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Minneapolis Tidend«, ThorSdag den iste Inni 1922. 

^LætesdalslagKs Aarsmøde Ofl Spil 
lemandsstævne i Grand Forks bea,; 

29de og 30te Inni. 

9!ordfjordlaget i Detroit, Sognalagtt 
i Albert Lea og SmaalenÄaget i • 

Minneapolis. v •' 

Swtesibalslagets Stævne. 
Sætesdølerne har sit Stcevne i 

Grand Forks, N. D., den - 29de og 
LOte Juni 1922. ~ ' 

Det vil blive et storartet Stcevne, 
da „Spillemandsforbundet af Ame-
rika" skal gaa sammen med os og ha-
ve.sin „Kappleik" paa samme Tid. 

Dette vil blive ett storartet Anled
ning, som ikke oste kommer til en, og 
det burde bære rimelig, at alle bore 
Medlemmer og andre norskinteresse-
rede Folk møder op i Flok og Følge. 

Jfjor habde bi Fællesstæbne med 
Telelaget. Mødestedet bar Crookston, 
og gjildere By maa jo ledes ester. 
Med den dygtige Mr. Egeland i 
Spidsen gjorde de mere end man med 
Rimelighed kan bente, og alle drog 
bclsornøiede hjem. 

Programmet var ogsaa storartet. 
Peer Strømme var der og holdt sin 
sidste offentlige Tale til det norske 
Folk — en Tale, som vil svive i Hu-
gen til senest Kveld. En Bøn til sine 
Brødre om at bære sig selv baade na-
tionalt og kirkeligt. 

Kvikke og gjilde Taler af Elias 
Steenerson, Mr. Egeland, Pastor 

' Bjørnson,' Dr. Arneberg, B. B. 
Haugan, Kunstmaler Gullicksen, Mr. 
Olsnes, Mr. Thorgerson og For-
mændene" for de to Lag. 

Gjild dramatist Opvisning af 
„Bergliot" bed Miss Ellen Kolsto,; 
storartede Numre af Mr. og Mrs. 
Daniel Aakhus, Sang og Spil af 
Mrs. Quisling og klassisk Felespil 
af Mr. Wetle Brekke. 

Der habde vi dett storslagne og al
vorlige Maalmesse as Pastor I. O. 
Sæter. Dybe og klangfulde sang de 
fagre norske Ord sig ind i Sind, og 
knapt bar der et tørt 0\e i den prop
fulde Kirke. Det var en mcilmfuld 
Tale — fra Hjerte til Hjerte, som gik 
dybt og skinnede klart i sin ægte nor
ske Dragt. 

Da saa Eivind Aakhus spillede sine 
,deilige „Klokketonar",'vugget af alle 
Sind paa sig paa Mindernes Hav helt 
tilbage til Barndomsdage og Mors 
Fang. 

Sligt gjør godt, og de sagde det — 
alle som var der. 

Og saa alt det herlige norske Spil 
pacr Haringsela! . Eivind Aakhus,' 
Jørgen Norgaard, Kjetel Kjetelson, 
Sveining Braaten, Sam Sørenson, 
Helge Thoreson, Bjørn Tveitbakk, 
Knut Sekse, Olav Odden, Ä. Berg 
og ikke at glemme Mrs. Dr. Ouis-
ling. Hele Forsamlingen var som 
elektriseret, og da Halling, Gangar 
og sprætten Springdans blev opført, 
dansede alle Fødder — somme oppe 
paa „Staigen", andre „i det skjulte" 

hver i sitt Sko. Mrs. Sørenson 
sattg Sætesdals-Stæv, saa det „krek" 
i Hjartetægerne" og Nationaldrag-
terne gjorde ogsaa stormende Lykke. 

Et lignende Program vil blive 
cpført paa Auditorium i Grand 
Forks iaar. Eneste Forskjellen vil 
blive, at det bliver endda bedre, da 
jo Spillemandsforbundet bliver med 

- os der. 
Det norske Nationälspillemandsfor-

^ bund af Amerika raader jo over de 
bedste Kræfter baade i Norge og her, 
og der vil blive Spillemænd tilstede, 
fem har staaet som No. 1 paa de store 

; Kappleiker paa begge Sider Blaa-
; myra. Om du kommer paa det store 

Stævne i Grand Forks, N. D., den 
. 29de og 30te Juni, saa vil du faa 

' høre dem.- -
Grand Forks er en stor og fager 

itorff By, og Byens Børn vil gjøre 
, alt de orker og kan, for at gjøre dig 
^ Opholdet behageligt. 

Romsdals- og Søndmørlaget bil 
£ ogsaa møde der paa samme Tid, og 
7 vi vil da maaske have Fællessessioner 
i af og til, og dette vil selvsagt gjøre 
f Festen saa meget gjildere paa alle 
^ Vis. De forfljellige norske Bygdelag 
s burde rækkes Haand af og til> naar 

Attledning gaves. 

>. Vi strider js for samme.Sag og 
l' turde arbeide os sammen til en stor 
6 Broderflok, saa gik det saa meget be-
w. bre. •; - . -. r ... • 

I Mäaffe faäx Grand Forks Nord-
I mænd til en norsk Frlluftsfest med 
f Taler af Statens gjæveste Nord-
# mættd ett af Dagene. Dettte skal bli

ve bekjendtgjort senere. -. En. Komite 
er allerede i Arbeide. - ...". 

Slit deg no laus ifraa DagenK Stridt 

ei1'/--'"'-'' 

A-

og ^kom til Grand Forks i Stevnetidi! 
Der skal du gleda deg kvar ein Dag— 
og koma heimatt i Leikans Lag! 

Bjørgulv Bjørnaraa, Form. 
Olaf Neset, Sekretær.. - '•I 
-i . ' Kappleiken. 

- Den store aarlige Kappleik vil dette 
Aär blive afholdt i Grand Forks, N; 
D., den 29de og 30te Juni. ! 

Den norske Befolkning 'i Grand 
Forks er meget begeistret over at faa 
denne vor store nationale. Fest hos 
sig, og vi tør haabe, at denne vor 
Kappleik med Stævne for alle norske 
Bygdefolk vil blive den mest storarte-
de af sit Slags, der nogensinde er 
blevet feiret. v-• .' 

Spillemandsforbundet har mange 
gode Spillemænd, og her vil det blive 
Anledning til af faa høre dem, da 
de har lovet at komme. 

Vi vil ikke Her nævne nogen enkelt 
ved Navn, — men kont du, der elsker 
norff Nationalmusik, og du ffal faa 
høre og fe det bedste, som sindes 
heraf. 

Der bliver som vanlig ved disse 
vore Fester ogsaa dennegang Kapp-
dans i Halling og Springdans, og 
hev er mange spræke Gutar og Jen-' 
tar i Nordvesten ffal du faa se. 

Mange vakre Præmier bliver op
sat for baade Spil og Dans. 
, Sønner af Norge i Grand Forks 
har sat op ett Vandrepokal for Spil
lemændene. Dett „Norffe Club" ett 
Pokal for Dans, og en^ Pokal fra 
„Normanden" for Dans. 

Forbundet sætter op sottt vanlig 
Guldmedaljer for Førstepræmier, 
Sølvmedaljer for Andenpræmier — 
og mange andre fine Præmier for 
baade Spil og Dans. 

Saa har vi som Forbundets Sekre
tær Sætesdalskongen BjørgulvBjør-
naraa, der vil paa sin særegne og ge
niale Maade lede Kappleiken. Her 
skal du faa høre ett norsk Stortaler 
og en Mand, der har mere Kjendffab 
til den nationale Felemusik end no-
gen anden, samt kan paa ett mere 
end almindelig følsom og sorstaaelig 
Maade forklare hver enkelt'Slaatt, 
der bliver spillet. 

Herved sender Spillemandsforbun-
det Indbydelse til alle Bygdefolks om 
at blive med. . ' ̂  ' ! 
I Forbundets Fester kan alle føle 

sig hjemme, da disse ikke staar for no
get enkelt Bygdelag, men for alle. 

Harald ©medal, Form. 
McFarland, Wis., 23de Mai 1922. 

Nordfjord-Laget. 
HFr her. Nordfjordinger!. Tiden 

er knap, men alligevel lang nok for 
Nordfjordinger her i Nordvesten til 
at gjøre sig færdig til at overvære 
Nordfjordstævnet, som ffal holdes i 
Detroit, Minn., Tirsdag og Onsdag 
den 13de og 14de Juni. Godt Pro
gram bydes, "og Gjæstebud holdes 
Tirsdag den 13de Juni. 

De, som har tænkt sig til Samfun
dets Aarsmøde i Minneapolis, som 
begytider den- 15de Juni, bør ordne 
det saadan, at de kan stanse i Detroit 
disse Dage paa Vei til Minneapolis. 
Her'er et af de vakreste Mødesteder 
i Nordvesten. Detroit har velvillig 
overladt os fri Brug of den store 
vakre Pavillion, som ligger lige ved 
den vakre Detroitsø. 

Vel mødt i Detroit Tirsdag For-
middag den 13de Juni. 

S. G. Hauge,?. 
Formand for Red River Dalens 

Nordfjordlag. 
Hawley, Minn. 

- - ' • . v;-" •" I 
Sogna-Laget. < 

Min gode Sogning! • ~ ? 
Som du kanske ha set i avisorna, 

ffa Sogna-Laget ha Aursmøte her 
i Albert Lea den 14de og- 15de juni. 
Dau kjem Sogningarne fraa adle 
kantar, og du store verben kaa mykje 
moro me ffa ha. 
I Sogn i gamle dagar bryggja og 

baka dei i mange dagar naur dei 
ffulde ha eit gilde. Me kann no 
netop inkje bryggja no, veit du, men 
baka? Jau, no ha me leigt semtan 
kjerringar til aa laga lessa, laga til 
luta-fiff, sau fat pau gjeita-brimosten 
og alt da andra so høyre til eit 
Sogna-gilde. - Du ser det Ri inkje 
matalaust. Men so ffa me inkje ber-
re æta helde, veit du. Nei me ffa 
ha eit knakande godt program iaur. 
Dei flinkaste Sogningar i Amerika 
ffa væra med os og kjeften ffa gau 
so trombe-stikkor. So ffa.me ha 
spring-dans og norff selespelar, med 
kne-buksa og blanke sylv-knappar. 
Me ha ein norff sangforening her, 
nemlig Nordkap-gutadne. Dei kan 
sjunga ffa dt^ høgtet. Dei syng so 
fint, so ledt og gripande, at du kjem 
til aa hufsa dei i^ mange aur. Men 
gløym no inkje Bergljot Tillisch! 
Ho er. glimrande. . Z)ar yem ho. 

fram i norff national dragt, so fin, 
so gjev og hugnasam; og so fint Ho 
syttgje! Ho var i Albert Lea i vin-
-ter og sang norffe. fotte-visor, og eg 

Da aldrig høyrt makjen henna. Me 
Aløymde alt ann?, . 6# med henna 
tilbakers til gamle Norge, saag sjed-
li, nutarne, fjornadne og liarne; 
høyrde gaugjen, trosti, orren og an-
dre fuglar; blei med pau fjeldstølen 
og dar saag og høyrde me budeia, 
gjeiti, kjyrna, kalvadne, og naur 
laurdagskveld kjeyt, so kadla budeia 
so fint pau guten sin med luren!-Alt 
detta og mykje. meir kjem fram i 
sang, i dei mjukaste, finaste tonar. 
Aldrig kmt eg gløyma slik sang, og 
da sama vil du segja naur du ha 
høyrt Bergljot Tillisch. Ho bli med 
os pau Sogna-Lagje iaur. ? -

Me ffa ha mykje meir entt Ha eg 
har nemt her, veit du, men eg kan 
ikkje- ffriva ^om alt. Eg vil berre 
segja at no mau Sogningarne slmt 
seg lause og koma til møtet. Er du 
gjift, so tek du kjerringi og ungadne 
med. Er du laus-kar so tek du ^ste 
jenta med; ha du inkje ei jenta so 
faur du launa deg ei. Snak so med 
nabo Sogningar og sau dei med. Da 
vil gjera godt baade Pau „aandi" og 
skrotten aa koma laus i tvo-tre da
gar ifrau arbeid og sut. Ha du 
slegtningar og vene pau andre kan-
tar, so ffriv med et gong at dei og 
mau koma. . 

Berre du og andre Sogningar vil-
da hjelpa til au fatt dei laufe so ffa 
me bli so mange Sogningar i Al-
bert Lea at det ffa høyrast gjetord 
Yver heile Nordvesten. ' 

So vil eg be om at du Dnde ind 
aarskontingenten til A. C'. Erickson, 
Albert Lea, Minn. Han er Lagets 
kasserar, og me lyt ha nokot aa hjel? 
Pa os med. Dafffa mykje peng til aa 
fatt istand eit flikt møte, men "vilde 
ädle gjera sin del, so blei det so lite 
Pau kver. Femti cents kvert aur er 
alt. ' 

Eingong til — kom til Sogna-La-
gets møte, 14de Juni 1922, i Albert 
Lea, Minn. .. , 

Et mjuk helsing til adle Sognin-
gar. ... " 

E. R. Hopperstad, Form. 
Albert Lea, Minn., Mai 1922. * 

s '' 
Smaalens-Laget. 

Smaalenslaget har sit Stævne i 
Minneapolis den 22de og 23de Ju-
ni. ! Stedet, hvor vi møder, samt 
Program -vil senere blive bekjendt
gjort. Mange ventes at ville møde 
op. Ter vil blive et interessant 
Program med Sang og Taler af 
Prof. G. Bothne, Waldemar Ager 
og flere, • f 

Waldemar Ager, Eau Claire, Wis., 
har nu vor Aarbog under Arbeide; 
og at den bliver interessant, kan vi 
være forvisset om. Han øttffer. meget 
at saa Adressen til. alle Smaalennin-
ger rundt i Landet, og send saa matt-
ge font muligt til ham. 

Død og Sygdom har smertelig 
gjæstet os, idet vor Søn, som var 
med paa vort sidste Stævne i Fari-
bault og sang sammen med sine an-
dre Brødre der, ester en kort Syg-
dem døde den 5te Marts 1922, noget 
over 34 Aar gammel. -" 

Mrs. I T. Berg, Hustru til vor 
Viceformand, døde den Ilte Februar 
1922. Hun var født i Rakkestad, 
Smaalenene, den 17de Dec. 1857. 
Hun efterlader foruden fin ZEgtefæl-
le en Søn og en Datter, der dybt 
føler Savnet af en kjær Moder og 
IEgtefælle. 

> Ä. Aarness, Montevideo, Minn., 
fent var med paa vort Stævne i Min-
neapolis for nogle Aar siden, er me
get syg, og om han endnu lever, ved 
jeg ikke, men ifølge Doktorens Me
ning i Rochester-kunde han ikke over-
leve samme. ' " 

Vi ved ikke, hvor længe vi har Än-
ledning at træffes. hernede, saa fad 
os komme sammen saa mange, som 
kan, og saa hilse paa hverandre og 
træffe kjendte fra nær og fjern. 

Andr. I. Snesrud, Sekr.. 
Kasson> Minn. . ~ 

«-

NordhordlandS^Laget. 
Sekretæren for Nordhordlandsla-

get, I. O. Manger, 417 Dewey Ave., 
St. Paul, meddeler, at dette Lags 
Stævne vit blive holdt t Canton, S. 
Dak., den 22de og 23de Juni. ' 

120 Aar gammel. Globe, Ariz., 
den 27de Mai. Mrs. Jgnacia Bas-
quez, der sagdes at være 120 Aar 
gammel, døde her sent igaar. Hun 
var sex Fod høi 0g gjaldt i fin Ung
dom for at være en Skjønhed. Mrs. 
Vasquez var født nær Hermosillo, 
Hovedswden i Staten Sonora, Mexi-
co; Hun esterlader Ig tre Sønner, 
hvoraf hen ældste er 87 Aar. . 7 . 

Ura Selbu. Norge. 
(Brev til - „Minneapolis Tidende"). 

HIsten »g. Jndbjerningen. Storme og 
Snemængde med streng Kulde og 
Uføre. Arbeidsdrist stille. Sprudlende 
Stødt. Wei«hjewmet. Dødsfald og 
Giftermaal. Selbygbogen. 

. ' r Selbu den 5te Mai 1922. 
Her-har været en lang Vinter med 

megen Sne og jevn Kulde lise fra 
Midten af November, men særlig fra 
Midten af December lige til 5te Dag 
Pgaffe, 20de April, da der indtraadte 
en glædelig Forandring. Det meste 
af Kornet, der i det hele blev daar-
lig modent og saa godt som uden 
JndtMk, blev indkjørt i Begyndelsen 
af December- paa Slæde, og da laa 
Snefonnerne lige op over Korn-
staurerne, som £ar nedknuget ved 
Regn og Storm i flere Uger. Kornet 
blev . i det hele ineget daarlig baade 
i Godhed og Mængde. Halmen blev 
usædvanlig raa og Kornet tog tildels 
Skade efter at det blev indkjørt, før
end det blev træffet. Men man blev 
helt friet for Frost. Lige fra 1807, 
det store Grøn- og Frostaar, kan man 
ikke erindre, at Kornet her har væ
ret indkjørt paa Slædeføret. — Hø
sten var ogsaa i det hele urolig for-
mefrelst jevn Nedbø>r og stærke Stor
me, som tildels og især til visse 'Ti-
der forvoldte megen Skade paa for* 
skjellige Steder i Landet. Anden 
Nytaarsdag især faldt Megen Sne, 
som gjorde Veiene omtrent umulige 
for Færdsel, ligesom Sneen dett hele 
Vinter formedelst dens Mængde og 
Lushed forvoldte et stedsevarende 
Uføre i Skoge og Marker f amt til-
fjelds, faa langvarig som neppe no
gen vil kunne mindes. Sneen var 
indtil 2 Meter dyb paa Myrer og f la-
de Marker, hvor den laa jevn i nogen 
Høide tilffogs. Dertil var det in-
gen Hjeld, da man hele Vinteren 
ikke havde noget Regn eller Tøveir, 
som kunde trykke Sneen lammen. 
Hertil ufrossen Jord med aabne 
Myrsumpe under Sneen, saa det nep
pe gik an at benytte Tryger engang. 
Man vil ijeras 4forftaa, hvor vanske
lig det har været at komme frem til
ffogs for kjørende. Men man kjørte 
da ogfaa ufædvanliF lidet.' Lidt Ved 
maatte man anstrenge sig for at faa 
fat paa samt enkelte Læs VoldhK 
Paa Slaatter i Markerne blev der 
trior Sommer nedmeiet saa lidet Hø, 
som ingengang"'tidligers,. dels: fordi 
Jndmarken. sav spa' rundelig,, -men 
særlig es den Grund, at bet ikke bar 
noget Høveir eller Ophold af Væde, 
saa man kunde saa tørret det lidt og 
bragt det sammen. Brækkede man 
imidlertid den ene Dag et Stykke Vei 
gjennem Sneen i Udmarken, var den-
tte ofte tilsneet eller neddrebet den 
følgende Dag, saa man maatte-bry-
de paanyt. •— . ' 

Her har heller > Ake været nogen 
Tømmerdrift, Hugst ^og Kjørsel at 
regne for, <dels paa Grund af Føre-
forholdene, dels for de lave Trælast
prisers Skyld, eller rettere fordi det 
saagodtsom ikke har været nogen 
Omsætning paa Trælast før nu. nys, 
da Handel med Udlandet er saa stnaat 
begyndt i flere Brancher, maa ske mest 
Cellulose. Ligesaa paagaar der ttu 
ett vældig Udffibning as Kis, som 
blev brudt ud og opsamlet i. store 
Masser under Krigen. De fleste 
Sagbrug med Høvlener og andre 
Trceforædlingsfabriksr har ogsad væ
ret uden. Drist. Men nu har flere 
begyndt at gaa igjen. I det hele 
har i denne Vinter Næringslivet over 
hele Landet været beklagelig stille, 
men det ser ud, som om-det begynder 
at rette lidt. Heraf vil man ogsaa 
kunne skjønne Aarsagen til den store 
Pengeknaphed, som gjør sig gjælden-
de over hele Landet i Forretnings-
livet. . 

Selbu har, imidlertid iKe været 
værst stillet, da her ingen tidligere 
større Brug med Ansamling af Ar
beidere har været; og ikke saa ganffe 
fac^har havt jevnt Arbeide ved det. 
større Elektricitetsværk, som her er 
under Opførelse, og endel havde nok 
lagt sig noget tilbedste endel Spare-
ffillinger sra „det glade Vanvids" 
Dage. V • r .. , 

Siden 20de ApM Wn før- anty
det, er det ffeet et afgjort Omflag i 
Luften, og Sneløsningen har gaaet 
meget fort, Jorden tørres strax, da 
det ingen Tcele er. Men Vaarvarmen 
er dog alligevel ikke saa stærk som i. 
Dalbygderne ved Siden as den 
Grund, at Isen paa Selbusøen, som 
allerede i Midten af Januar blev 
faa tyk og stærk, som sjelden nogen 
Vinter tidligere, fremdeles, ligger i-
fin Helhed, dækkende en kold Flade af 
59,2 Kv. Kilometer. Som mine ud-
vandrede Bygdefolk vil kunne ffjøn-
tte, holder denne Omstændighed Var
megraderne nede om. Vaaren og fin- sentlige og lade andre. Tmg ligge,. 

ker VaaronNen mindst 8 Dage. Men 
nu synes Vaaren at komme meget 
fort. " -

Med Pletehjemmet paa Havernces-
set ser det ud til nu at ville gaa til-
fredsstillende fremad. Forrige Vaar 
byttede män Bestyrerinde, og Driften 
ifjor gav ikke saa . ganffe lidet i Over-
skud, saa at man endog kunde afbetale 
paa Hjemmets Gjceld 5,000 Kr. Alle 
flige Hjem her i Fylket har de sam-
me Priser pr. Sygedag. Hvad enten 
det saa har sin Grund i, at Driften 
her er t bedre økonomiff Gjænge eller 
at Prisscne tildels er noget lavere 
end ved andre lignende Anstalter, er 
ikke godt at sige. Imidlertid er det 
vistnok sikkert, at Sygepengene vil 
blive noget reduceret efter hvert, som 
de daglige Fornødenhedsvarer falder 
i Priser. Dette monner nok, men sy-
nes ikke at gaa sort, da de er gaaet 
mere ned baade. i Sverige og Dan-
mark. I Vinter blev der ogsaa valgt 
eit- anden Formand i Bestyrelsen as 
Hjemmet. Saavel Patienterne (s. 
T. 22) som andre, der har med Hjem-
met at gjøre eller staar det nær, er 
.tilfreds med Stellet i det hele, der 
ogsaa visselig er saa godt somJ>et om
trent kan være. Ester Lovgivningen 
her om saadanne Hjem har vor nye 
Distriktslæge Chr. Selmer, som til-
traadte Embedet 1ste September f. 
A„ overtaget Tilsynet med Hjemmet 
og'' dettes syge. Den forrige Læge 
Hr. Mejdell, blev overrakt ved Fra-
trædelfett en Gave paa 500 Kr., der
iblandt et massivt Gulduhr, for sin 
Virksomhed. som Hjemmets Læge si-
den dets Oprettelse, da han ingensær -
fft# Godtgjørelse derfor har villet 
modtage. —Jttgett Sygdom af Betyd
ning har her været i Vinter, trods 
den ffarpe Kulde, som gik lige ned til 
minus 27 Grader Celsius og stod - i 
Ugevis titider ;20 Grader ligesom Ba
rometret saavel før Jul som Paa 
Nytaaret gik lige ned til 720 Milli
meter paa Grund af uroligt Veir. 
Sør paa Landet endog 715 enkelte 
Steder. 

Vor gamle Ven, Lærer I. P. Sand 
døde nys før Jul og begravedes 28de 
December Paa en straalende om end 
kold Vinterdag, ledsaget as Venner, 
Naboer og andre deltagende. I Sør
gehuset talte resid. Kap. Hesselberg 
og Ltierer Flinæs. I Kirken Hessel
berg, Lærerne bar hatit til Graven. 
Han blev pludselig syg Paa Skolen 
ved Hytbakken i Martr 1920 og 
maatte strax gaa tijem rig lægge ftg. 
Og om han end senere om Sommeren 
kviknede til, saa han kunde gaa oppe 
lidt, var han dog kjendelig mærket. 
I de sidste 6 a 8 Maaneder holdt han 
stedse ved Sengen og havde nok del
vis store Smerter. Noget af det, font 
smertede ham mest, var det, at hatt 
settere ikke kunde komme til Skolen 
for 'at sige Farvel til sine kjære Sko-
lebørn. ; 

Af andre gamle, som er bortvan-
drede, nævnes: 22de December, Ma
rit I. Lilleevjen (Kraakkaa), 82 Aar. 
Kart Kr. Berge (Kroken), 28de Dec., 
57*4 Aar. Guri I. Sæter (s. Brat-
li),/14de Feb,, 70 Aar. Elisabeth 
P. Alset, 14de Feb., 72 Aar. Beret 
Guldhaug (Langli), 81^'Aar. An
ne Berntsd. Haarstad, 16de Feb., 90 
Aar. Ole Johnsen Renaa, 55 Aar, og 
Peder Bjørnsen Fuglem, 30te Marts, 
90. Aar. Desuden endel yngre og 
Mindre kjendte. 

Haldo H. Morset og Ole Johnsen 
Astret blev gifte her i Vinter paa 
samme Dag. Den første med den sid-
stas Søster Sigrid Norigaarden 
Astret, os de er allerede paanyt ud-
vandret. Öle Astret blev gift med 
Brynhild I. østre Astret. . 

„Selbygbogen", samlet og ffrevet 
afjftev. I. U. Pedersen m. fl. udvan-
drede Selbygger, har gjort et meget 
gunstigt Indtryk paa dens Læsere her 
i Selbu. Ikke faa Exemplarer er al-
lerede sendt til Slægtninge og kjendte 
fra flere udvandrede herfra. Og hver 
Tid kan man faa tælle flere og flere 
„Selbygbøger". De, som sender dem, 
gjør visselig ett god Gjerning, da 
man derved kan faa vide, hvor mange 
og store Besværligheder flere af vore 
fattige Udvanders har havt derborte, 
førend de omsider kom sig til Ro, og 
hvoraf ret mange er kommet til Vel-
stand derborte. Alle her glæder sig 
over deres Heltemod, den Lykke de har 
havt og Udbyttet af deres Sftæv og 
Slid. Bogen er bellykket og gjør i 
det hele Indtryk af at være helt sand-
færdig, hvor eventyrlig enkelte Til
dragelser endog kan synes at være. 
Enhver, sinn har befattet sig noget 
med lignende Arbeider, vil godt kun-
tte sorstaa, hvor megen, Tid og Flid 
det er anvendt for at funne ansatte 
et sligt omfangsrigt'Gjøremaal. En 
anstrængt og samvittighedsfuldt Hen-
given til Arbeideren ffarp Skille? 
sans for at kunne nedskrive det vcr-

samt saavidt mulig Nøiagtighed. 
Fremstillingen er tankerigtig dg 
ædel samt forstaaÄsesfuld og uden 
Svulst. '*/•: • - ;;1 

Jeg finder Grund til at takke vore 
Venner derborte saavel sra mineSam-
bygdinger som fra mig selv, og øtt
ffer Bogen den størst mulige Udbre
delse, da den i disse dyre Tider vis-
selig har kostet mange Penge, flere 
end andre Bøger af Lignende Stør-
reise, da Indsamlingen af. Stoffet 
viswok har forvoldt langt større Hö-
gifter end de fleste kan tro. . Samla
get har havt forholdsvis store Udtæl-
linger, saa man jevnt bør kjøbe Bo
gen; og ethvert Exemplar som bliver 
sendt hid til Slægtninge og Venner, 
er ett kjærkommen Gave, som vil bli-
ve læst med Glæde og Tak! 

Det er mulig, det er sidste Gang 
jeg skriver til.„Tidende". Saa mod-
tag min kjærlige Hilsen og forbindt
lige Tak alle mitte Venner og Kjen-
dinger. I. FlMces. 

Bernard Shaws Profeti om „Peer 
Gynt". Bernard Shaw gjør Krav 
paa Værdigheden som ett større Pro
fet, skriver „Living Age", og hans 
Krav er næsten berettiget ved den 
uhyggelige Nøiagtighed, hvormed 
Opførelsen af Ibsens „Peer Gynt" i 
London opfylder ett Spaadom, hatt 
gjorde i 1896. Nævnte Aar, i No
vember, sagde Mr. Shaw i en Artikel 
i „Saturday Review": „Den engel-
ffe Scenes Mmygelse er nu komplet. 
Paris, denne forsinkede Hovedstad, 
Lek faax den intelligente Englænder 
til at tro sig hensat til Dublin eller 
Edinburgh i det 18de Aarhundrede, 
er kommet os i Forkjøbet med at op-

1 føre „Peer Gynt". Inden fem Maa
neder efteråt det viste sig i Frankri
ge i Grev Prozors Oversættelse, er 
det blevet opført af ett frattff Skue
spiller og Direktør, der ikke'selv spil-
lede Hovedrollen, men paatog sig to 
mindre Roller, der ikke engang ̂ var 
Nævnt i -Programmet. 

Vi har havt den langt fuldstændi-
gere Overfoettelfe af William og 
Charles Archer i vore. Hænder i fi-
re Aar,, og vi kan trygt vente den 
første Opførelse i 1920 eller derom
kring, med megen Udbasunering as 
Stykkets Nyhed og Theaterdirektørens 
Dristighed." ; 
' G. B. S. var bare lidt over et 
Aar fra at træffe Tiden paa Prikken, 
og tager bi tilbørlig Hensyn til det 
forbeholdne Udtryk „derodkrittg", 
kan han have TEren af at have bæ-
ret fuldt nøtagttg. Thi- den første 
offentlige Opførelse af „Peer Gynt" 
i England foregik i „Old Vic" Thea
ter 6te Marts 1922. 

Verden rundt i Aeroplan. Croy
don, Eng., den 24de Mat. Major 
W. T. Blake og to Ledsagere.sløi fra 
Aerodromen her KT. 3.05 i Efter
middag for at forsøge en 30,000 
Mil lang Flybetur -rundt Jorden. 
Major Blakes Ledsagere er Kapt. 
Norman McMillan og Oberstløjtnant 
L. E. Broome. Flyberne bruger en 
Flyvemaffine udstyret med alle de 
nyeste Opfindelser og al mulig Kom
fort. Den er istand til at tilbagelæg
ge 115 Mil i Timen. 

Føtste Stans var i Paris, hvortil 
Flyverne ankom Kl. 6.12 tasten. Der
fra flyves der til Lyon og Rom og 
videre med Ophold underveis gjett» 
nem Indien, China, Japan, Alaffa 
og de Forenede Stater, over Atlante-
ren'via Newfoundland, Grønland og 
Island.: . 

Valgmisligheder i Pennsylvania. 
Philadelphia den 24de Mai. Post-
inspektører begyndte idag en Under
søgelse af Beskyldninger om, at Kam-
pagneliteratur fra den republikanske 
Guvernørkandidat i Pennsylvania, 
Gifford Pinchot, var blevet kastet i 
en Elv i Schuylkil County og at For
sendelsen af den var blevet forsinket 
i andre Countyer, indtil efter Pri-
mærvalget. 

En Pakke med 10,000- Kort siges 
at være fundet i.Mahoney Creek* i 
Schuylkill County. 

Pinchots Majoritet over General-
advokat George E. Alter for den re-
publikanffe Nomination var toften 
18,286. 

Forslag angaaende Nobels Freds-
pris. London, 27de Mai. Nobel-
pris-Komiteen agter ifølge et "Cen
tral News-Telegram fra Kristiania 
at foreflaa i den svenffe Riksdag et 
Amendement til Lovene for Nobelstif-
telsen, saa at Uddeling af Fredspri
sen midlertidig kan ophøre. De ind-
sparede Penge ffulde gaa-til Hoved-
fondet, hvoraf alle Priser udbetales. 

Generalstreik endt. Rom den 26de 
Mai. Den Generalstreik, der blev 
berammet af Proletariatets Forsvars-
komite igaar som Protest mod Optøi-
ertte den foregaaettde Aften i 
Lorenzo, blev aflyst idag. <. 

Ungssvmdelen. 
Justitsministeren vil personlig led« 

Retsforfølgningen i KrigSb^dra-
gerisagerne. 

Han har sikret sig „fremragende og 
fpmdt Wkede Kræfter" .for 

Arbeidet. 

. Washington, 25de Mai. Justits-
minister Daugherty vil personlig lede 
Retsforfølgningen mod dem, der har 
bedraget Regjeringen under Krigen, 
blev det bekjendtgjort tasten- af Ju
stitsdepartementet. Han vil blive 
assisteret af Oberst Henry W. Ander-
son, Richmond, Vä., samt fhv. Kon
gresmand Roscoe McCullough, Can
ton, O., der nylig af Daugherty blev 
udnævnt til at undersøge Krigsleirsä-
ger, desuden af en Række „fremra
gende Advokater fra alle Dele af Lan-
det valgt for deres specielle Skikket-
hed for Stillingerne". Blandt disse 
er Kongresmand C. Frank Revis, Ne
braska, der vil tage Afsked som Kon-' 
gresmand for at optage demte Virk
somhed dett 4de Juni. Justitsmini
steren var ikke villig til paa denne 
Tid at offentliggjøre Navnene paa de 
andre assisterende. 

Ved at overtage Ledelsen af Rets
forfølgningen mente Daugherty, at 
han kunde bruge paa denne den Gage 
Paa $25,000 eller $50,000 Pr. Aar, 
der ellers vilde blevet betalt en speciel 
assisterende Justitsminister i Henhold 
til Kongressens Bemyndigelse, der 
ikke har sat nogen Grænse for, hvad 
der ffal betales denne Embedsmand. 
Han troede ogsaa, at der vilde blive 
arbeidet mere tilfredsstillende, hvis 
han selb obertog Ledelsen. De alle
rede balgte assisterende Kræfter blev 
sagt at bcere Mænd, hvis Indtægter 
i privat Praxis kanffe er sent Gange 
saa store som de Beløb, de vil modta
ge for sitte Tjenester mod Regjerin
gen og Folket. Justitsministeren vil
de ogsaa blive assisteret i Sagerne af 
Oberst Guy D. Goff, Wisconsin, Ju
stitsministerens Assistent, faa belfom 
de forskjellige assisterende Justitsmi
nistre i deres respektive Kapaciteter.: 

Daugherty sagde, at hatt var blevet 
personlig underrettet ont alle Skridt 
toget i disse Sager og havde enten 
givet eller billiget hverteneste Skridt 
taget i dem. Hatt vilde fortsætte at 
lede det nye Bureau, der vil blive 
kjendt font Krigskontraftafdelingen. 
Det var først, ttaar Revisionen kom 
fra det Departement, hvori Sagen 
opstod, at Justitsdepartementet hav-
de nogen Jurisdiktion, justitsde
partementet habde ikke Ret til at un
dersøge eller rebtdetre Fordringerne i 
noget Departement. Saadanne Krab,; 
der tidligere var indløbet til Departe
mentet, var imidlertid øjeblikkelig 
blevet behandlet og bar enten sendt 
til bedkommende Forenede Staters 
Distriktsadbokat eller oberladt Depar
tementets Undersøgelsesbureau med 
Anbistting.om at samle alle Beviser, 
der kan erholdes, saa at kriminal- el
ler civilretslige Skridt, 'eftersom 
Kjendsgjerningerne' berettigede til, 
kunde blive taget. . 

Hidtil, fortsatte Justitsministeren, 
havde Departementet kunnet gjøre al
le foreløbige Undersøgelser af Betyd
ning for Forberedelsen af disse Sa
ger med sit regulære Personnels No
gen extra Bevilgnittg var ikke nød
vendig for dette Arbeide, der. har 
paagaaet i over et Aar, mett matt' 
var ttaaet et Stadium, hvor det var 
nødvendigt at have Extrahjælp af er
farne Advokater og Revisorer. Han 
tilføiede, at hans personlige Ledelse 
af Sagerne vilde betyde, at alle de 
fornemste assisterende i Sagerne bare 
vilde erholhe en aarlig Gage as $10,-
000. 

Børnekorsfarerne vil holde Blo-
kadevagt ved det Hvide Hus. Wash
ington den 27de Mat. Blokadevag
ter ved det Hvide Hus bliver det næ
ste Skridt i Børnekorstogets Kamp 
for Løsladelse af Børnenes Fædre, 
der sidder i Regjeriitgsfængslet for 
Forseelser tiegaaet under Krigen, 
blev det sagt taften. Mrs. Kate 
OHare, Korstogets Anfører, sagde, 
at i Betragtning of, at Præsident 
Harding fremdeles nægtede at tage 
imod Børnene, havde de ttigett. an
den Udvei end at ty til Blokadevagt. 

Børnekorsfarerne begynder Bloka-
devagt. Washington dett 29de Mat. 
Børnekorsfarerne begyndte idag Blo
kadevagt ved det Hvide. Hus for at 
tvinge Præsident Harding til at træf
fe en Afgjørelse med Hensyn til deres 
Krav paa Løsladelse af deres Fædre, 
der holdes i føderale Fængfler for 
saakaldte politiske Forseelser r- under 
Krigen. -


