
i Minneapolis Tidende, Thorsdag ben 8de Juni 1922. _j 

Sätteratur. 
„The Friendly Arctic" heder den 

NttLrkelige Bog paa næsten 800 store 
Sider, som den berømte Polarforsker 
Vilhjalmur Stefansson nylig har 
faaet udgivet hos The Macmillan 
Company, 64-66 Fifth Avenue, New. 
Aork. 

Det ligger i Bogens Titel, at Ste-
fansson vil hævde et nyt Syn paa 
Polarregionen og borttage den tra
ditionelle Opfatning af hine fjerne 
Egne som uhyre ugjcestmilde. Gang 
paa Gang driver han Gjøn med Læ
rebøger, Romaner, Digte og endog 
„ Encyclopaedia Britannica" for de 
Beskrivelser, som der er givet af det 
evige Øde, den store Stilhed og den 
uudholdelige Kulde deroppe. Dig-
feren Robert Service sad nedenfor 
Polarkredsen i en lun Stue i Daw-
son, da han skrev meget af bet, som 
han har leveret om Polarstilheden. 
„Men vi oppe i det fjerne Norden," 
siger Stefansson, ,>glemmer aldrig 
det Drøn og Brag, som Pakisen kan 
frembringe." Kulden er ikke saa for-
færdelig. Den koldeste Temperatur 
i Havre, Montana, er 14 Grader kol
dere end paa Nordamerikas Nord-
kyst og 10 Grader koldere end paa 
selve Novdpolen. Sne er der heller 
ikke i flige uhyre store Masser. Han 
nævner exempelvis, at Snefaldet paa 
Ellesmere Land, Verdens nordligste 
0, er bare en Tiendepart af, hvad 
Veirbureauet anflaar den Sne, som 
hvert Aar folder i St. Louis, Mo. 
Det meste af alt Land i Polaregnen 
er næsten frit for Sne paa alle Äi-
der af Aaret. Og Vegetationen er 
langt rigere, end Folk i Almindelig
hed tror. Store Strøg, som i den 
almindelige Bevidsthed Aaret rundt 
ligger under Masser af Is og Sne, 
er bedækket med- Græs rigeligt til 
Foder for Caribou (ett Slags Rens
dyr) og Ovibos (Moskusoxe), og der 
er en vidunderlig Blomsterpragt. 

Stefansson har paa denne sin tre-
die Expedition, der varede i fem Aar 
cg var den længste, og mest omsatten--
de Polarfærd nogensinde foretaget, 
bevist, at det godt lader ilg gjøre at 
leve af Landet. - Al denne Hermetik 
og anden ProviKtt, som Polarfor-
skerne har pleiet at bringe med, me
ner han er aldeles overflødig; har 
man bare Gevær og Ammunition, 
vil bet ikke være nogen. Vanskelighed 
med at skaffe Proviant — og det 
langesundere Proviant end Herme
tik og denflags. Stefansson giver 
Cxentpler paa, hvordan Folkene blev 
angrebne af Skjørbug ved at spise 
„civiliseret" Mad, medens de gik fri 
for den frygtede Sygdom, hvis de ba-
re holdt sig til Cariboukjød. -

Te Erfaringer, som Stefansson 
har indhøstet, har overbevist ham 
om, at Polarforskningen ikke er for
bunden med flige Farer, som mange 
tidligere Opdagelsesr«sende har gi
bet det Udseende af, og som Bøgerne 
beretter saa meget om. I ni Polar-
vintre har han ikke frosset en Fin-
ger eller en Taa, og det har heller 
ikke nogen af hans Folk. Det var 
kun yderst sjelden, at det var for 
koldt til at udføre Arbeide af en eller 
anden Sort. Han antyder, at Po-
larforsterne med Villi? har bestyrket 
Folk i deres Opfatning af Polarli-
vets Rædfler, og nævner i den For
bindelse, at Peary, først efteråt han 
havde trukket sig tilbage, skrev sin 
Bog „Secrets of Polar Travel". 
De Opdagelsesreisende, som har lagt 
sig til i Vinterkvarter og fordrevet 
Tiden med at lytte til Fonografer og 
strive Breve^for Sommerens Post, 
har bortkastet kostbar Tid, mener 
Stefansson. _ 

Mere fængslende end de fleste Ro^ 
maner er Stefynssons Beretninger 
om disse fem Aar LPolctregtten. Og 
de er skrevet med et friskt Humør og 
— trods den knappe og letlæselige 
Stil — skildret med de mest levende 
Farver. "• -

Stefansson er selv født i Canada 
af islandske Forældre. Flere af 
hans talrige Stab Medarbeidere var 
Nordboer. De to Mænd,' med hvem 
han dglte sine haardeste Strabadser, 
var Nordmænd, Storker Storkersen 
oo. Ole Andreasen. StaefanSson vil 
helst have med sig som sine Medhjæl
pere unge eventyrlystne Mænd, der 
ikke er udsat for at blive angreben 
as Hjemve. Storkersen og Andrea-
sen var nxtop Mænd ester hans 
Sind. Stefansson fortæller om sit 
første Møde med Ole Andreasen i 
1912. Det var paa Nordkysten af 
Canada nær Maekenziofloden, hvor 
han drev med Fangst og havde været 
alene hele Vinteren. Paa Stefans-
sons SpørgZtnaal, om han ikke fandt 
bet ensomt, svarede Andreasen, at bet 

var der ingen Grund til: Der var 
altid noget, som hændte; tildels kun-
de Veiret bære saa slemt, at han ikke 
kunde gaa ud, og da var jo denne 
Husarrest en Oplevelse, og saa kunde 
det igjen blive pent Veir,.og da gik 
han ud og saa -til sine Sparer, fandt 
dem tildels fulde, tildels tomme — 
stadig Afvexling; en Gang om Maa-
neden ellej* saa kunde han ogsaa 
træffe til at se en Eskimo. Det maat-
te være galt fat med det Menneske, 
som ikke fandt nok Forandring i et 
saadant Liv. 

Ole Andreasen er Søn af en Sy
ver Andrsasen, en Arbeider ved 
Kjærs Brug, Glemminge. Hans 
Broder Martin er ogsaa en velkjendt 
Nordpols-farer og var med paa Ste-
fanssons første Reise. 

Storkersen er født i Trondenæs i 
Nærheden af Harstad, Norge, og var 
en erfaren Jshavsfarer, da han drog 
ud med Stefansson.-Han er gift med 
en Eskimokvinde og har to Børn med 
hende. Da Stefansson i 1918 blev 
syg paa Herschel-Øett, overlod hgn 
Kommandoen til Storkersen, der i et 
halvt Aar gjorde en Reise i Ishavet 
paa et Isflag. Storkerset?^ Beret-
ning om denne R"eise har Stefansson 
medtaget i Bogen. 

Som bekjendt blev et af Stefans-
fons ' Skibe, „Karluk", knust i Isen. 
Otte Mand blev borte. Blandt de 
elleve, hvide, som reddede sig, var 
Bjarne Mamen fra Fredrikshald, 
men han døde paa Wrangell-Øen 
Vaaren 1914. Han var Karilægger 
paa Færden. En anden Nordmand, 
Andrew Norem, Stuert paa „Mary 
Sachs", blev sindsforvirret og begik 
Selvmord den 16de April 1914. I 
den talrige videnskabelige Stab var 
den danffe Botaniker Fritz Johansen. 

En Videnskabsmand*.af norsk Her
komst, Dr. Rudolph M Anderson, 
var Expeditionens næstkomtnande-
rende. Som bekjendt opstod der 
Stridigheder mellem Stefansson og 
Anderson, der paa et ganske tidligt 
Stadium nægtede at lystre Stefans-
fons Ordrer. Det blev tildels nok* 
saa broget for Stefansson Paa Grund 
af dette Forhold; men det synes, som 
om Stefanssøn i sin Bog har be
handlet dette Emne paa en diskret 
Maade. Han nævner etsteds, at 
„gammelt Venskab blev brudt og 
Saar opstod, font til denne Dag ikke 
er lægt". Om Aarsagexne siger han, 
at de tildels skyldtes „virkelig Me-
uingsforskjel, tildels Jalousi". 
Blandt de Ting, som til at begynde 
med vakte Misnøie, var Stefanssons 
Plan om Smeltning af Havis til 
Drikkevand og at stole paa Polarvildt 
til Proviant. Det var umuligt for 
Stefansson at faa endel af den* vi
denskabelige Stab. til at tro, at Hav-
vandsisen omsider bliver fersk. 
I Forbindelse med Færdens Nord-

mænd nævnes det Karaktertræk, som 
Stefansson har opdaget hos dem, at 
de skal feire enhver Begivenhed. Da 
han en Aften vendte tilbage til Sei
rett, kunde han paa tang Afstand fe, 
at noget. usædvanlig var hændt. 
Storkersen ag Andreasen syntes at 
have det travlt med Forberedelser til 
et „Festmaaltid". De havde under 
Stefanssons Fravær' i Horisonten 
opdaget et nyt Land og skulde feire 
Begivenheden. 

Om Effimoerne siger Stefansson, 
at de er de venligste, snilleste og elsk
værdigste Folk, hvis Mage det er 
vanskeligt at finde i noget Sam
fundslag af vor .Civilisation. .En 
Eskimo ler mere paa en Maaned, end 
en almindslig hvid Mand gjør paa et 
Aar. Men de maa behandles som 
Ligemætch. Den eneste Ugreie, Ex
peditionen havde med Eskimoerne, 
skyldtes, at Kaptein Gonzales, vilde 
kjøre paa en af Hundeslæderne, me
dens han forlangte', at de Eskimoer, 
som var med ham, skulde gaa. Der 
fortælles en'hel Del om Eskimoernes 
Overtro. Det er udwligt at faa dem 
til at opgive den Tro, at naar et 
Menneske drømmer, er Ørnene uSe 
paa Vandring. ~ . 
. Samkvemmet med de fjvide og Ci-

vilifatiottsfarføg holder dog paa at 
forvandle Eskimoerne til et' mindre 
elskværdigt og mindre lykkeligt Folk, 
siger Stefansson. 

Det vrimler i Bogen af spændende 
Oplevelser. Engang troede Ader-
verdenen fitldf og fast, at Stefansson 
var omkommen. Aviserne indcholdt 
dramatiske Beretningen om hans 
„Endeligt" og hans „Redning fra 
Hungersdøden". Stefansson latter
liggjør især dette sidste; mener, at 
ingen behøver at sulte ihjel i Polar-
egnen, hvis han bare har GeZvcer. 

Den 15de Juli 1915 — nøiagtig 
paa 62-Aars Dagen — sandt Ste
fansson McClintocR Optegnelser 

fra dennes nordligst Betraadte Punkt 
den 15de Juni 1853, Han fandt og
saa McClureZ Optegnelser om Nord-
vestpassagens Opdagelse i 1851. I 
denne Forbindelse har han _en Pa-, 
renHes om, at etikette Mennesker 
tror, at Amundsen opdagede Nord
vestpassagen i 1905. 

Med Hensyn til sitte Medhjælpere 
siger Stefansson, at han fandt uni-
versitetsdannÄe Mænd langt mere 
nøisotttme og haardføre overfor 
Strabadser end Matroser og almin
delige Arbeidere. Han havde fire 
Harvard-Mænd og en fra Leland 
Stanford Universitet med sig. Blandt 
dem var der aldrig nogen Klage, me-
dens Samtalen blandt Matroserne 
stadig dreiede sig om den Lode Ma
den, som de var vant til. 

„Det er fremdeles min kjæreste 
Drøm at opdage mere Land eller, 
hvis der ikke viser sig at være mere 
Land, at fastflaa det Faktum for den 
halv Millioner eller mere Kvadrat
mil, som endnu-er uudforsket i Nord
polaregnen," siger Stefansson. 

Stefansson meddeler Expeditio-
nens Tilblivelseshistorie. Planerne 
til hans tredie Expedition fortnede sig 
under hans Expedition 1908-12. 
National Geographic Society bevil
gede til at begynde med store Sum
mér for den tredie Færd; men den 
kanadiske Regjering blev saa interes
seret, at den bestemte sig for ahsørge 
for hele Udrustningen. Færdens 
økonomiske Resultater og Pengeværdi 
kan lettest bedømmes af dens botani
ske, zoologiske og geqlogiste Rappor
ter. Opdagelsen af nyt 'Land har 
lagt endel farvede Flækksr til Kar
tet. Expeditionens største Værd, tite
ner dog Steftmsson, ligger deri, at 
den har bidraget betydelig., til at gjø 
re let det, som engang syntes vanske-
ligt, og gjort sikkert det, der før 
gjaldt for at være farefuldt. 

„Christian Keyser Preus". Samlet 
af O. A. Tingelstad og O. M. Nor 
lie. Augsburg Publishing House, 
Minneapolis. Pris $2.00. ( 

Et smukt Minde er sat den ifjor 
afdøde afholdte Professor C'. 
Preus i denne omhyggelig redigerede 
Bog paa vel 400 Sider. JKe nok 
med, at man gjennem de mange 
Stykker, der belyser- de forskjellige 
Sider af hans Karakter og giver en 
sammenhængende Oversigt over hele 
hanS- Livsværk, kan danner sig et klart 
Begreb om hans Personlighed; titen 
man faar ogsaa Glimt ind i mange 
Forhold og Hændelser, der har væ
ret as Betydnivg i norsk-amerikansk 
Historie. 

Bogen begynder med Professor 
Preus' og hans Hustrus Stamtav
ler. Dr. Norlie gjør dette for at vi
se, at SEgteparret er runden af god 
Rod. I det næste Afsnit giver Dr. 
O. E..» Brandt et sympathisk Billede 
af Prof. Preus' Fader, Past. Her
man Atttberg Preus, som i 32 Aar 
var den norske Synodes Formand. 
Dr. Brandt behandler ogsaa C. K. 
Preus som Præst, skildrer det sam-
vittigh'edsfulde Stræv, som gjorde 
ham til den store Prædikant han 
blev, hans nidkjære Virksomhed i 
Menigheden og hans opofrende 
Hjælpsomhed som Sjælesørger. 

Et meget interessant Afsnit er det, 
som Broderen, Past. I. W. Preus, 
har skrevet om Barneaarene paa 
Spring Prairie Præstegaard. Det 
var ideale Familieforhold, som der 
herskede. De smaa^Uddrag, som er 
gjort af Moderens ^Dagbog, giver 
dette Afsnit næsten kulturhistorisk 
Betydning. Past. I. Nordbys Styk-
ke om Skoledagene er et værdigt Si
destykke til Skildringerne fro Præ-
stegaardett paa Spring Prairie, 'med 
de mange træffende Billeder fra 
Luther College og Concordia Semi
nar. Paa Engelsk skriver Prof. O. 
A. Tingelstad om Prof. Pröus' store 
Arbeide som Lærer og Bestyrer ved 
Luther College. Past. I. B. Torrt* 
son skriver ont ham forn Samfunds-
formand og Theolog og Prof. S. 
Strand om ham som Formand for1 

Skoleforbundet. Der er ogsaa ett hel 
Del Smaatræk, og Past. R. Malmin 
har leveret et indholdsrigt Bidrag 
under Overskriften „Bortgang Ef
termæle". : 

D  ̂sidste 150 Sitier giver et Ud
valg af Prædikener'og Taler, som 
Prof. Preus har holdt, fornt Afhand
linger og Breve fra hans Haand. 

Der forekommer talrige interes
sante Billeder i Bogen. 

Bogens Hensigt, figes det i 
Forordet, er at Kjendffabet til Preus' 
gode Navn og Virke maa udbredes i 
videre Kredse og leve nedigjennem 
Slægterne til Opmuntring dg Op
løftelse og Lovsottz. Og det maa 
figes til de to" Luther College-Sære-

res Ros, at Udfaldet svarer til Hen
sigten, og at det er lykkets dem ai le
vere ett smuk og træffende Karakte-
ristik af Prof C. K. Preus. 

Lutheran Mission Work Among 
the American Indians. Af Albert 
Keiser, Ph. D. Augsburg Publish
ing House, Minneapolis. Prig $1.50. 

Paa en kortfattet og dog fyldig 
Maade er i denne Bog skildret den 
Virksomhed, som den lutherske Jtirfe 
har udfoldet for at bringe Evange
liet til Landets Urindvaanere. Det 
første Afsnit handler om Svenskerne 

Delaware. Nærmere Rede gjøres 
i de følgende Afsnit for Missions-
virksomheden blandt Chippewaerne i 
Michigan og Minnesota, Jowa-Sy-
nodens Mission i Nordvesten, den 
danske CWokee-Mission i Oklaho-
ma, Wisconsin-Synodens Apache-
Mission i Arizona, Missouri-Syno
dens Arbeide blandt Stockbridge-' 
Indianerne, den norsk lutherske Kir
kes Bethany Jndianermission og 
Eielsen-Synodens Mnssion blandt 
Pottawatomierne. 
' Der er ett hel Del Billeder af 
Eielsen-Synodens Mission blandt 
og Missionsstationer., 

„I Landslagt". Digte af Johan 
Rasmussen. 

De ca. 40 Digte, som denne Sam
ling indeholder, fortjener Opmærk
somhed. Der er Stemning i dem, og 
Formen behersker han gariste overle
gent. Dette fan bedst illustreres ved 
at gjengive Vers fra et Par af dem. 
Feilfrit er Rimet og Stemningen 
ægte følt for Exempel i „Trækfugl": 

„Jeg bented med Længsel saa nftmgen 
Gang; 

jeg lyttet til Vaarens Vinde. 
Jeg ventet at høre din kjendte Sang; 
jeg bar den saa grant' i Minde. — 
Men noget jeg glemte for hver «n Høst 
fra Foraarets lyse Tage. 
Det var dette Haab. — denne sæle-Trøst, 
du bar, naar bit kom tilbage." 

Og en Prøve til fra „Sommer
natten hjemme": 
„Stille, stille! Skogen sover 
lænende mod Fjeldets Bryst. 
Fjordens dømmelystne Vover 
kjæler mod den barske Kyst. 
Sommernattens svale Vind 
leger om den Høie Tind; . • 
seiler hviskende udover, 
medens Høifjeldsvidden sover/' 

Sport. 

Forfatterens Adresse er: 
19th Ave. S., Minneapolis. 
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Mayor" Thompsons Jnjnrieproces. 
Chicago, 2den Juni.*Mayor William 
Hale Thompson optraadte som Vidne 
idag i sin $500,000 Injuriesag mod 
„Chicago Tribune". Han var stæv-
net af Blahej og under Afhøringen 
var der flere skarpe Sammenstød mel
lem ham og Weymouth Kirkland, 
Bladets Advokat. Sagen skriver sig 
fra Artikler i „Tribune", der be
skyldte Thompson for ikke at have støt
tet Regjeringen i Verdenskrigen. Han 
blev specielt forhørt angaaende sin 
Holdning til Krigen og hvad han 
gjorde for at støtte Regjeringen un
der Krigen. X 

Han blev fpurgt om Patriotiske Ta
ler, han havde holdt under Krigen, 
og erklærede, at han havde holdt fle
re. Da Kirkland bilde have ham til 
at nævne specielle Tilfælder, spurg
te han, om Kirkland mente denflags 
patriotiske Møder, som han holdt. 

„Ja, min Sort patriotiske Møder," 
sagde-Ktrkland-7 
^ „Net, jeg talte ikke paa nogen pro-
britiske Møder," svarede Thompson. 

Kongresmand Julius Kahn af Cck^ 
lifornia var ogsaa Vidne for Bladet. 
Spurgt angaaende den almindelige 
Opfatning af den Rolle, offentlige 
Mænd burde spille under Krigen, sva-
rede Kahn, at den almindelige Me
ning var, at alle burde støtte Kri
gen. Paa et lignende Spørgsmaal 
angaaende Udskrivningen svarede han, 
at det blev anseét as stor Betydnings 
at Mænd i offentlige Stillinger skul
de hjælpe tiL 

Automobiltydbande. Chicago den 
30te Mai. Politiet har faaet Rede 
-paa en Bande, der driver med Ty-
deri af Automobiler over hele Lan-
det, hvis Chef siges at være „Con" 
Shea, Arbeiderlederen, som mt er 
under Anklage i Forbindelse med 
Mordet paa to Politimænd. William 
Smith, der gjælder for at være 
Bandens „Agent i Felten", blev idag 
af Politiet bragt hid fra St. Louis. 

Eftersøgt fot fob Mvrb. Jones-
boro, Ark.', den 30te Mai. En for
henværende Straffange og Bandit, 
Green Garner, blev forfulgt af 
Mandgarder idag, efteråt hatt havde 
dræbt Edgar Hanson, Sedgewick, 
Ark., i en Trætte over Rusdrikke. 
Hanson figes at txrre ben syvende 
Mand dræbt af Garner. v 

Reis vestover med 'M 

Peder Mlund 50 Aar. Den ver-
dettskjettdte Skøiteløber og alsidige 
Idrætsmand Trønderen Peter Ost
lund fyldte den 7de" MaK 50 Aar, 
skriver „Tidens Tegn". Østlund stod 
som en af Verdens bedste Skøiteløu 
bere, for ikke at sige den bedste, i 
10-Aars Perioden 1890=1900 og 
paa alle Europas Baner høstede han 
i disse Aar en Mængde Laurbær. 
Saaledes blev han Verdensmester i 
Davos 1898 og Berlin 1899, Euro
pamester i Davos 1899 og Budapest 
1900, samt Norgesmester i Trond-
hjem 1898. Det er bare Strunni-
foff og Oscar Mathisen som har lige 
mange eller flere internationale Me
sterskaber. Østlunds Rekorder paa 
de forskjellige Distancer stod urørt i 
mange Aar, indtil Oscar Mathisen 
kom og flyttede paa dem. Endnu 
indehar han dog Verdensrekorden 
paa Mil og 3 Mil, med Tider 
henholdsvis 1.18.6 og 8.58.2. 4?an 
er IEresmedlem af Tvondhjems 
Skøiteklub, hvis Glansperiode fal
der sammen med Østlunds. 

Peder Østlund har ogsaa været en 
dygtig Cyklist og er fremdeles.passio 
nevet Seiler. I alle disse tre Idræts 
grene fungerer han nu stadig fom en 
dygtig og interesseret Dommer. 

Mange Nordmænd i Minneapolis 
vil vistnok erindre Østhmi) fra for 
vel 20 Aar siden, da han sats' paa 
H. O. Bergs Skræddervoerksted paa 
Cedar Avenue. 

.Skotske Fodboldspillere seirer 
Norge. Kristiania den 16de Mai. 
Kampen igaar Aftes mellem New 
castle United Fodboldhold og „Frigg' 
blev en stor Begivenhed paa Grund af 
det udmærkede, interessante Spil, 
som Skotterne kunde opvise. Kon 
gen og Kronprinsen overvar Nampen 
plus 6,000 ivrige Tilskuere. New 
castle United vandt fortjent Kampen 
med 5-0 og havde øiensynlig Chance 
sor at lægge 5 nye Maal til. Selv 
om man kan have sin særegne Me 
ning om professionelle Fodboldspil
lere, maa man dog sige, at Newcast
le United viste noget af det bedste 
Fodboldspil, man Har seet i Norge. 

Stavanger den 14de Mat. Sta
vanger Idrætsforening Har igaar og 
idag havt Besøg as det skotske Pro-
sessionistlag Dumbarton Football 
Club. Igaar Aftes beseirede Skot
terne Sif's bedste Lag med 2-0. Idag 
stillede Sif et betydelig svagere Lag, 
som blev flaaet med 7-1. 

Kristiania den 18de Mat. New
castle United Fodboldhold seirede 
igaar over et specielt sammensat By-
-lag Her fra Byen med 1-0 efter en 
Haard Kamp. 

Internationalt Terrænløb. Kri
stiania den 15de Mai. Torshaug 
Idrætsforenings oärlige internatio
nale Terrænløb fik fin Afgjørelse 
igaar paa Stadion. Løbet, som reg
nes for en af Sæsonens største Be
givenheder paa Omraadet, havde 
samlet'3,000 Tilskuere. Interessen 
samlede sig i første Række ont den 
store Vandrestatuette mellem Tors-
haugsgutterne og det dygtige svenske 
Lag, Kamraterna fra Gøteborg. 
Svenskerne vandt i denne Lagkonkur-
No. 1 i EnkeltmandskonkÄrrence, idet 
No. 1 i Enkeltmatsdkonkurrence, idet 
hatt kom ind 100 Meter foran Næste
mand, en Svenske. 

Vil der ikke blive noget af Mallo-
rh^Lenglen Kampen? Paris den 1ste 
Juni Mile. Suzanne Lenglen, In-
dehaver af det franske Tennismester-
flab for Damer, der tfjor tabte Ver
densmesterskabet til Mrs. Molla 
Bjurftedt Mallory, har udtalt sig som 
kjed overnat Mrs. Mallory for nog
le Dage siden tabte en Tennismatch 
med Mrs. Beamish i England, idet 
hun metter, at dette kanske er et Tegn 
paa, at Mrs. Mallory ikke vil være 
istand til at naa op i Slutkampe
ne i Vet^ensmesterffabsspillene i 
Wimbledon, England. 

£atatio*£ 
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LIMITED 
DET NYE STAALTOG 

Forlader St. Paul . • 11*1$ Fm. 
Forlader Minneapolis . ll.SO Fm. 

Til Spokane, Seattle, Tacottta, Portland, Vancouver, Victoria. 
Rainier Nationalpark og nordlige Stillehavskyst og stans i ̂  

Glacier 
National Park 

Ferier koster mindre iaar. Billetpriserne er lavere. Ingen Krigsstat. 
Sonuner-Turisttaxter daglig fra St. Paul og Minneapolis til 

Glacier Nationalpark . . . $48.70 
Glacier Yellowstone Rundture til.20 
@-potasse •*•••• • • 67.00 
Seattle-Tacoma-Portland . • 72.00 
Vancouver-Victoria . . . . 72.00 

Stort Valg af Ruter. Reis eller vend tilbage med Oriental Limited 
via Great Northem-Jernbanen, den naturskjønne Rute gjennem det 
fortryllende Land i 

Det naturskjMne Nordvesten 
Minneapolis Billetkontor St. Paul Billetkontor 

524 Second Ave. So. 4tfj og Jackson Streets 
- Tel. Atlantic 8844. ~ Ga 3851. 

A. J. DICKINSON, 
Passagertrafik-Bestyrer 

St. Paul, Minn. 
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Norske Fodboldseire i Storkholm. 
Stockholm den 14de Mai. I Fod-
boldkampen her idag paa Stockholms 
Stadion vandt „Ørn", Horten, en 
pen Seir over Marieberg med 1 
mod 0. Harald Strøm, Verdens
mesteren paa Skøiter, spillede indre 
Høtre paa „Prn"s Lag. 

Stockholm den 16de Mat. I ett 
Fodboldkamp idag sto g „Ørn" Stock
holmskamraterna med 4*0. . 

En Kamp am Berd6tsmeAerflabet 
i Tnngvægts-Brydning vil atter blive 
udkjæmpet her i Byen mellem den' 
nuværende Verdensmester Strangler 
Lewis og den svenske Mesterbryder 
John Friberg, dennegang paa Nicol
let Field Onsdag den 14de Juni. 
Afgjørende er to af tre Fald, og alle 
Hold, indbefattet „Headlock ,̂ vil bli-
ve tilladt. » ^ - *, y x ^ 

% -'i- 'M Vf >, "Z, 

Luther College-S eir. Deeorah, 
Iowa, den 2den Juni. Luther Col
lege Baseball-Hold vandt idag over 
Holdet fra Dubuque Universitet, 4 til 
2. Hovden „Pitched" udmærket for 
Luther College, idet han „struck out" 
19 Mænd og bare tillod fire Træf
fere. 

Freberg vinder over Grebmeier.—> 

St. Cloud, Minn., den 2den Juni. 
John Freberg af Minneapolis vandt 
de to første Fald i Brydekampen med 
Fred Grebmeier, „den mttftiste Jotoa-
Tungvægt", her idag. Det første 
Fald kom efter 41 Minuters Kamp, 
det andet efter 30 Sekunder. 

Larsson vandt 5,000-Metrr Løbet. 
Kristiania den 18de Mai^ Torshaugs 
internationale 5,000 Meter Løb 
fandt Sted Tirsdag den 16de Mai 
paa Dæhlenengen. Erik Larsson 
fra Kamraterna, Gøteborg, vandt let 
med en Tid af 16,10,2. No. 2 blev 
H. Ekblad, Torshaug, 16,12. 

Hængte sin Mand. Chicago den 
3die Juni. Mrs: Victoria Turek, 
Moder til tre Børn, har tilstaaet, at 
hun og Leopold Mifrut, der tidligere 
boede i hendes Hjem, havde hængt 
hendes 54 Aar gamle*Mand Joseph. 

Turek blev funden hængende un
der en Trap i sit Hjem for 10 Tage 
siden og hans Hustru sagde, at han 
havde begaaet Selvmord. Hun blev 
imidlertid arresteret/ og forhørt. 
Mikritt er ogsaa blevet arresteret og 
stal have tilstaaet. 

Ifølge Mrs. Tureks Tilstaaelse 
havde Mikritt visshende saa stor Op
mærksomhed, at Turek havde beordret 
ham ud af sit Hus^ For flere Uger 
siden havde Mrs. Turek og Mikrut 
forsøgt at dræbe Turek, men uden 
Held. For ti Dage siden lagde imid^ 
lertid Mikrut sig paa Lur i Kjælde-
ren og slog til Turek, da han kom 
ned, hvorpaa hcm og Mrs. Turek 
homgte ham for ät gwe det Udseende» 
af Selvmord. ^ 

Flom i Ankon. Dawson, 2)- T., 
3die Juni. festerne af Vinterisen 
smelter nu saa hurtigt i Aukonfloden 
og dens Tilløb, at der meldes Flom 
fra mange Steder og det varmeste 
Maiveir," matt har oplevet i Territo
riet. For fire Dage siden var det 85 
Grader i Skyggen i Dawson og 92 
i Hazelton. 

Klondikefloden flyder over Rock-
Dæmningen, der bestytter Bear Creek 
og Maskinværkstederne der. Under
etagerne i mange Huse, Værksteder 
og Butiker er oversvømmet og Ind
byggerne er flyttet op i de øvre Eta
ger eller draget til Høiderne. Der var 
ic Fod Vand overalt i Byen. Det 
synker idag og den værste Flom er 
over. 

Der meldes out et nyt rigt Guld
fund ved Foden af Keno-Høidedraget. 
Det er en 6 Fod bred Aare med fin 
Erts. 

Østens Baner godkjender Zaxtned-
sættelseu. New Aork ben 29de Mai. 
Den 10 Procent Nedsættelse i 
Fragttaxteme, sont blev beordret af 
Mellem^tats • Handelskommissionen 
fra Iste Juli, vil blive godkjendt af 
37 Jernbaner i Østen, ifølge en Be
slutning fattet ved et Extramøde af 
disse Baners Direktører idag. 

Det blev ogsaa besluttet at nedlæg
ge Protest mod Kommissionens Kjen* 
dels, at efter-den 1ste Marts 1922 stol 
det rimelige Udbytte of Kapital an% 
bragt i Jernbaner, som bestemt i 
Transportloven, vcere 5% Procent 
Lønninger eller Passagertaler blev 
ikke behandlet.' / • •• 

Opfinder og Famllie dræbt. Äos 
Angeles den 31te Mai. Richard R. 
disen, hans Hustru og deres Barn 
blev dræbt ved en Ulykke paa ett 
Overgang over Jernbanelinien Her 
for ti Dage siden. Idag modtog 
Slægtninger to Patenter udstedt til 
Ollsen, begge paa Sikkerhedsopfm-
deiser for at hindre Ulykker. 

Reis til Vesten! 
Farm Hjem ti! lavt Kostende 

ved 

Northern Pacific Ry., 

Laudsøgeres 
Exkursioner 

4.—18. JM. 
1.—15. tog. 

Henvend Dem til 
H. C. Hasberg, 
City Pafs. Agent 
522 2nd Ave. &•:: 

Minneapolis  ̂
eller skriv til 

Immigration Tept. 
N»rther« Pacific 
GL Pa»l, Wum. 

Specielle - . , 
Reduktioner , 
Tur og Retur 

Mlletter scelgeS 
for Billetprisen for 

en Vei plus $3.-


