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Tygdewgene. 
Totninger og Valdriser sa,mles i Min

neapolis. Nordho rdlcen ding erne 
drager til Canton. 

Mj^senlaget i 9ted Wing^ Nordfjord-
laget i Belview, Minn., Hade

landslaget i Hudson. 

Toten-Laget. , 
Som før meddelt gjennem de nor-

Ike Aviser har Totenlaget sit aarlige 
Stævne i Minneapolis Onsdag den 
14de og Thorsdvg den 15de Juni. 
Møderne vil blive holdt i Courthusets 
2den Etage, Rum 118, som er os 
overladt for Anledningen. 

Kom saa olle Totninger, gamle og 
unge. Det er op tillig at gjøre 
Stævnet vellykket. > . 

Og du Totning, som aldrig har 
bivaanet et Stævne, men har udsat 
det fra Aar til Aar, bør sadle HHten 
og komme. .Du vil aldrig beklage, at 
du reiste, men kanske paa Hjemveien 
bil du nynne med Vinje: „Det er et 
Barnemaal, som til meg talar", og 
du vil kanske søle Baand mellem 
Fortid og Nutid stærkere, end du fsfc 
har gjort. 

Ja, kom du, som befinder dig i Li-
vets Foraar og Midtsommer, og du 
som lever under den nedadgaaende 
Aftensol. Totenlaget er for os alle. 

C. Smedsrud, Sekr. . 

Valdresstævnet 1922 
afholdes den 16de og 17de Juni i 
Citizens Club, 2010 Minnehaha 
Ave., tæt ved Franklin Ave., Min-
neapolis, Minn. Man samler sig, 
der til Samvær saa tidlig paa Da-
gen, som man vil. Sambandets 
Aarsmøde begynder Kl. 2 Estermid-
dag. Flere vigtige Skager foreligger 
til Behandliffh. 

Valdris Sambands Aarbog for 
1922 foreligger færdig og vil være 
ät erholde gjennem Dagen for alle, 
som ønsker den. Den er paa 224 Si
der, er godt indbunden og koster 
$1.50. Prisen indbefgtter Kontin
gent til Valdris Samband for 1922 
og Medlemskort paategnet af For-
manden og Sekretæren udstedes til 
alle, som kjøber. Bogen. 

Kl. 6 præcis aabnes Spisesalen, 
hvor der efter vanlig Vis vil bevær
tes med de traditionelle Valdresret-

I ter. Denne vigtige Del af Program-
t' met er under Ledelse af den trofaste 

og erfarne Komite, som gjennem 
Aarene har arrangeret saa" mange 
hyggelige Gjæstebøer for Valdreser i 
Amerika. Mrs. Andrew Dale' er Ko-
miteens Formand. 

Kl 8 begynder et righoldigt Pro-
gram i Klubbens store Sal. Der 
vil blive Taler, Sang og Jnstrumen-
talmusik. Man vil sinde dette Pro-
gram overraffende godt og interes-
sant. Dr. JD. E. Brandt vil holde 
Festtalen. 

Alle udenbyes Gjæster, som delta-
• ger i Stævnet og Gjcesteb^et, vil gra-

, tis erholde Billet for en længere Au-
- tomobiltur og Friluftsfest den næste 
'Dag. Denne Del af Programmet er 
under Ledelse af Sekretæren, som vil 
udstede Billetter med Numer paa den 

/Bil, hvor Plads er reserveret. Man 
samles Lørdag- den 17de, Kl. 9 For
middag ved Citizens Club, hvor Au-
tomobilerne vil holde. Turen vil 

^- gaa over Minneapolis vakreste Boule-
varder, rundt til de-forskjellige Par-
ker og Indsøer. Tilslut kjøres rundt 

.den store, vakre Lake Minnetonka og 
til Parken ved Excelsior,- hvor der 
gjøres Ophold og Lunch serveres 'fra 

•i de medbragte Madkurve. 

Vi indbyder Valdreser fra Land og 
' V Strand , at komme til dette Stævne, 

r' fuldt forvisset om, at ingen vil an-
; H^gre Voa at de kom. y 
J " A. M. Sundheim, Formand. 
"' ' *A. A-- Hall, Sekretær, 

i;'";:. «- # 
A Nordhordlands-Lagiet. 

Aarsmødet for vort Lag vil blive 
'holdt i Canton, S. Dak., den 22de 

Vog 23de Juni. Nu, kjære Venner 
. og Sambygdinger, anmoder vi om 
:xog ønsker en stor Forsamling de to 

' Dage«e. Det vil være hyggeligs at 
-^age sig fri den Tid midt paa den 

' deilige Sommer-Fryd'— at fornye 
" * Dekjendtflab og glæde hverandre. 
; - Paa dette Møde vil der blive for--

Mihandlet om nyttige Gjøremaal for 
indbyrdes dg for gamle Norge. 

-p'jNu er det langt at reise for os, som 
~fy ! lever saa langt i Norden, men jeg kan 
£ ~ sige for sikkert, at vor ærede For-
^DImand, E. O. Wasness, vil ialfald 
l^vlvære paa Stedet under Stævnet. Li-

;geledes er der sørget for et godt 
; ̂ Program med dygtige Talere, og 

'^tchFolket i Canton har lovet at gjøre 
fatt, de kan for at gjøre det hyggeligt 

sulfor os. Der kan være Tilfælder, 
Bifaa at alle, som gjerne vilde. Bære 
y' cmed, ikke kan^komme. Men den, som 

"f:r 

lever i søndre Minnesota, Iowa og 
S. Dak., maa møde frem. Det er 
godt, at vi som et Bygdelag da f øm
mer ihu at takke vor Gud og Frelser 
for hans vidunderlige Naade mod 
os, da bliver det dobbelt Fest Ja, 
vi glæder os paa Forhaand, at vi skal 
have et godt Møde i den deilige By 
Canton, som har . gjort saadanne 
Forberedelser for at tage imod Nord-
hordlandslaget. ; 

Eders ærbødige, 
• . I. O. Manger, Sekr. 

# ' i 
Til MjøsenlagetS MedleMner. 

Som de fleste af Lagets Medlem-
mer allerede ved, holdes vort Aars-
møde iaar heri Red Wing Fredag og 
Lørdag den 23de og 24de Juni, og 
vi som Lokalkomite tillader os herved 
at udstede en almindelig Indbydelse 
til alle Medlemmer og andre Ven
ner og adgangsberettigede om at 
komme til dette vort store aarlige 
Stævne Fredag ben 23de Juni. I 
stal være hjertelig velkommen, og vi 
skal sørge for et Program, som bliver 
noget.enestaaende i Lagets Historie. 
Bi flal baade for Fredag og Lørdag 
Kveld præstere noget usædvanlig 
underholdende, som det bliver vel 
værd at komme langveis for at se. 

Mødet aabnes Fredag Form. Kl. 
10 af Lagets Formand, Pastor Kvis-
gaard, der introducerer Byens Bor-
germester, som vil hilse Forsamlin
gen velkommen til Red. Wing. Re-
sten af Formiddagen bliver saa an-
vendt til at hilse paa Venner og 
kjendte og sige „Tak for sidst", og 
pac Eftermiddagen Kl. 2 samles vi 
til: Forretningsmøte. 

Klokken 4 skal vi forsøge at give 
alle besøgende en Tur rundt Byen 
og vise frem alle vore htzrlige, natur-
skjønne Omgivelser og alle vore gjil-
deste Jnstitytfoner. 

Fredag Kveld skal vi gjøre en 
Snartur til Norge og hilse paa en 
kjær . Barndomsven, nemlig selve 
Synnøve Solbakken. Hvem er det, 
som ikke en Gang, eller kanske mange 
Gange, har læst Bjørnstjerne Bjørn-
sons Synnøve Solbakken? 

Nu flal der blive Anledning til at 
faa fe hende og alle de andre Karakte
rer fra Bogen i „Movies",, givet af 
norske Skuespillere med Billederne 
taget oppe i Gudbrandsdalen, saa alt 
blivet saa gedigent norsk. Hidtil er 
dette blot blevet forevist i Chicago, 
hvor det gjorde stormende Lykke, saa 
onVfot aldrig har været paa Mjøsen-
lagets Aarsmøde før, bør du komme 
til Red^Ving iaar, om ikke for andet 
saa blot for at hilse chaa Synnøve 
Solbakken igjen. 

Alle Karakterer fra Bogen vises i 
Nationaldragter, og der er mægtige 
Scener mellem Bondegaarde as solid 
Tømmer og Stabur med Torvtag og 
Scener af betagende Virkning fra 
Skolen, Kirken og den mægtige Na-
tur, fra Storskogen, Gjæterliv og 
Bryllupsfest, og naar du faar se alt 
dette, 'faa glemmer du rent, at det er, 
Spil; du gaar op i det, som var det 
selve Livet. Dette bliver ältsaa paa 
Fredag Kveld, og det bliver noget, som 
sent vil gaadig af Minde. 

Lørdag bliver der Forretningsmø-
de paa'Formiddag Kl. 10, som fort-
föettes paa Estermiddag. Kl. 5.30 
Lørdag Aften holder vi vor. store 
aarlige Sexa. Vi flal iaar holde 
denne Fest tidligere paa Aftenen, end 
vi er vant til, daudet er Tanken at 
give et short „Water Carnival" paa 
Mississippielven saa snart det be-
gynder.at mørkne. ; 

Byens Aacht Club og Chamber of 
Commerce har taget sig af dette og 
vil faa istand en Tilstelning til 8Ere 
og Underholdning.for Mjøsenlagets 
Medlemmer, der bliver noget de al-
drig har seet Mage til. 

Dermal da af Red Wing Aacht 
Club sættes iscene et stort Søslag af 
rundt 200 Motorbaade, der ordnes 
i forskjellige Flaadeafdelinger, og 
idet de langsomt damper „op 0L ned 
forbi Byen, fører de en voldsom Krig 
mod hinanden med Fyrværkeri og 
„Red Fire", det hele bliver et veget 
imponerende Syn, noget som ingeti 
anden Py langs hele Mississippiel-
ven har opvist Mage til.' 

^ Jfjor Sommer under en stor „Ki-
wanis Convention", som holdtes i 
Red Wing,' blev dette sat iscene, og 
det vakte flig Begeistring og gjorde 
et saa storslagent Indtryk, at Cham-
ber of Commerce og Red Wing Aacht 
Club besluttede at give samme Fore-
stilling iaar som Glansnummer-«^-
der Mjøsenlagets Møde; disse Orga
nisationer bærer alle dermed form
bundne Udgifter, og det er ikke netop 
Smaatteri, da der bruges jor opimod 
1,000 Dollars bare i Fyrværkeri. 

Glem saa ikke 'dette store „Water 
Carnival" Lørdag Kveld den 24de, 
kom selv og faa Venner og Naboer 
med, det bliver et faa storslagent 

vakkert Syn, at du bør absolut kom
me, forberedt til at stanse over til 
Søndag Morgen iallefald. Fra Land 
og By rundt Red Wing vil der for 
dette „Water Carnival" komme Folk 
i tusindvis, bliver der bare pent Veir 
og Føre gjør vi Regning paa en 10— 
15 Tusind Tilskuere. 

De kan altsaa af dette forståa» at 
vi som Lokalkomite har gjort att, vi 
kan, for at der flal blive rigelig og 
sjelden interessant Underholdning for 
vore Gjæster under vort store Aars-
stævne her. 

Det vilde være bedst, om Folk vil
de melde sin Ankomst paa Forhaand, 
fa« vi saavidt som muligt kunde faa 
Rede paa, hvor mange vi maa gjøre 
Regning paa Husrum for. 
" Der -bliver som altid mange og 
store Udgifter. i Forbindelse _ med 
Aarsstævnet, og -Kassereren haaber, 
at de, svm endnu ikke har indsendt 
Kontingenten for iaar, vil være saa 
gode at gjøte det snarest muligt. 

Desuden vilde det være Bestyrelsen 
meget til Hjælp, otn Medlemmerne, 
hver i sin Kreds, vilde arbeide- lidt 
for at faa andre adgangsberettigede, 
som endnu ikke har meldt sig ittZ> i 
Laget, til at Blive med nu og komme 
paa dette Stævne.. De behøver bare 
at skrive til Kassereren, C. F. Hjertft-
stad. Red Wing,- Minn., og indsende 
Kontingenten, som er en Döllar, 
med Opgivelse hf Hjemstavn og ty
delig Navn og Adresse. 

Aarbogen er nu snart-færdig og 
bliver omsendt i Begyndelsen af Juni 
Maaned. Med venlig Hilsen til alle 
Lagets Medlemmer og et hjerteligt 
Velkommen til Red Wing den 23de 
og» 24de Juni. 

Red Wing Lokalkomite: 
t C. L. Opsal, '-

C. F. Hjermstad, 
Otto P. K. Hjermstad. 

'- V 
Nordfjo-rdlagets Stævne. 

Nordsjordingerne vil holde sit aar-
lige Stævne i Belview, Minn., 28de, 
29de og SOte Juni Belview er me
get centralt beliggende for de mange 
og store. Nordfjording-Settle'menter i 
Minnesota, saa Fremmødet skulde bli-
ve om muligt større end nogen Gang 
tidligere. Alle Nordfjordinger i 
Amerika ved, at vor energiske Kasse-
rer har sit Hjem i Belview, og at alle 
vore Sambygdinger i og rundt den-
ne By har altid vist stor Interesse 
for Lagets Fremme ? og dets Foreta-
gender. Naar dette erindres, 'saa er 
det nok at overtyde os om, at vi vit 
faa et godt Stævne, maafle baade 
mere indholdsrigt og mere interes
sant end noget tidligere Stævne. Da 
baade Tiden vg Stedet for dette Aars 
Stævne blev bestemt for nogle faa 
Tage siden, kan Sekretæren oplyse, 
at der arbeides'under Høitryk langs 
hele Linjen. Beværtning, Program 
og Underholdning i alle Maader vil 
blive af bet allerbedste. Kom dä kjæ-
re Sambygdinger til Stævnet i Bel-
view. Læg det daglige Stræb tilside. 
Kom og-nyd en äf bisse herlige Fest-
stunder, som vi Aar. om andet har 
glædet os ved, siden^ Laget organise-
redes. 

Paa Gjensyn og velkommen og vel 
mødt i Belview. 

. Venligst 
< > f, . Carl D. Kolset. 

Venson, MiÄ«> 30te Mai 1922. 
3 -s-

jV Hadelændinger! ^ 
HadelandS-Lagets Aarsmøde eller 

Stævne holdes i Hudson, Wis., dette 
Aar den 23de, 24de og 25de Juni. 

Hudson er beliggende 20 Mil østen-
for St. Paul i den vakre St.^Croix 
Dal. Aarsmødet aabnes I Byens 
Armory Fredag den 23de Kl. 10.30 
Formiddag, og LaZets Forretninger 
vil da blive behandlet og afgjort paa 
denne Dag. Lørdag den 24de vil bli-
ve en Besøgelsesdag og Forretninger 
tilsidesatte. 
I Tilfælde af godt Veir bil Dagen 

blive benyttet i Byens ̂ Park. Søn-
dag den 25de vil blive benyttet ester 
eget Behag og Ønfte. 

Guvernør John I. Blame as Wis-
confin vil antagelig blive tilstede paa 
Lørdag, ligeledes Judge Gilbert fra 
Wifotar, Minn., Hovedpræsident for 
Sønner af Norge. Begge disse Her
rer stammer fra Hadeland. Alt, som 
gjøres kan, for at de Besøgende flal 
faa.det saa hyggeligt og behageligt 
söm muligt, vil blive gjort, ikke bare 
af herboende Hadelændinger; -men 
ogsaa af alle andre Norfle her i Byen 
uanseet fra hvilken By eller Bygd i-
Norge de stammer. Hudson er en 
af Wisconsins vakre Hyer med skjøn
ne Omgivelser og rækkes af £>røaha» 
ionen. Naar Jernbanebillet kjøbes, 
saa kjøb en Vei bare og forlang Cer
tificate af Ägenten,. eller rørt- dette 
ikke kan faaes paa Deres Station, saa 

mere end 250 hid fra Steder over 19 
Mil fra Hudson, vil de Besøgende faa 
Returbilletten for halv Pris, naar 
Certifikatet eller Kviteringen er atte-
steret\df Lagets Sekretær. : Returbil
letten maa da ikke kjøbes senere end 
28de Juni. ' . 

Altsaa forglem ikke at rive dig løs 
fra Slid og Slæb og kom hid til Hud
son førstkommende 23de, 24de og 
25de Juni for at træffe? gamle Ven
ner og Bekjendte. . Benyt lidt as den 
korte Tid, vi er forundt at leve, til 
god og sømmelig Fornøielse og Op
muntring for dig selv og andre. 

Venligst 
Louis Blehan, Sekr. 

Hudson, Wis., 29de Mai 1922. 
* # 

Nogle Ord til Tinndøler »g Grans-
heringer. ~ ; 

Det har været min Hensigt i lang 
Tid at skrive lidt til Tinnsjølaget an-
gaaende Indsamlingen til en Gave 
til Hjembygden samt give en nærme
re Redegjørelse for de indkomne Pen
ge. Sygdom, Flytning m. m. har 
dog lagt sig hindrende iveien. z 

Som man ntaafle vil erindre, af
sendte vi de til Fondet indkomne Pen--
ge tjl Norge i Januar 1921 sot at 
tage Fordel af den heldige Vexelkurs. 
Pengene fendtes til O. G. Bakke, 
Tinn, og indsattes i Attract og Mels? 
Sparebank med den Forstaaelse, at de 
indtil videre staar i Tinnsjølagets 
Navn. Overdragelsen har altsaa 
endnu' ikke fundet Sted. 

Herved vedlægges følgende Rede* 
gjørelfe for disse Penge: . 

Modtaget i Gaver, $1,017.60. Mod
taget Rentepenger fra (Stede \ Bank of 
Erstine, $68.08, Modtaget Rentepenger 
fra First National Bank, Erskine, $24.20. 
Tilsammen $1,109.88. . ' ^ 

Udlaant til Kassen for løbende Ud
gifter ved Stævnet t Madison, S. D., 
25de Juni 1915, $13.50. Afsendt til Ole 
G. Bakke, Tinn, Lide Januar 
$1,096.88, eller Kroner 5694.60. 

I Kassen for løbende Udgifter er 
der igjen $3.08, Om disse Penge 
ikke behøves, kan de jo lægges til Fon-
det og assendes med mulige Gaver, 
som endnu maatte komme. Man vil 
af ovenstaaende sorstaa, at det gaar 
endnu an for dem, font har Lyst. at 
være meZ i Bygdegaven, at komme 
ind, men hvor længe Anledningen 
staar a aben, kan jeg ikke sige. Det 
bliver, indtil Direktionen føler, sig 
istand til. at overdrage Pengene. 

Jeg vil her*fe» Lov at nævne no
get, som nogle.af os synes burde 
ftaa klart for os alle, før vi giver 
Pengene ttl Bygden eller rettere til 
Tinns Kvindeforening. 

Da Indsamlingen begyndte i 1913, 
var vi alle uvidende om, hvortil 
Pengene fluide benyttes. Men Tinn-
bøler og Gransheringer tog villig 
Del, vel vidende« at- de vilde blive 
itf Gavn og Velsignelse uanseet i 
hvad Øiented de brugtes. • Siden blev 
der skrevet fra Tid til anden ont Sa
gen og Størstedelen udtalte sig i Fa
vør af at værk med at bygge et Hjem 
for Gamle. Det meste af Pengene 
er kommet ind siden det blev en al
mindelig Forstaaelse, at dette fluide 
være Formaalet. 

Det har dog vist sig, at nogle har 
havt i Tanke en Mindegave til sin 
egen Bygd. Hvorvidt dette er - en 
praktifl Tanke, er uberørt her. Jeg 
nævner simpelthen Kjensgjerningen. 
Hvvr mange kan have givet med den
ne Tanke, ved jeg ikke. ^Keg har prø
vet efter Evne at holde Regnflabernd-
over Gaver fra Tinndøler og Grans
heringer adskilt. Dette blev en van-
flelig Affære, da jeg ikke kjendte alle, 
font sendte, ind Penge. 

'Nu er det bare dette, at om der er 
nogen af Giverne, som. er misfornøjet 
over, at deres Penge gaar ttl fælles 
Mindegave, saa burde Direktionen 
vide om det, før Pengene overdrages. 
Derfor vil jeg bede saadmme under
rette. en af.os, enten Lars Stensen, 
Oldham, S. Dak., eller Gunder Ode-
gaard, Erfline/ Minn., eller under
tegnede, om dette og hvad de har 
tænkt sig, at Pengene teres skulde 
bruges til. . ' . 

Direktionen ønsker at blive færdig 
med denne Indsamling, nu, saa fort 
scky mulig, saa det er antagelig, at 
om ingen Indsigelse kommer fnart, 
vil den endelige Overdragelse finde 
Sted om ikke ret længe. 

Hermed en venlig Hilsen til afle 
vore Bygdevenner. , 
: V IErbødigst 

John Kaale, Kasserer. 
Zimmerman, MiW.>^ L6de _ Mai 

1922. ' , ' 

I demte Maaned holdes flere Byg-
dklagsstævnec end i nogen enkelt 
Maaned før. Landingslaget har al
lerede holdt sit Stævne i Fargo, hvor- ningskommission og svækkede Mrk-

faa Kvittering. Hvis der kommer |fra fore^fbig kan meddeles, at H. A. Aningen af VersaMes-Traktaten. 
^ ' x, , " ( - X 1 ' -K1 ^ ^ * . »-

M. Steen af North field atter blev 
valgt ttl . Formand, og at det næste 
Stævne besluttedes afholdt i Fergus 
Falls.' 

Nu følger Stævnerne Slag i Slag: 
Hard'anger-Laget, 6te og 7de Ju

ni, Cotton, S. Dak. x 

Selbu-Laget, 7de og 8de, Atwater, 
Minn. 

Ringerikes-Laget, 8de og 9de, Eau 
Claire, Wis. • x 

Halling-Laget, 8de,' 9de og 10de, 
Devils Lake, N. Dak. . 

Red River Dalens Nordfjordlag, 
13de og 14de, Detroit, Minn. 

Sögna-Laget, 14d'e og 15de, Albert 
Lea, Mmn! , • 

Toten-Laget, 14de og 15de, Min
neapolis. 

Valdres Samband, 16de og 17de, 
Citizens Club, Minneapolis. 

Trønder-Laget, 20de og 21de, 
Sioux FaNs, S. Dak. 

Smaalens-Laget, 22de og 23de, 
Minneapolis. 

Solør-Laget, 22de og 23de, Crooks-
ton, Minn. 
. Stavanger Amt Laget, • 22de og 

23de, Willmar, Minn. 
Nordhordlands-Laget, 22de og 

23de, Canton, S. Dak. 
Romsdals-Laget og Søndmøre-La-

get, 22de og 23de, Grand Forks, N. 
Dak. 

Numedals-Laget, 22de og 23de, 
Hawley, Minn. 

Tele-Laget, 22de, 23de, 24de, Fer-
gus FaW, Minn. 

Mjøsen-Laget, 23de og 24de, Red 
Wing, Minn. 

.Nordlands-Laget, 23de og 24de, 
Thief River Falls, Minn. 

Hadelands-Laget, 23de, "24de og 
25de, Hudson, Wis. 

-Nordvestre Telelag, 25d.e, 26de og 
27de, Williston, N. Dak. 

Nordfjord-Laget, 28de, 29de og 
30te, Belview, Minn. -

Gudbrcmdsdals-Laget, 29de, 30te, 
Detroit, Minn. 

Sætesdals-Laget og Spillemands-
stævne, 29de og 30te, Grand Forks, 
N. Dak. z - ' 

Merd als-Laget, 30te Juni, 1ste 
og 2den Juli, Alexandria, Minn. 

S^ndhordlands-Laget, 22de og 
23de August, Estherville, Iowa. 

^osselaget, Septembej, Stedet end
nu ikke bestemt. 

«- «- •-
; Bygdelagenes Norgesfærd. 

Kristiania den 15de Mai. 
Bygdelagenes Norgesfærd under 

Ledelse af undertegnede, som gik 
iland fra Kjæmpedamperen „Aquita-
nia" i Southampton om Morgenen 
den 9de Mai, ankom til London med 
specielt ^xphestog. Ved Ankomsten 
til Waterloo Statton mødte Cunard-
Kompaniets Repræsentanter Færden 
med Biler, hvori Færdens' Deltagere 
blev kjørt direkte til Hotellet. 'Efter 
Lunch og en Hvilepause blev de af 
Cunard-Kompaniet inviteret ttl en 
Automobiltur og under Ledelse as 
kyndige Førere kjørt rundt i London 
for at fe denne Bys fornemste Sevær
digheder. En faadan Tur faar alle 
Cunard-Liniens flandinavifle Passa-' 
gerer, som reiser gjennem _London. 
Turen fra Hotellet foregik med de 
mest statelige Automobiler, som paa 
Engelfl kaldes „Char-a-banc". Med 
hver Automobil fulgte en Fører> som 
forklarede os alt af Jntexesse. 

Vi forlod London med fpeeielt Tog 
og emfom til Newcastle den 11te Mai, 
hvor>vi gik ombord i Dampskibet til 
Bergen. Vi naaede frem til Bergen 
den 13de Mai efter at have, været 
indotn Stavanger og Héugefund. Vi 
blev i Bergen mødt af Cunard-Lini-
ens Hovedggent, Ivar Grøtte, som 
sørgede for, at Opholdet der blev be
hageligt. Søndag Morgen.reiste., vi 
videre flted Dagtoget for at faa An-
ledning ttl at se den storslagne Na
tur gjennem Voss og Hallingdal med 
de smukke snedækkede Fjelde, hvilket 
er noget af det skjønneste man kan se 
af Naturen. Vi var meget taknem
melige, fordi Cunard-Linien havde 
arrangeret denne Tur over Høifjeldet. 
Om Aftenen ankom vi ttl Kristiania 
og blev meget glade ved at blive mod
taget af Cunard-Liniens. General
agent M. R. Raffel, og Personale, 
som havde føfget for Hotelværelser, 
etc. " S. O. Olstad. ' 

Fransk-britisk Enighed. London 
den 31te Mai. Den sidste Krise • i 
Erstatningsspørgsmaalet er over-
staaet uden nogen Uenighed mellem 
Frankrige og Storbritannien, oplyste 
Premierminister Lloyd George i Un
derhuset i Eftermiddag. Han erklæ
rede, at Amerikas Fravær forstyrrede 
Balancen i Nationligaens Erstat-

Butt er-Krus t 
TOAST 

Server den med Kaffe 
De vil faa ftørrc Nydelse af Deres Kaffe, hvis 

"'De serverer med den de oprindelige Kavringer, 
„Butter--Krust Toast". 

Denne nydelige, sprvde, brune Toast bringer 
tilbage Deres Barndoms Appetit. Den er la-
vet med rig Melk paa den samme ^ode gamle 
Maade, som De pleiede at nyde den i Gamle-, 
landet. 

GpSrg efter den gule Pose 

med Gutten og Kanden. 

Tilsalgs hos Deres Grocer. 

B®Ä£!&GCö.|Sr 
»INWPOUS.IC»» 

Kavring 

Excelsior Baking Go., 
Minneapolis, Minn. 

Vgrnesrbeide. 
Organisätion dannet for Afskaffelse 

af Barnearbeide i Landet. Gom-
pers Præsident. 

Washington, 1ste Juni. En per
manent Organisation, der vil arbeide 
for „absolut Afskaffelse af Barnear
beide i de Forenede Stater", blev 
dannet her idag af Repræsentanter 
for endel Landsorganisationer sam
menkaldt til Konferens af Samuel 
Gompers, Præsident for American 
Federation of Labor, efter Drøftelsen 
af (sogen i Højesteret, der erklærede 
Loven mod Barnearbeide ugyldig 
paagrund af den specielle Skat paa 
Produkter af Barnearbeide. 

Repræsentanter sor den nye Or-
ganisation mødte efter en Konferens 
i Arbeiderforbundets Hovedkvartes 
for Husets Justitskomite for at an-
befale Lovgivning, .der forbyder el-
ler regulerer Beskjæstigelfen af Børn 
i Gruber, Fabriker og lignende an-
strængende Beskjæstigelser. Republi
kaneren, Kongresmand Chandler, 
New Dork, sagde, at han og andre 
Medlemmer af komiteen mente, at 
det ikke var mulig at opnået noget 
ved Lov, medmindre et Amendement 
til Grundloven blev vedtaget. 

Den Organisation, der blev dannet 
idag for at begynde en Kampagne 
fer et saadant Amendement, vil gaa 
under Navnet „The Permanent Con
ference for the Abolition of Child 
Labor". Mr. Gompers blev perma
nent Formand. 

En 10-Mandskomite blev nedsat 
for at udarbeide et Amendement ttl 
Grundloven og den bedst mulige Lov 
for Forholdet. Komiteen vil senere 

rapportere til Konferensen, der Vil 
gjøre sine Henstillinger. Konferen
sen vedtog en af Præsident GomperZ 
foreslaaet Resolution, der erklærede, 
at „Konferensen var udtrykkelig or-
ganiseret for at afskaffe Børnearbei* 
de for Fortjeneste i de Forenede Sta
ter, dets Besiddelser og Territorier". 

I en Tale»til Konferensen, hvori 
han omtalte Afhøringen angaaende 
Børnearbeide for Husets Justitsko
mite, sagde Mr. Gompers, at „hvis 
Komiteens Holdning er en Pegepind 
med Hensyn til Stemningen i Kon
gressen, da forestaar der os en Kamp, 
underlig og midtviktoriansk som det 
kan synes." Kongresmændene be
kymrede sig mere om Sager, der kun
de hjælpe til deres Gjenvalg, sagde 
han. Det var overraffende, at det 
fluide være nødvendig at bede Kon
gressen om at beffytte jBørn. Udta
lelser af Komitemedlemmer havde 
imidlertid antydet et langt større Øn
ske ont at komme sig fra det end at 
raade Bod paa Forholdet. Kongres
sen vilde imidlertid ikke blive givet 
Ro. Spørgsmaalet forelda for Lan
det og det vilde blive kjæmpet frem 
til en Af gjørelfe, der tilslut vilde, 
bringe amerikanfle Børn Frihed. 

• Blandt de tilstedeværende var Dr. 
C. O. Watson af Federal Council öf 
Churches, Mrs. Florence Kelley, ge
neralsekretær for National Con-
sumers Leagye, og Mathilde Lindsay, 
Repræsentant for National Women's 
Trade Union League. 

Naar De strive^ til nogen as de Fir-
moer, som averterer i vort Blad, Bør De 
altid nævne, at De har seet Avertisse-
mentet i „Minneapolis Tidende". Det 
vil sikre Dem imødekommende Behandling. 

En ægte 

for tun $2.00 
og to nye HelaarS-Abonnenter 

paa „Minneapolis Tidende". 
r En Parker „Lucky Curve" Fountain Pen er sand-
synliigvis den i «Ile Henseender bedste Pen, font hidtil 
er blevet fabrikeret. * 

Hver Parker Pen er lavet fsr at være heltigjennem 
tilfredsstillende af et Kompani, som har lavet disse 
$etttte i »ver 25 Aar, og den er af Fabrikanterne fuldt 
garanteret i et Aar. 
' Den Type, der her et afbildet, er en No. 23%L, 

med en 14 Karat Guldpennesplit, hvis regulære Pris, 
indbefattet Krigsstat, er $3.40. 

For ot øge „Minneapolis ^Tidende"? 
ill• Udbredelse vil vi give en af disse Penne 

aldeles frit til enhver af vore Abonnenter, der vil 
. gjøre 08 t>en Tjeneste at skaffe os sex nye Helaars-
Wbonnenter paa Bladet eller vi vil sælge den for $2.00 
til enhver der skaffer os to nye Helaarsabonnenter 
paa Minneapolis Tidende. Bi vil ogsaa sende en af 
disse Penne portofrit til hvilkensonchelst Adresse for 
den regulære Pris of $3.40. 

SReirtlllh lill De kan leterholde en af disse Penne, 
««• hhjz De bare gjør et Forsøg. De vil 

blive overrasket over, hvor let det er at saa Deres Ven
ner og Naboer ttl at bestille Bladet, hvis De bare frem
holder for dem, hvor megen værdifuld Læsning de faar 
t „Minneapolis Tidende" i Løbet af et Aar for bare 
$1.60. N 

" Indsend Bestillingerne til , 

umespoks gidende 
Tidende Building:, 

307-309 So. 6th SU, Minneapolis, Minn. å 
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