fofver $2.00 at prøve det, mett det 
er et Forsøg værd. 

APOTHEKER 8. ALMKIOV, 
Box 290, Cooperstown, N. T. 

Stans Klöt i Huden 
Zemo, den rene, antiseptiske Bædske, giver 

punktlig Lindring. 

Der er en sikker, paalidelig Behand--
ling, som fjerner kløende Plage og som 
renser og lindrer Huden. 

Forlang hos hvilkensomhelst Apotheker 
ttt 35c eller $1 Flaske med Aemo og hav 
den paa som anvist. Snart vil De finde, 
at Irritationer, Finner, Blackheads, Ek-
zem, Blemmer, Ringorm og lignende 
Hudsygdomme vil forsvinde. • 

Aemo, den gjennemtrængende, til-
fredsstillende Vædfte, er alt. De trænger, 
fordi den fjerner de fleste Hududslæt, 
gjør Huden blød, myg og fri fl. ~— Aver
tissement. 

T-» vidunderlige 
Erickson»-'-'"-«'«Ben 
Bil ikke gnave, overhede eller trække I 

Enden af Stumpen 

Erickson Artificial Limb Co., 
12 Ho. WashlngUn Ave., Minneapolis, Minn. 

Briller med giildsqldte Beslag 
sendes frit! 

Send denne Kupon. Sent» 
ingen Penge. Opgiv kun 
din Alder, og Vi vil sen
de dig ct Par Vrillcr al 

bedsie Kvalitet vg med guldfhldt 12 ftarnti 
Beslag. Hvis Briller efter 10 Dages 
er tilfredsstillende, send oi $2.75; hvi! de illir 
passer, lend dem tilbqge. 

M. J. SOU KU P, Decorah, Iowa, 
118 Water St.. Decorah, Iowa. 

Navn 

Alder t»..* 

Bv 

CARL M. ROAN, M.D. 
Laege—Kirurg 

Konsultationstid: 1.30—4.30 Em. 
Stigen Time, vaa SBndag. 

801-804 Masonic Temple, Minneapolis. 

Alle Syge og Lidende 
vil faa frit Brev om en ved en Missionær 
fra Ostindien indført udmærket Medicin 
for Asthma, Bronkit, Katarrh, Influenza, 
Søvnløshed, Nervesvækkelse m. m. Ncrvn 
dette Blad og send Brev til Pastor H. P. 
Bergh, 3922 N. Kedzie Ave. Chicago, III. 

JAMES F.WILLIAMSON 
925 MetM»»Ltan Liste Øttei, Mtnncapoll?. 
Minn. W»ev» *551;;35 9Btt? Erfaring. 
prrt WSfWm*, YZ «ap SvMlUer i For. «In* 
ters' SfltnUtMtw og stbst (SN-arermlutr der. 
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