
Luther Lesgue. 
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Koung People's Luther League hol-
der sin anden treaarlige Konven-

tlW i La Crosse, Wis. ' •: 

Den a uden treaarlige Konvennon 
af Aoung People's Luther League af 
den norsk lutherske Kirke i Amerika 
blev aabnrf Thorsdag Morgen den 
8dc Juni i La^ Crosse State Normal 

=-4!#- School's^store Aud.torium. Exeku-' 
tivsekretcercn, Pastor N. M. Alvis-
aker, Præfibeitteii, Prof. I. . Brown 

, ' . ' og de andre Öficerer „af den nationale 
Forening var kommet etpar . Tage 
forud,'for at alt maatte bære i god 

^ Stand. La Crosse Komiteen havde 
alt i fortræffelig Forfatning, faa alt 
var re6e. Onsdag Estermiddag.be-
gyndte Delegater og besøgende at ind-
sind? sig, saaledes Luther College 
Concert Band i ro „special Cars" fra 

P^r" Tecorah. Om Aftenen Onsdag holdt 
Banden en Friluftskoncert i River-

. side Park, hvor flere tusen Folk hør
te Musiken. Fra alle Hold faar 
Banden megen Ros. ' - ' 

Kl. 10 om Morgenen den 8de Ju
ni begyndte Registrationen i La 
Crosse Chamber of Commerce,' som 
Byens Forretningsmænd har over
draget Convent'onen til Hovedkvar
ter, og ved 12-Tiden var der omkring 

usfjijs* COO Tclegater indskrevne, og etpar 
^ hundrede besøgende. Flere Delega-

ter og besøgende kom ved hvert Tog. 
Boy Scouts stillede sig til Honventio-
retts Raadighed, og gjord? udmærket 
Tjeneste som Veivisere og Budbærere. 

Klokken to om Eftermiddagen blev 
den egentlige Aabnmgsgudstjenest? 
holdt. "Pastor Norman A. Madson 
fra Bode, Iowa, holdt Prædiken over 
Konventionens Thxma, The Lise 
Worth While, Joh. 14, 16: Jeg er 

• Veien, Sandheden og Livet, ingen 
kommer til Faderen uden ved mig. 
Pastor Madson viste at alt L'.v var 
i stadig Forandring, men at det altid 
bevægede fig i en bestemt Retning. 
Naar dette er sandt' er det nødvendig 
fer os at vide hvor det bærer hen med 
os, og det er mere nødvendig at kom
me til V!shed om det aandelige Liv 
end om det timelig.?. Det er derfor 
nødvendig at vi begynder ät følge 
Kristus, men ikke det alene, det er 
ogsaa nødvendig at vi bevares i det 
F'ølge.^Mange indvmde^, at det er, 
i;of at man prøver at rette sig ester 
de ti Bud, og at man er paa ret^por 
naar man gjør det. Det fan være 
nok maafke til at ffaffe os rimelig 
Orden og Skik 'i denne Verden, men 
naar vi dør og skal ind i Saligheden 
trænger vi Frelseren. „The Life' 
Worth Wh^le" er et Liv i Frelserens 
Tj enest?. '' 

Præsidenten, Prof. I. N. Brown, 
of Canton Lutheran Normal School, 
rapporterede over Luther Leagues 
Arbeide de tre^sidste-Aar. Han hen
viste til Exekutivsekretæren, Pastor 
Wvisaker, som den der egentlig hav-

—l>e drevet Arbeidet, og viste hvorledes. 
Arbeidet var blevet velsignat. Han 
takkede alle som havde forestaaet For
beredelserne for denne Konvention, 
især Folket i La Crosse. Pastor 
Nlvisakers Rapport viste, at da den 
første Konvention blev holdt i Ned 
Wing, Minn., i 1919 var der en Or-
ganisation bare i Navn. S.den den 
Tid er hvert as de ti Distrikter, om-
kring 85 Kredse, og omtrent 1,300 
Menigheder blevet organsseret til ak-
tiv Ungdomsarbeide^ Der er om
trent 100,000 Medlemmer i Luther 
League som den nu staar. Dette Aar 
har den paataget sig at skaffe tilveie 
$20,000 til Church Extension, og 
maa samtidig jtaffe $10>000 til al
mindelige Udgifter. Dette er dog li
det mod hvad nogle andre Ungdoms-

•'foreninger i andre Kirkesamfund gjør» 
Men det ér dog ikke det vigtigste, thi 
som Præsident Brown sagd.?, hvem 
ved hvor mange udødelige " Sjæle 
gjennem Luther Leagues Arbeide er 
kommet til sin Frelser.Næste Aar haa-
l>er Pastor Dlvisaker at dci vil blive 

' mulig at organisere Missionsmarken, 
- ChinS, Madagaskar og - Zululand. 

Leaguens Embedsmænd søler at Exe-
kntivsekretærens Stilling bør vedlige
holdes og at flere <andre Sekretærer 
bør sættes i Marken saasnart de nød
vendige Penge kan tilveiebringes' En 
Del Komiteer blev valgt ved. Mte 

Møde, som senere indbragte Me 

^ MAM 

-it 

Din Wönen gäv Mther 
Concert Band en friluftskoncert i 
Myr:ck Park, hvor omkring.to tusen 
Mennesker, var tilstede. Klokken 8 
begyndte Mødet i Auditoriet. Pastor 
.I M. Wick fra Jewell, Iowa, ind-
»ledede KonventiavLns-ThDMä med at: 
vise hvad The L^ Worch While er^. 
Det er for det første at Mre r-Sam-' 

klang med Omgåelserne, ög Gud er 
den ideale-Omgivelse. For det andöt 
bestaar dette Liv i et inspirerende Ud
syn päa Livet, og for det trcdie i Tje

neste mod Menneskeheden. Dommer 
Theodore Slen fra Madison, Minn., 
besvarede det samme Spørgsmaal, 
hvad er dette Liv, med at sige at det 
ér Bevidstheden om at Synden er til-
givet og en.'ast Beslutning paa et for-" 
hedret Levnet. ; y r 

Fredag Morgen ledede Dr: Martin 
Hegland fra St. Olaf College For-
eningen i Bibelbetragtn'.ng. Luther 
College „Need Choir" akkompagnere-
de Student Sigvart I. Steen, der og-
saa kommer fra Luther College, i 
en Sang, som' blev meget vel niodta-
get. Pastor M. E. Frethe'.m fra Chi-
sago terlte over Konventionens The-
ma: „The Life Worth While — How 
Obtained and Sustained". Han v'ste, 
ät det Liv som duer til noget er Livet 
t Kristus, og at -det saaes gjennen; 
Guds inspirerede Ord. Derfor er# 
Inspiration et levende Spørgsmaal 
for dem som er unge, som har sit Liv 
for sig. Washington sagde onf en 
Barneflok som engang kom ham imø-
de, at det var en Hær som ikke kunde 
overvindes — Ungdommen. Kirkens 
Fremtid ligger i Ungdommen, der-
for er det vigtig at Ungdommen for-
staar sin Opgave. Men det cr ikke 
nok at dette Liv begyndes, det maa 
vedligeholdes, og det kan vedligehol-
des alene ved at man vier sine Lege
mer til at tjene ham. Prof. Herman 
E'. Jorgenfon fra Red Wing Semi
nar talte over det samme Emne. Han 
forklarede at The Life Worth While 
faaes> ved Gjenfødelsen, og vedlige
holdes ved Naädemidlérne. Alt Liv 
af den. høiere Art bliver til ved Fød-
sel, saaledes ogsaa det- aandelige Liv 
ved den aandelige Gjensødelse. Det
te betyder ikke at det naturlige Men
neske dør, men det vedbliver 'at leve 
som Ugræs. Det aandelige Liv maa 
dyrkes for-at Set skal kunne overgaa 
det naturlige Menneske. Det maa 
dyrkes ved Daaben, den hellige Skrift 
og Alterens Sakramente. Pastor O. 
Ottersen fra West Salem, Wis., sang 
en Solo ved dette Møde. 

Om Eftermiddagen blev der holdt 
tre forskjellige Møder, et i St. Pauls 
Kirke, et i ZZor Frelsers Kirke, o'g et 
i den tyske Kirke. Ved disse Møder 
behandlede man saadarttte Emner som 
Embedsmænd og Ledere, Junior 
League Arbeidet, selskabelige og lite-
ræreMøder, Missionsstudium, Topic 

ystem, og cn Plan til Bibelstudium. 
Pastor G. M. Rundhaug fra Chicago 
ledede Diskussionen over Junior 
League Arbeidet. Junior League vil 
bestaa af de unge i Konfirmations-
klassen og to Aar efter. Tet er net-
op i de Aar at Kirken taber Ungdom
men dersom de iøvrigt gaar tabt, 
derfor er det meget vigtig at de maa 
kunne finde et Sted inden Kirken, 
hvor de hører hjemme.' I Senior 
League føler be sig ikke hjemme, thi 
der er der ældre Ungdom, men i en 
Junior League vilde det være ander-
ledes. Pastor Rundhaugs- Tale vil 
blive trykt i Lutheran Church Herald. 
Pastor I. C. K. Preus fra Byron, 
Minn., Præsident for søndre Minne
sota Distrikt A. P. Luther Äeague, 
viste hvor nødvendig det var ogsaa at 
have selffabelige Møder sor at holde 
Ungdommen sammen, og lade dem 
;øle at de kunde finde Adspredelse in
den Kirken. Takkeresolutioner' blev 
antaget til Pastor John Peterson, 
Clinton, Wis., og Paftor C. S. Thor
pe, Minneapolis, for deres Redaktion 
af de saakaldte ^ToppcsMi Kirkebla-
dene. ' 

Missionssagen blev frembragt of 
Missionærerne Joseph Tetlie og P. 
O. Thorson, der for ikke^længe siden 
kom tilbage til dette Land paa Besøg, 
ester at have arbeidet i China i flere 
Aar. , « • v 

Om Aftenen Fredag gav..St. Olaf 
Kor sirt* Koncert 'i Auditoriet. Der 
var saadan Efterspørgsel efter Bil
letter, at Koret fandt sig nødt til at 
give ett anden Koncert Kl. 10 om Af

tenen stxax efter den første.. • 

Lørdag Morgen aabnedes Mødet 
med ett stille Time under Dr. Martin 
Heglands Ledelse. Derpaa kom döt 
saakaldte „Convention Sing", hvor 
hele Forsamlingen reiser sig og syn
ger nogle'af de bedste Salmer under 
kyndig Ledelse. Pastor N. M. 
Dlvisaker gjorde bekjendt at en ung 
Red Crosse Nurse/ der kom tilstade 
i Frankrige, og Var Medlem af dette 
Kirkesamfund, nylig var død. - Under, 
fln-meget lange og meget smertefulde 
Sygdom havde hun fundet Trøst og 
Styrke i Salmen: 7,1 Need Thee 
Every Hour". Denne SkMe blev^Kottgresmänd 

beWsa sunget ätf hen stvvsWovftlm-
ing ' saadan Følelse iv^Mbende 

Kraft at der neppe var et tørt Øie. 
Dét var et rørcflbe Øteblik. De Di-
sirittsformænd som var tilstede, ncttv 
lig syv af de ti, gav sine Rapporter 

over Forholdene hjemme. Det blev 
klart at Ungdomsarbeidet voxer hur
tig, og at hvert Distrikt har"nogen-
lunde-be samme Problemer. For-
mændene fandt ikke at Luther League 
havde sat sig for stor en Opgave da 
den besluttede at ffaffe $20,000 til 
Church extension.' Formanden for 
North Dakota Distrikt, uden Tvil det 
hlzardest rammede Distrikt i Kirken 
hvad. Penge angaar, "fagdc at nåar 
Folk der. kunde bruge $25,000,000 
aarlig-til Ice Cream alene, som der 
ér det bedste Bevis for at de gjør, faa 
kan de give sin Andel af de $20,000. 

Om Eftermiddagen Lørdag blev 
der foretaget en Outing til Gale Col-
lege, Galesv lie. Wis. La Crosse 
Komiteen havde bedt Byens Borgere 
at skaffe 300 Automobiler tib denne 
Outing, otfter var næsten saa man
ge. Luther College Concert Band var 
Med og ffa'sede Musik til Under
holdning. 

Ved Middagstider Lørdag var der 
registreret 674 Delegater fra 14 Sta
ter, 403 besøgende fra 9 Stater, og 
102 Præster fra 13 Stater og 3 frem
mede Lande. Af Delegaterne er der 
239 fra Minnesota, 118 fra Iowa, 
54 fra Illinois, 38 frct-S. Dak., 30 
fra N. Dak., 6 fra Nebraska, 3 fra 
Texas, 2 fro Callisornia, 2 fra Colo
rado, 2 fra Montana, 1 fra District 
cf Columbia, 1 fra Michigan, 1 fra 
N. H, Af . Præsterne er der 32 fra 
Minnesota, 32 fra Wisconsin, 10 fra 
Iowa, 7 fra S. Tak., 6 fra N. Dak., 
3 fro Illinois, 2 fra Nebraska, 2 fra 
Washington, 1 sra California, 1 fra 
Ohio, 1 fra Oregon, 1 fra Idaho, 1 
fra N. H., 1 fra Canada, 1 fra China, 
og 1 fra Norge. Af de besøgende cr 
der i44 fro Wis., 97 fra Minnefo
to, 78 fro Illinois, 51 fra Iowa, .17 
fra S. Dak., 13 fra N. Dak., 1 fra 
N. H., 1 fro N. f).-, og 1 fra Texas. 
Dette viser at Kirken er meget vel re
præsenteret ved denne Konvention. 
Fra alle Dele af Landet er der en el
ler flere tilstede. Saagodtsom alle 
Skoler er repræsenteret paa ett etler 
anden Moode. 

La Crosse, Wis., den Ilte Juni. 
Guvernør Preus af Minnesota raade-
de den ttorff littherffe Kirke i Amerika 
til at blive ett engelsktalende Kirke saa 
fort som mulig i en Tale, han idag 
holdt ved Kirkesamfundets- Aoung 
Peoples Luther Leagues treaarlige 
Konvention. Tre Guvernører talte 
ved Mødet idog. De andre to var 
Guvernør R. A. Nestos af North Da
kota og Guvernør I. I. Blome 
Wisconsin. 

„Hvis I vil Hove eders Kirke til 
ct'vedblive at voxe," sagde Guvernør 
Preus, „maa I indprente eders Ung-
dom, at dette ikke er den norske luther
ske Kirke, men den amerikanske ttorff-
lutherske Kirke. Jeg ved, at mange 
Præstér i Kirken ikke vil være enig 
med mig, men jeg' føler ikke desto-
mindre, at Tiden er konttnen for at 
gjøre den til en engelfftalende^Ki^ke. 
Ødelæg ikke eders norske Kultur, men 
gjør Kirken til en mægtig Indfly
delse for at fremme amerikansk Bor
gerskab af den fineste.Type og bevar 
eders Ungdom for Kirken ved at hol
de Gudstjenesterne paa Engelsk." ; 

Taleren roste derpaa Nordmænde
ne i Amerika for den Rolle, de havde 
spillet i Regjeringsaffærer, og opfor
drede dem til at blive end mere virk-
somme. 

' Guvernør Bloine roste" den; ttorff-
lutherske Kirke for dens Tolerance 
cverfo.r andre Religioner og tnatteZte 
Kirken til at arbeide for et verdens
omfattende Broderskab med det Maal, 
•at al Krig maa ophøre«-

Guvernør Nestos erklærede, at han 
havde været en Arbeider i den norff-
lutherske Kirke i 25 Aar, og efter fent 
Maaneder som Guvernør følte han 
sig overtydes om, ot det eneste Liv 
værd ot.leve vor en Kristens Liv. 
Hon bod fine Tilhørere om at koore 
kristelige Mænd til offentlige Embe-
der og at udrydde Korruption. 

En Indbydelse blev forelagt Aoung 
Peoples Luther Segue til ot holde den 
næste treaarlige Konvention i Port
land, Oregon. Den vil settere blive 
behandlet of. Ligaens Styre. 

Følgende Styre blev valgt igoor 
Aftes: Præsidens Dr. Martin Heg
land, St. Olaf College, Northfield, 
Minn.; Vicepræsident, Pastor Martin 
Norstad, Red Mintt.; Kasserer, 
S: M Jacobson, Mls, Minn. . 

Igoor Afteschlév Ät Tole holdt af 
MM NelsM, Ma<\ 

'Hirits Umne var „The 
LifeMorthMM".y ~ 

#1 ffaitl. 

Ny City Clerk. St. Poul den 
7de Juni. — Meb fem mod to 
Stemmer blev Verdenskrigsveteronen 
Henry (Chic) Olson valgt til City 
Clerk igaar af det nye Byroad. Hatt 
afløser John I. Farley. Carlton F. 
McNally blev enstemmig' valgt .til 
Byadvokot. - r 

. I. W. Brinton, tidligere knyttet M 
Nonpartisan League, mén senere Li
gaens bitre Fjende, har i,-en Petition 
til Retsffriveren i. Forenede Staters 
Distriktsret i St. Paul anmodet om 
at faa sit Bo taget under Konkursbe
handling, da han ikke er istand til at 
betale Vexler for et Beløb af $250,-
066.27, som han endosserede sar A. 
C. Townley, Ligaens United'States 
Sisal Trust, Consumers United 
Stores Co. og. Ligaen selv. Petitio
nen, der er udarbeidet os Britttons; 
Sag-ører, Arthur Le Sueur, siger, ;ot; 
Brinton endosserede mange. as. Vex?-i 
lcrtt| sammen tried I. R. Waters og-| 
L. A. Simpson, tidligere prominente j 
Ligamedlemmer. Brinton siger sig j 
ikke at vide, hvor Indehaverne as 
Vexler for $144,000 udstedt til For
del for Townley, Publishers Natitnafc 
Service Bureau, Fargo, og Consu
mers United Stores Co. befinder sig. 
Brintons Aktiva angives i Petitionen 
at være $815.85. 

En Moders Tragedie. Liget as en 
ung Kvinde blev toget fra Loke Pha« 
len Fredag Aftsn og blev gjenkjendt 
af hendes Mand font Mrs. Musto, 
127 10th Ave. S., South St. Poul: 
Det bar en pathetiff Historie, den 
fortvilede LEgtesælle havde at berette. 
I deres^ korte AEgteskab havde- de 
havt fire Børn, men alle døde, det 
sidste 22de Mai. Siden havde Mrs. 
Mufta været pedtrykt og nedbrudt, 
mere paa Sjæl end paa Legeme. Hen-
des Mand sluttede" sit Arbeide i 
Swists Slagterianlæg for at være 
mere om hende, men Onsdag, meden? 
han bar ude et Oieblik, forsvandt 
hun. Fredag Eftermiddag blev Li
get fundet i Indsøen af Theodore 
Hanfon og Simon Botenen, der ar-
beidede i Nærheden. I hendes Bryst-
komme var et Fotografi af hendes 
treöie Barn Anna i Ligffrud, og hen-
des Arme var foldet/ som favnede hun 
endnu sine fjæra ^Wtoo* ©i knust 
Moderhjerte hovde, fulgt jtne Børn t 
Døden. v '-' - -

St. Paul er det' „vaadeste" Sted i 
Stafen, sagde Dommer Page Morris 
i de Forenede Staters Distriktsret i 
Lørdags, idet han sendte sex Brænde-
binsgauker til Fængsel og ilagde 
sex andre, deriblandt en Kvinde, stor 

Dommeren sagde, at i ol 
hans Erfaring siden Forbudets Ind
førelse havde chan ikke hørt om nogen 
By, hvor ulovligt BrændeVittssalg 
foregik sao aabenlyst. 

John Mortcitfott, 898 Euclid St., 
blev valgt til Præsident for Minneso
tas Forening af Blinde paa Aarsmø-
det Thorsdag Eftermiddag og Aften 
i Como Park. , Til Vicepræsident 
balgtes William G. Eilers, Minne-
apolis. Ober 100 blinde Personer og 
flere hundrede andre deltog i Fore
ningens Picnic og Dans i Parken. 

Mistede Pjolteren. Føderale Agen-
ter fortæller, at en.høitstaacnde Em
bedsmand i Ramsey County netop 
strakte Haanden ud for at tage en 
Pjolter' fra Disken i en „Drinkpar-
lor" i 95 E. 5th St., St. Paul, da de 
indfandt sig for at^ifitere Stedet Lør
dag Aften. Embedsmanden maatte 
gaa uden at slukke sin Tørst, idet 
Pjolteren bleb konfiskeret tilligemed 
andre Driffebarer,. ög Frank Urban 
alias Frank Jrbine, der. serberede, 
.maatte bandre i Fængsel. - -- . 

Har De taget Jern idag? 

ef+Mum. 

Et Wgteskab med Forviklinger.— 
Chicago, 7de Juni. William A. 
Williamson, der sagde sig at bære 
Ingeniør fra Minneapolis og igaar 
erholdt en Habeas Corpus-Ordre fra 
Tommer Hugo Pant for Lt hindre fin 
Sbigermoder, Mrs. Mads Christian-
fett, i at tage Hans Hustru med sig 
til Europa, bar idag felt» forsbunden. 

Deputy Sheriffer havde hele Nat-
tdn igjennem undersøgt i de fornem-
|te Hoteller og paa alle Jernbane
stationer for at sinde Williamsons 
Hustru og hettdes Moder, Mrs. Chri
stiansen, der siges at være en. rig 
Enke fro Minneopolis. Da Sagen 
blev opraabt i Dommer Pants Ret 
idog^ havde mwt ikke fundet Moder 
og Dotter, og Williamson selv har 
forsvundet. Retsbetjente blev sendt 
for at lede efter ham, men uden 
Held. Dommeren antydede, ot Wil
liamson vilde blive funden skyldig i 

Retsforogt, hvis Han ikke ' møder t' 
Retten »morgen. $\ •af i"". 

— ve kan vædde paa at det er varmt—desto større 
er Nødvendigheden af at holde Livskraften 
vedlige. 

-r; Livskraftige Mænd. modstaar med Lethed Var
men. De matte falder om. Gjenopliv Dem 
selv og De vil ikke bryde Dem om Varmen. 

Faa ny Energi af smaa Rosiner, 
1560 Kalorier af styrkende Næring pr. Pund i 

de smak Sol-Piger. 75 Procent rent Frugt
sukker. " s •' 

Vidunderligt fordi dette Sukker ikke behøver 
og derfor heller ikke fordrer Fordøielse og . 
derfor ikke varmer Blodet paa den Maa'de. 
Dog giver de Kræfter næsten øieblikkelig. 

De indeholder ogsaa Trætheds modstaaendcr 
Jern-Føde. Prøv en Æske idag. 

Little Sun-Maids 
(Smaa Sol-Piger} 

. . Mellem-Maaltids Rosiner 
5c overalt 

—i smaa rode Pakker 

Do Williamson kom til Byen igaar, 
sikrede han sig cn af Chicagos bedste 
Advoakter og erholdt Retsordren for 
at hindre sin Hustrus Reise til Euro-
po. Ester hvad der blev forklaret, 
Meb Williamfons gift i Minneapolis 
1ste Juni 1921, men fort efter Bryl
luppet skal hans Sbigermoder, Mrs. 
Christiansen være kommet til dét 
Resultat, at han ikke svarede til For-
bvntningerne. Hun habde ingen 
Grund til at tænke sltg, sagde Wil-
liamson. " Hans - Sbigermoder habde 
stadig indblandet sig i hans ægte-
ffabelige Lib, fortalte han. For no
gen Tid siden havde hun taget hans 
Hustru med sig til California og 
samtidig taget tilbage en stor Auto-
titobil, som hun havde gibeLzdem i 
Bryllupspresent. 

En af hans Venner havde telefoneret 
til ham i Minneapolis, at hans Hu-
ftru og hendes Moder opholdt sig i 
Hotel La Satte ijnjicago og bar Paa 
Vei til Europa. Han tog næste Tog, 
fortalte han, for at hindre sin Kone 
i at sorlode Landet. 

Henry Fords Kandidatur for Præ-
sident. Detroit, Mich., den 6te Ju
ni. Planer for en londsbid Bebæ-
gclfe for^ Henry Fords kandidatur 
for Præsident i 1924 £>Ieb lagt iaften 
i Dearborn, den Forstad, hbor Ford 
bor, ved et Møde, font -BJeb holdt af 
den permanente Organisation „Hen
ry Ford For President Club". Det 
.cr Tanken at faa lignende Klubber 
oprettet i hbert Kongresdistrikt i Lan
det. Klubben stemte imod ot bedta-
ge en Platform, da den fandt det klo-
gest at oberlade til Ford selv ot frem
komme med sine egne Ideer, dersom 
han samtykker i ot være Kandidat. 

Rev. D. William Dawe, Præst for 
Dearborn Methodistkirke, blev valgt 
itl Præsident for Klubben, - \ 

— Detroit, 8de Juni. Henry Ford 
er ikke Kandidat for Præsident. Han 
vilde ikke røre en Haand for ot erhol
de Nominationen, sagde Persyner, 
der. staar ham meget nær, idag.- . . 

Det siges/ ot Ford for ttærbæretrde 
hor bore to Interesser udenom sin. 
9futo,moBilforretnmg,- nemlig Muscle 
Shdals og Plotter for ot reformere, 
den nugjældende Myntfod. Det er 

sikkert, sigör hans Venner, ot Ford 
flet ikke er Kandidat for Præsident 
eller noget ondet^politisk Embede, 
dersom'Mrs. Ford soar noget ot sige 
i Sagen. Hun er absolut imod, at 
han skal indlade' sig paa noget nyt. 
Ät Folk i Dearborn oprettede en 

^Ford for Præsident Club", kom som 

en fuldstændig Overraskelse for Ford, 
og hatt har aldrig ydet Klubben nogen 
Slags Anerkjennelse. 

Mindehøjtidelighed bliver tysk Na
tionalfest. Miinchen,. Bayern, den 
Ilte Juni. Ten aarlige Mindehøiti-
delighed for Flybere, der faldt i Ver-
denskrigen> gik ober til en bceldig no-
tionalistisk Demonstration, der kanske 
ikke barsler godt sor Præsident Eberts 
Besøg'her imorgen. Ebert stal imor-
gen for fyrste Gang siden sit Valg til 
Præsident optræde i Bayern. 

Tilstede ved Højtideligheden vor 
nogle af de bayerske Prinser, Gene-
ral Ludendorff, ben. tidligere bayerske 
Minister Dr. von Kahr og en Mæng-
de Officerer. Strax efter Afflutnin-
eng af Programmet istemte Mængden 
spontant „Die Wacht am Rfyein", og 
Tusinder af Perfoner paa Goderne 
stemte i med. Der bar begeistrede 
Ovationer for General Ludendorff og 
bøn Kahr. 

Stinnes bryder med Regjeringen i 
Berlin. Berlin, 6te Juni. Hugo 
Stinnes' Blad '„Deutsche Allgemeine 
Zeitung" har ophørt at bære Regje
ringens officielle Organ, Meb det be
kendtgjort idag. Den hidtil gjælden-
de Ordning er bed gjensidig Oberens-

komst hæbet. 
Det har længe truet med et Brud 

mellem Regjeringen og den mægtige 
Industrimagnat og det er nu kommet 
og er endeligt. Regjeringen fandt, 
at Stinnes poagrund af hans indu-
strielle Forhold ikke altid bar en 6e= 
geistret~^ilhænger of Z)ené Politik 
oberfor Forretningsberd enen. Hr. 
Stinnes paa sin Side følte, at den 
officielle Forbindelse længe habde 
hindret ham i at udtale sine Menin
ger og havde været en redaktionel 
Byrde. • 
i •; . . 

Meighen imod m Gjensidigheds-
traktat. Ottatoo, 7de Juni. Sana
das rette Kurder ot undgaa enhver 
emfottende gjensidig Handelsordning 
med de Forenede Stater, erklærede 
det konservative Partis Fører; shv. 
Premiermiyister Arthur Meighen i en 
Debat om Budgettet i Underhuset 
Tirsdag. Han var imod Gjensidig-
hed, sagde hatt, „fordi Magten til ot 
ende den hviler hos be Forenede 
Stater". Hatt spoaede, ot det kano-
diske Folk atter vilde forkaste Gjen-
sidighedstraktoten^Hvis den blev fo
relagt det. 

Seir for Pennsylvanias regulære 
RepubliKlnere. Philadelphiö den 10. 
Juni. Det republikanske Partis- re-
gulcere Organisation' i Pennsylvania 

vandt ett Seir ober Gifford Pmchot, 
den republikanske Kandidat for Gu° 
verttør, ved at bælge W. Harry Ba-
kec af Harrisburg til Formand for 
Stats komiteen. Hans Modstander 
for Stillingen bar General Afhcc 
Miner af Wilkesbarre, en Verdens-
krigsveteran. Forenede Staters Se-, 
ttaior George Wharton Pepper blev 
enstemmig valgt til Pennsylbonios 
Medlem af den republikanske Natio
nalkomite ester afdøde Boise Penrose. 

Patenter 
Bftib idag efter bor fel# 

Uanbinabllte Bog om Patenter. 
Patcut-Adbokater: meb Ersa> 
rina. paalivelige, punktlige og 
artige. „ 

Jacobsson & Wilson 
Registered Patent Attorneys, 

314 Victor Bids., 
WASHINGTON, 0. C. 

Stans klscndc Ekzm 
Gjennemtrængende antiseptifl Zemo 

vil hjælpe Dem 

Bryd Dem ikke om, hvor ofte De Har 
prøvet og Ijuor ofte De er bleven skuffet, 
De kan stanse svidende, kløende Ekzem 
hurtig ved at have paa Zemo, som kml 
faaes paa hvilketsomhelst Apothek for 35c. 
Extra stor plaffe $1.00. Det begynder at 
lcrges det samme ^ieblik, Zemo haves 
paa. Paa en kort Tid er som Regel hvert 
Spor paa Ekzem, ltbflret, Finner, Skjtrl, 
Blackheads og lignendeHudsygdomme brck. 

For at møre Huden ren og møre den 
frisk og fund, brug altid Zemo, oet gjen-
ncmtrcrngende antiseptiske Fluidum. 
Naar andet slaar Feil er det den ene 
liaalidelige Behandling for Hudlidelser af 
alle Slags. — Avertissement. 

Brokbind tilpasses 
Alk 
vore 

Brotbmd 

er garanteret at p«Sse 
^og bære tilfredsstillen

de, ellers tilbagebetales 
Pengene. 

Udenbys Kunder, som ønsker 93rofiréti> 
tilpasset, kan sende os fulde Oplysninger, 
og vi vil pr. Post sende Dem Brokbind 
for Godkjendelse. 

J. O. PETERSON & SON» 
Hj. 15tti Ave. S. & Washington, Minneapolis, Wb*. 

Folk som lider af 

(Haemorrhoider) j: 

behøver iHe at underkaste sig en fariis 
C^erdtiott eller lide. '- ^ 

The Gale Remedy Co., 
21t9 Chicago Ave., Mplsv ' 

bil sende ' komplet Behandling sor Piles 
bett Modtagelsen as $1,00. , Dettes vidun», 
derlige Pile-Middel lindrer Smerten- med 
engang, bedre end Lotion eller Salv«.; 
DereS Penge punktlig tilbagebetalt, hdtS 
tfle tilfredsstillende. _ < 
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