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KmsalMorier 

og Anekdoter. 

•¥': 

Mor Larsson er inde i Byen for at 
konsultere en Læge. 

Doktoren: „Det bliver nok bedst 
at operere Dem, og det fon vi gjøre 
tmorgctt!" . "z 

:-
Mor Larsson: „iJeg tror, det var 

bedst, om vi ventede til iovermor-
gen!" 

Doktorens „Hvorfor? Det er da 
ligegyldig, om det bliver en Dag før 

. eller, senere?" 
Mor Larsson: „Nei, mu^ Datter 

kommer til Byen iobermorgen, og 
da kunde hun toge med fig Liget 
hjem!" (Strix.) 

En dyrebar Gjæst. „Vil De følge 
med hjem og spise Middag hos mig 
idag? Det er min Kones Fødsels
dag." 

„Tak, fjære Ven, men det gaar 
virkelig ikke an, — jeg har jo spist 
Hos dig næsten hver Dag nu i lang 
Tid." 

„Aa Snak, ingen Omstændigheder 
— font nu bare!" 

„Naa, jaja, men paa et Vilkaar— 
dit maa laane mig 10 Kroner." 

„Hvortil?" 
„Til en Buket — det er jo din Ko-

nes Fødselsdag." 

Høg otier Høg. En Amerikaner 
paastod ligeoverfor en Engelffman^ 
et der var større Arafik i New Aork 
end i London. 

„I London," sagde Engelffman-
den, „er det saa stor Trafik, at Hun-
dene ikke kan snu midt i Gaden, men 
maa løbe hele Kvartalet rundt!" 

„End i New Aork da," sagde Ame-
rikaneren, „der kan Hundene paa 
Grund af Pladsen ikke logre med en 
vandret Hale, men maa holde den 
ret tilveirs!" 

En ivrig Forretningsmand var 
klædt i sort fra Top til Taa. En af 
hans Bekjendte nærmede sig med be
drøvet Mine og sagde: 

„Jeg beklager af Hjertet Deres sto-
re Tab!" 

„Tab? Jeg har aldeles ikke lidt 
noget Tab!" 

„Men hvorfor gaar De do. med 
Nor om Hatten?" 

„Det er bare min Hustru, som er 
tøb." 

Fra Skolebænken. Lær«en: „Jdag 
har dere været slemme. Gutter, og 
det siger jeg, at hvis dere imorgen 
ikke er saa stille, at man kan høre ett 
Mus springe over Gulvet, saa flal 
dere fact vide noget andet!" 

Hansemand: „Skal jeg kanske toge 
med ett liden Mus imorgen, ^r. Læ
rer?" 

Baronen: „Jeg skal i al Hemme-
! lighed betro 'Dem, at det er første 
Gang, jeg er ude paa Jagt. Kan De 
i al Fortrolighed sige mig, hvorfor 
man bruger det ene §Zfte, naar man 
sigter paa noget!" 

Skovvogteren: „Jo, for hvis De 
laakker begge Økr, saa fer De in
genting !" — („Strix".) 

Han: „Det er altsaa virkelig din 
Mening at hæve vor Forlovelse?" 

Hun: „Det har jeg jo allerede 
en Gang før sagt dig. Hvad antager 
du mig for?" 

Han: *„Jeg antager du er ca. 40, 
derfor vil jeg anbefale dig at over' 
tænke Sagen, det er uden Tvil din 
sidste Chance!" 

Paa Restauranten. Gjæsten: „Jeg 
bad om at faa sprængt Lam, men 
dette er jo en gammel Sau!" 

Kellneren: „Net, dette er sprængt 
Lam!" 

Gjæsten: „Hvilket Dyrplageri! 
Tænk at sprænge ett gammel Sau, 
til den bliver Lam!" 

— Huslig Scene. Hun: „Du tottfer 
ikke saa meget paa mig, stden vi blev 
gifte?" 

Han: „Du har Ret, min Ben, 
men du maa erindre, at Mand og 
Kone er ét, og man bør iff? tænke 
for meget paa sig selv!" 

Huslig Scene. Konen: „Du 
finder aldrig en saadan Kone font 
mig, naar jeg er død!" 

Manden: 
solut forføge 
dig?" '' 

,Hvorfor skulde jeg ab-
at^finde Magen til 

økonomi. Han: „Jeg finder," det 
er meget Melt hos dig at fy hos 
Byens flotteste Skrædder!" 

Hun: „Ja, hvad flal jeg gjøte, 
han er jo den eneste, forn vil give 
mig Kredit!" / • • . ~ 

Olsen oø Perse«. „Her> paa min 
Manskjet, Persen, har jeg skrevet mit 
bedste Digt. Aiad tror du om det?" 

„Aajo, det gaar nok dort i -$a> 
jkyl!" 

Sorgfuld Elsk»v. Fru Advokaten: 
„Sørgex Fruen fremdeles over fin 
Mand? Det er jo over et Avr „si
den hav døde!" :. 

Fru Ritmesteren: „Ja, men jeg 
førger bare halve Dagen, for om Af
tenen er det saa besværlig, thi da ha? 
man altid mere Brug for andre Toi
letter; men til Promenadedragt er 
Sorg faa klædelig, og derfor vil jeg 
sørge om Formiddagene to Aar iste-
detfor et!" ' 

Bandfpeilet. Lillegut: „Har jeg 
nogengang havt en Iiden Bror, som 
er saldt i Brønden?" 

Mama: „Nei, Gutten min, men 
hvorfor spørger du om det?" 

Lillegut: „Jo, da jeg kigede ned 
i Brønden idag, saa jeg en liden Gut 
nede i Brønden, som akkurat lignede 
mig!" „ — 

E« Mnsllsiende. „Tænk, den lille 
Klara Schilling er allerede forlo
vet! Hun er ikkke niere end 16 Aar 
gammel!" 

„Det kommer vel deraf, at htm er 
sin rige Fars eneste Barn." 

„Det-er ikke sikkert. Jeg tror 
før; det kommer af, at hun hverken 
synger eller spiller!" 

Fra Barnekammeret. „Men kjæ
re dere, Barn, hvad gjør dere med 
Lillegut? Han skriger jo saa skræk-
kelig!" » 

„Jo, Mama, han har jo ingen 
Tænder, derfor prøver vi, om han 
kan bruge Papas Løstænder!" 

Olsen og Persen. „Kan du. Per
sen, sige mig, hvilfen Forskjel der er 
paa en Brandmand og en Tandlæ
ge?" 

„Brandmanden rykker ud — sluk
ker; Tandlægen rykker ud — Tæn
der!" 

Olsen og Persen. „Min Ven 
Svensen har ikke klippet fit Haar paa 
tyve Aar!" 

„Er det sandt? Da naar vel hans 
Haar til Knæerne?" 

„Nei, han har været skaldet font en 
Billardkugle i de sidste lyve Aar!" 

Fra Gaden. Tiggeren (rækker 
Haanden ud). 

Manden: „Stakkars Mand, hvor-
længe har De været stunt?" 

Tiggeren: „Kan De ikke læsa paa 
Skiltet, som jeg har paa Brøste', at 
jeg har været stum fra Fødselen as!" 

Fira Barnekammeret. Lillemor: 
„Du, Mama, det skulde være saa mor-
somt at have en liden Bror. Kan 
ikke du bestille en hos Storken?" 

Moderen: „Hvad'tror du, Pape 
vil sige til det?" 

Lillemor: „Du behøver vel ikke 
fortælle Papa det vel?" 

Olsen og Persen. „Du fjender 
Svenfen?" 

„Ja! 
„Kan man stole paa ham?" 
„Han er det mest paalideligste 

Menneske, jeg nogensinde har kjendt. 
Naar han siger noget, saa kan man 
stole paa, at det ikke er sandt! 

O, de Kvinder. Han: „Jeg lifer 
rkfe, at du løber rundt i Husene for at 
htøfre paa Sladder. Jo mindre et 
Mennesfe ved, desto lyffeligere „er 
det!" 
. Hun: „Da maa 
lyffelig!" 

Olsen og Persen. 
rige Direktör givet 
Svigersøn i Bryllupsgave?" ) 

„En Automobil!" 
„Og hvor har de tilbragt Hvede 

brødsdagene?" 
„Paa Hospitalet!" 

Bed Overgangen. Banevogteren' 
(til en rødnæset Landstryger^ som 
staar og læner sig over Grinden): 
„Bæk me' Næsa Peres! Faar Lok-
kemetivføreren se a, faa stanser 'n To-
ge'!" X 

i ' 

Ondffabsfnldt „Man hører Dem 
aldrig synge mere, Frøken Emma?" 

„Nei, Lægen har forbod^ mig 
det!" ' 

„Jasaa! Han bor fanffe lige 'i 
Nærheden af Dem?" 

Fru LnndftrMt. „Tcmk, de har 
fundet en Person, font er blevet myr
det for 4,000 Aar siden." 

Fru Anderson: „Aa, Herre Gud, 
jeg undres paa, om de faar Tag i 
Morderen." 

Barnepr«t? ^ „Naar Mamaen din 
helst vilde have ett Gut, faa kunde 
hun vel bytte den We Higen da 
vel!" \ 

„Nei? det gaar ikke m, forbi har 
brugt a i fire Da'er alt!" ^ 

Hansemands første Skoledag. Pa
pa: „Naa, Hanfemand, hvad bestil
te du saa paa Skolen idag?" 

Hansemand: »Jeg spiste Maden 
mm, og saa sad jeg og ventede, til 
Line kom og hentede mig.' 

IL SM; .  ̂

du 
\ 

være svært 

„Hvad har den 
sin Datter og 

Pioneertiden. 

Norwegian Society hører James A. 
Peterson gide en Oplæsning fra 

si« Pioneerroman. 

5bet Møde, som Norwegian So-
ciety os Minneapolis holdt 24. Ok-
tober i Odin Club, var helt viet Min
der om Pioneerdagene. James A. 
Peterson oplæste Uddrag af sin Bog 
„Hjalmar", or the Emigrant's Son", 
som snart vil udfomme, og fnyttede 
til Oplæsningen endel orienterende 
Bemærkninger om den første norske 
Indvandring til Amerika. Forsam-
lingen, der var en as de største paa 
mange Aar ved et af Foreningens 
Møder, blP faa interesseret, at flere 
rnaatte give tilbedste Pioneeroplevel-
ser, de selv sad inde med. 

Mr. Peterson har i sin ^fortælling 
lagt et Skjær af Romantik over Pio-
neerlivet. Der berettes om ét Følge 
norske Emigranter, som i Begyndel-
sen af 4840-Aarene kom til det syd-
østlige Wisconsin, og paa en gansfe 
betagende Maade skildrer Forfatteren 
de Stemninger, font rørte sig hos 
dem, og det Jndtryf, som det nye 
Land gjorde paa dem. Flere af Bo
gens Karakterer blev skildret; men 
Bogens Helt, „Emigrantsønnen Hjal-
mar", blev det forbeholdt Bogens 
Læsere at stifte Bekjendtskab med. I 
ct Kapitel gives et Billede af det før
ste politiske Valg, som Nybyggerne 
tager Del i, Præsidentvalget i 1852, 
da Franklin Pierce, den demokratiske 
Kandidat, overvandt Whiglandida-
ten General Winfield Scott. Whi-
skytønden har en Slags Hædersplads 
ved Valgstedet, og alle, som stemmer 
for den demokratiske Kandidat, faar 
sig en god Dram. Af andre Kapit
ler, som Forfatteren oplæste, fik man 
et Indblik t den patriotiske Stem
ning, som greb de unge Nybyggere, 
da Borgerkrigen nærmede sig, og en 
ypperlig Skildring af Slaget ved 
Chickamauga og den ærefulde Del, 
Oberst Hans Heg og det norske Regi
ment tog i det, gives i et Brev, som 
en af Soldaterne sfriver hjem til sine 
Forældre. 

. Mr. Peterson oplyste, at han selv 
sad inde med en hel Del Erindringer 
fra Pioneertiden, og at meget af den 
allerældste Nybyggersaga var blevet 
ham meddelt af hans Forældre og 
andre < af Banebryderne. Han hav-
de længe havt Planer om at nedtegne 
noget af dette, og esterhaanden fom 
han til det Resultat, at det vilde væ-
re bedst, om han gav det hele Roma-
nens Form med opdigtede Navne 
men med alle Hændelser i Overens
stemmelse med Virfeligheden. De 
Prøver, fom Forfatteren gav, viste, 
at han har været overmaade heldig i 
sit' Arbeide. 

Ester Oplæsningen, der blev paa
hørt med spændt Opmærksomhed, for
talte Foreningens.Præsident, Ludvig 
Arctander, ont fin første amerikanske 
Blizzard, da han fom Skolelærer ude 
i Kandiyohi County forsøgte at faa 
Børnene bragt i Sikkerhed, og han 
selv med en liden Gut gik sig vild 
ude paa Prærien. Chas. M. Reese 
fortalte om en Vandring, hatt font 
Gut i Slutten af 60-Aarene, foretog 
fra St. Cloud til New London, 
Minn., og Andreas Ueland gav til
bedste en liden Episode fra for et 
halvt Aarhundrede tilbage, da ban 
efter endt Farmarbeide nede i" Dakota 
County paa fin Fod traffede tilbage 
til Minneapolis. I. A. Holvif for-

utalte lidt om Pioneertiden i South 
Dakota. 

Interessen for Norwegian So
ciety og dens Bestræbelser for at sam
le Landsmænd om de rent fulturelle 
Opgaver synes at være stigende. Ved 
dette Møde blev 13 Medlemmer opto
get: Jacob Antonisen, Carsten Woll, 
O. L. Brustad, Miss Carla Meyer, 
Miss Marianna Farseth, Miss E. 
Pauline Farseth, L. Stavnheim, I. 
E Saxhaug, Henry J^ Bessesen, I. 
A. Holvik, John A. Hobe, Manley 
L. FoSseen og K. N. Dalsoren. 

r 

Plan om phLiPpinsk Repnblik. — 
Manila, Philippinerne, 30te Okt. — 
Oprettelsen af en philippmsk Republik 
foreflaaes i en Fællesresolution ind
bragt for Legislatures idag og støttet 
af en Majoritet af Medlemmerne og 
af baade Collectivista- og Nacionali-
sta-Partierne. - Resolutionen opfor
drer de Forenede Staters Kongres til 
at bemyndige Philippinernes Legisla-
fait til at sammenkalde et Konsjitu-
tionsmøde for at vedtage en Konstitu
tion for Øerne, naar de i Fremtiden 
bliver uafhængig^ og for at fastslaa 
det Forhold, der ffal existere mellem 
de Forenede Stater og Dhilippinerne. 

Franklin K. Lane. 

Wilsons Cabinet. 

En Opvask som Kelge af Offentlig
gjørelsen af afdøde Franklin ft 

Lanes Breve. 

Washington den7 26de Okt. Der 
er bleven en hel liden Strid mellem 
Mænd, der var Medlemmer af Præ
sident Wilsons Kabinet, og andre, 
tier var i fremskudte Stillinger un
der Krigen, som Følge as Offentlig

gjørelsen af Breve skrevet af afdøde 
Franklin K. Lane, der var Indre-
minister i Wilsons Kabinet fra 1913 
til 1920. Lanes Enke, Anne Winter-
trutte Lane, har udgivet Brevene i 
Bogform. 
I disse Breve skildres Forholdene 

i Kabinettet. Blandt andet bliver 
Præsident Wilsons Holdning frem-
stillet paa en Maade, fom hans Ven
ner mener er urigtig. D«t fortæl
les, at Præsidenten var imod Krigs-
beredskab, før Amerika kom ind i 
Krigen, og at han holdt strengt paa 
de Forenede Staters Neutralitet. 
Han ffal have erklæret i Kabinettet, 
at han ikke Ktffede Seir for nogen af 
de frigende Parter, da begge havde 
ignoreret de neutrales Rettigheder. 
I et Brev til sin Broder fortæller 

Lane om et Kabinetsmøde, hvor 
Spørgsmaalet om at sende Krigssfi-
be fom Kottvot med amerikanske Han* 
delsfartøier drøftedes. Flaademinister 
Daniels havde dtt'fagt, at Amerika ik
ke maatte benytte^onvoi, da det vilde 
være farligt, kunde fontnte til at ind 
vikle Amerika i Krigen. Præsiden
ten havde ogsaa sagt, at vi ikke burde 
tage nogen Krigsrisiko. 

Disse Udtalelser har bevæget Jo 
sephus Daniels, der var Flaademi
nister i Wilsons Kabinet, til at pro 
testere. Hajt siger, at Lanes Breve 
giver et seilagtigt Indtryk af For 
holdene. Han paastaar, af han al 
brig har modsat sig Konvottyrtng af 
Handelsskibe, og at Præsidenten ikke 
modsatte'sig at Amerika skulde tage 
nogen Krigsrisiko. 

Kontreadmiral William S. Sims 
har ogsaa offentlig erklæret, at Ud
talelserne i Lanes Brev om Daniels 
Holdning overfor Konvoisysternet ikke 
er i Overensstemmelse med Sandhe
den. z 

Endelig er William C. Redfield, 
der var Handelsminister i Wilspns 
Kabinet, fremkommen med ett Pro
test. Han siger, at Lane sikkert al
drig vilde samtykket i Offentliggjør 
reisen af Brevene, font han siger gi
ver bare „halve Sandheder". Bre-
vette, siger Redfield videre, giver et 
aldeles, feilagtigt Indtryk af Præsi-
dent Wilsons Holdning og giver ikke 
det forrette Udtryk for Lanes Opfat
ning. 

„Efter mit Sfjøn," siger Redfield, 
„er det til stor Sfade for en bra 
Mands Minde, at disse Breve er ble
vet offentliggjort uden nogensomhelst 
berettigende Redaktton." 

Fhv. Handelsminister Redsielb er
klærer, at Præsident Wilsons Hold
ning med Hensyn til Krigsberedskab 
var en gylden Middelvei mellem to 
Yderligheder, til den ene Side ab
solut Forsømmelse og til den anden 
afgjort militaristisk Beredskab." „ _ 

Maritzaflobrø. 

Ten tfnrofiffe Flod en andenø Rhinen. 
Litt om Distriktets Folk,-Kn> 

- holde og Historie. 

VESTLIGE CANADA 
f" Store ^vedeavlinger . F 

s S 

Mnlig fransk-tysk HandelSentente. 
Paris den 28de Okt. Der er-god 
Udsigt til en franfl-tysf Handelsen-
tente, som vil bidrage meget til at 
afværge fremtidig Krig mellem 
Frankrige og Tyskland. Det beret
tes, at Forhandlinger vil blive dragt 
paa Bane af den franske og den ty-
ffe Potaskeindustri for at istandbrin
ge et europæisk Monopol. I Metal
industrierne vil Forsøg bljpe gjort 
paa *tt Udvexling af Raamaterialer. 
Alt i Forbindelse Med dette holdes 
strengt hemmelig. 

Washington, D. C., den 27de Okt. 
Maritzafloden, Grænsen for det eu
ropæiske Ontraade, font de seirrige 
Tyrker forlangte, faafttart de havde 
drevet Grækerne fra Lilleasien, er 
font Rhinen mellem Frankrige og 
Tyskland et Symbol og et Stridens 
ZEble mellem Bulgarer, Grækere og 
Thrfer, heder det i en af Det natio
nale geografiske Selskab udstedt-Bul-
Ietin. 

Alle disse tre Nationer har gjort 
Krav paa Maritzadalen for sig af 
•dhnologtjfe Grunde, og faa sammen
blandet er Racerne t Thrakien og de 
tilstødende Dele af Makedonien, at 
hver enkelt af dent har idetmindste 
lidt Grund for sine Krav A denne 
Henseende. Thmkien — og faktisk 
hele Rumelien, som Tyrkerne kaldte 
de Dele af Europa, som de underlag-
de sig — har i 500 Aar været i den 
anomale Stilling at være tyrkisk 
Ontraade, skjønt» det er mere kri
sten end muhamedansk, mere frem
med end tyrkisk. De ikke-tyrkiske, ikke 
muhamedanske Elementer var ogsaa 
mere intelligente og arbeidsomme end 
Muhamedanerne, hvilket forhøiede 
det ikke-tyrkiske Præg tiltrods for 
svære Skattebyrder, Forfølgelser og 
Massakrer fra det tyrkiske Elements 
Side. 

Tyrkerne synes mere eller mindre 
ubevist at have anseet sit 500-aarige 
Ophold i Europa som en militær 
Besættelse. I Byernes Handel og 
Industri tog de ikke Tel og kunde 
heller ikke konkurrere med Grækere, 
Jøder og Armeniere, og i Landbrug 
laa decider for Bulgarerne, Vlaker-
ne og de Grækere, der er Farmere. 
Mange af Tyrkerne indskrænkede sig 
til at bo i Byerne som Soldater eller 
Embedsmænd. D-e, der forsøgte 
Landbrug, blev aldrig helt fri for 
Nomadetiltiøteltghebett og var min
dre dygtige end sine foragtede kristne 
Naboer. 

Østlige Thrakien mellem Stræder
ne og Maritzafloden er af liden Vær
di som Landbrugsstrøg. Det er en 
trist, ettsfot^ntg Slette, her og der 
med sumpige Fordybninger. Store 
Strækninger er uopdyrket og fer om 
Sommeren ud font en Ørken. Da 
Bulgarerne fik Herredømme over Eg
nen efter Balkanfrigen 1§12=13, be
gyndte der Udvandring af Tyrker til 
Lilleasien, og under det græske Her-
redømme i de senere Aar er denne 
fortsat. Følgen er, at Thrakien mt 
er mindre iyrftjf end nogensinde. 

Ved Maritzaflodenr i Thrakien, 
knapt 25u Mil fra den nuværende 
bulgarske Grænse, ligger Adrianopel, 
næstvigttgste By i det gamle euro
pæiske Tyrkiet og en stærk Grund for 
Tyrkernes Ønske om endnu engang 
at besidde Thrakien. Thrakisk Land 
fom først under tyrfiff Herredømme 
i Europa, og medens Konstantinopel 
endnu var bysantinsk, var Adrianopel 
ottomansf Hovedstad. Det var der-
fra, de knuste Serberne og sluttelig 
i 1453 erobrede den store By ved 
Stræderne. Der, skjønt nu i Rui-
ner, ligger Sultanernes første euro
pæiske Palads og den første Sultans, 
Murads 4$rav. 

Adrtanopel var tidligere et dristigt 
Handelscentrum; wen efterhvert fom 
den europæisfe Del af det ottomanske 
Rige blev mindre og mindre og Bu
karest, Athen, Belgrad og Sofia, be
friede fra Tyrkernes Aag, voxede fra 
skidne Landsbyer til trivelige Byer, 
gik Adrianopel tilbage. Byen har 
endnu ca. 50,000 Indbyggere, men 
der er langt flere Grækere, Bulga
rer, Jøder og andre tffe-tnuhatnedan« 
ske Folk end Muhamedanere. 

Ny Komet »pfogrt. Cambridge, 
Mass., 24de Okt. En ny Komet er 
opdaget af Astronomen Baade i Ham
burg, Tyskland, ifølge et Telegram 
fra Kjøbenhavn til Harvard College 
Observatorium. Kometen blev opda
get Thorsdag og blev fat Søndag 
as den danske Astronom Storengren i 
Kjøbenhavn. Den blev sagt at være i 
Stjernebilledet Svanen (Cygnus) og 
f;mde bare sees med Teleskop. Mel
lem Thorsdag og Søndag var den 
blévet flarere og større, fra Størrel
se 11,5 til 9. 

Brand i en Leiegaard. Chicago, 
31te Offc Et Dusin Personer blev 
reddet f^a en treetages Leiegaard, 
tøm var i Brand tidlig tmorges, ved 
at fprtnge ud fra Øvre Etage ned i be 
Ncet, som Brandmændene havde ud
strakt. Otier et hundrede Perfoner 
jer husvilde. Ilden opfont i en 
Garage dg udbredte fig til Leiegaar-
den. 

Canada er Verdens ftørfie Produ-
cent af Hvede—lige efter De orenede Sta
ter—alligevel er tun 12 Procent af det dyrkbare Areal 
blit oparbeidet. En Avlwg af 40 BufhelS Hvede pr. Acre er 
ikke fjeldes. Hadre har givet faa meget fom 100 Bushel? pr. 
Acre og 40 til 60 BufhelS Acren er almtndéUge Adlinger. 
Byg og Rug er i famine Forhold. Kdoeg og Hefte trives paa 
de hjemlige ®tæ§arter, font boger frodig, og Mais og Sol-
blost Kultur er Yderst heldig. > 

Kreatnr-Avl, Merieridrist og blandet Farming 
glr be flittige Farmere god LFn for deres Mid. Rydning af 
Landet betalt ved et enkelt Aars Avling, tiltaler Folk. og 
dette er gjort af hundreder af vestlige Canadas Farmere. Der 
er kun Skatter paa Landet (ikke paa Forbedringer). Perfekt 
Klimat, attraktive fociale Forhold, gode Naboer. Kirker. Sko
ler, Telefoner, udmærkede Markeder og Forsendelses-Vilkaar 
gjør Lidet lykkeligt og gir Pelstand. 
For illustreret Literatur. Karter, Beskrivelser over Farman
ledninger i Manitoba. Saflakhewan," Alberta og hcitisk 
Columbi?, nedsatte Banebilletter, osv., skrid til 

R. A. GARRETT, 
311 Jackson Street, 

St. Paul, Minn. 
Autoriseret Agent, Dept. ef Immigration 
and Colonization. Dominion, of Canada. 

E. E. Cøbprk dod. 

Ten velkjendte Afti^dswler og Poli-
tiker død af Hjertelammelse. Et 

virksomt Liv affinitet. 

Alexandria, Mtnn., 31te Oktober. 
Fhv. Statssenator E. E. Løbeck døde 
igaar Aftes af Hjertelammelse. Han 
havdL bæret baarlig nogen Tid. 

Asdøde bar belkjendt i Statspoli-
ttferi og specielt inden Asholdsleiren. 
Hatt havde gjeeftet faa omtrent alle 
Dele af Staten Minnesota som Af-
holdstaler og for at 'holde Valgkamp
taler. *' -

Engebret E. §øbecf blev født den 
Ilte Oktober 1864 i Trysil, østerda
len; han kom pted sine Forældre til' 
Amerika i 1867. Han fik sin Ud
dannelse bed Augsburg Seminar og 
andre Skoler og studerede en Tid 
norsk Literatur bed Minnesota Uni
versitet. 

Mr. Løbeck bar førft Farmer, men 
grebet af Begeistring for Afholdssa
gen begyndte han omkring 1890 at 
virke for denne som Taler og Fore
dragsholder. Hatt blev Medlem as 
Minnesotas Legislawr,* først i 1907 
som Medlem af Repræsentanthuset og 
settere fom Statssenator. Han bar 
ogsaa Prohibitionspartiets Kandidat 
for Gubernør og tor Kongresmand. 
- Afdøde bar stærkt kirkelig interes
seret og var Medlem af den norsk lu
therske Menighed i Alexandria. I 
Bygdelagsbevægelsen tog han aktiv 
Del fom Styremedlem i Østerdals-
laget. 

Mr. Løbeck overleves af Hustru, 
sødt Martha Nordby og eit Søn og 
fem Døtre, samt ett Broder, Pastor 
I. E. Løbeck, Minneapolis. 

Lidt Jernbanestatiftik. Chicago, 
28de-Okt. Landets Jernbaner har 
fra Begyndelsen af Aaret til 15 Okt. 
bestilt 122,953 nye ^Godsvogne og 
1,792 Lokomotiver tfølgd Statistik 
samlet af „Railway Age". I de ti 
Aar, der endte med 1921 blev der be
stilt et gjennemsnitlig Antal Vogne 
af 106,469 hvert Aar, og det gjett* 
nemsnitlige Antal Lokomotiver be-
stilt i samme Tidsrum bar 2,118 pr. 
Aar. I de sidste t: Aar er der gjett-
nemsnitlige kasseret hvert Aar 76-
760, Vogne og 1,615 Lokomotiver. 

"Railway Age" melder, at Antal
let af godslastede Vogne i de fire 
Uger, der endte 14. Vkt. 1922, bar 
2,9 Procent mindre end i de tilsva
rende Uger i 1920. 

Forsendelsen af Korn og Kornpro
dukter var 2iy2 Procent større end 
i 1920 .og Forsendelsen af Kvæg 
15 y2 Procent større. 

En unaturlig Moder. Chicago, 
31te Okt. Mary Devine blev idag 
reddet fra et Rum i en Kjælder, hvor 
hendes Moder har holdt hende inde-
fpcerret i over to Aar. Den 19 Aar 
gamle Pige var nøgen, halvt ihjel-
sultet og ikke normalt udviklet. Hen
des Legeme var fuldt af Skrammer, 
der ifølge hendes Beretning skyldtes 
daglige Piffninger givet hende af 
Moderen. Hendes Haar hang ned 
hil hendes Knæ og hun vdr næsten 
ikke istand til at tale. 

• Mrs. Josephine Devine, Pigens 
Moder, blev arresteret og Sagen ud-
fat til 3die Nov., forat Pigen kunde 
faa Anledning til at fomme fig. Mss 
Devine fa$de, at hun levede i Mør-
ket f ammen med ZEnder og Høns og 
fik ikke Lov til at bade eller vaffe sig. 

Edward Chalmeley Jones, vel-
kjevdt i Theater- og Operakredse her 
i Sandet, døde i Philadelphia Thors-
dag, 75 Aar. Han var født i Eng
land ag var velkjendt i Musikkredse i 
London, før han fom til Landet. Hans 
Søn er Oberst Richard Chvlnteley 
Jones, tidligere Chef -sisr l^rigZassu-
rattcefcuremiet. '«/• 

„Peggy" Beal frikendt for Mord. 
Kansas City, Mo., den 24de Okt. 
Marie L. „Peggy" Beal blev igaar 
Aftes frikjendt i Anklagen for at ha
ve dræbt Frank Marven Anderson, i 
Retssagen varede forholdsvis fort 

Miss Beal dræbte Anderson i ct 
Hotelværelse her, hvor de boede sam
men. Anderson havde loffet hende 
hid fra Dayton^ O., fortalte hun, og 
lovet at ægte hende. 5>a han saa for
talte hende, at han var gift og tffe 
kunde faa Skilsmisse samt at han 
havde behandlet 50 andre Kvinder 
ligedan som hende, skjød og dræbte 
hun ham og forsøgte derpaa at tiegaa 
Selvmord, men opnaaede bare at 
saare sig farlig. Hun har været gift 
før og har Børn. 

Dødsfald. 

Dødsfald optages gratis, naar de med 
Dato og Underskrift ikke overstiger 8 
Linier. Hvad der gaar over dette maa 
betales for med 5 Cents pr. Linie. 

Rasmus Stenerodden døde 12te Okt., 
i sit Hjem her 64 Aar gammel og blev 
begravet fra Viking Kirke. Han kom fra 
Flag, Hallingdal, t 1881 til Spring 
Grove, Minn., hvor han blev gift med 
Miss Anne L. Hag«n fra Wilmington. 
Te flyttede hid i 1887. Han efterlader 
sig Enke, en Datter og to Sønner. 

Maddock, N. Dak., Okt. 1922. 
Anne L. Stenrodden. 

Tilsalgs Farmland. 

Avertissementer under „Farmland" 
koster 2 Cents pr. Ord for hver Gang. 
Ingen Avertissementer indrykkes fot 
mindre end 60 Cents for hver Gang. 
Penge maa medfølge Ordrer. 

Tilsalgs — En første Klasses 55 
Acres Farm, nær By, Kirke og Skole; 
kun 12 Mil fra Vancouver, Washington. 
Gode Veie. Skandinavisk Settlement. 
Stort moderne Hus. Gode Udhuse. Rin-
bende Vand. Scelges med alt Tilbehør 
for kun $13,000.00, om Handel sker 
strax. $5,000.00 kontant. Resten paa ti 
Aar.'R. R. R.einertson, Brush Prairie, 
Washington. 

160 AcreS godt fladt Land, hvor Hve-
den gik fra 20 til 33 Bushel pr. Acre. 
4 Mil fra Bh, % Mil til Kirke, 40 
Rods til konsolideret Skole. Telefon og 
Post forbi Døren til hver Dag. 5 Rums 
Hus, Stald. Garage, Kornmagasin, Høn
sehus. Godt Vand, Lund rundt Bygnin-
gerne. 135 Acres under Plog. Resten 
Havnegang. Vil sælge billigt, men en 
Del kontant, Resten efter jZnske. S. I. 
Rostvedt, Newburg, N. Tak. 

Dyrket Farm tilsalgs — 3% Mil syd
vest for Forest Lake, 40 Acres Ager. 40 
Acres Pasture. Baaningshus og Stald-
bygning. $100 pr. Acre. $3,000 kon
tant. Peter Anderson. 1220 8th Street 
S., Minneapolis, Minn. 

Tilsalgs billig —- 40 Acres nær Afflov, 
Minnesota, liden Udbetaling. Skriv til 
Mads Flytkjer, Lidgerwood, N. D. 

DnskeS. 

Avertissementer under „£5ttf!eS" koster 
2 Cents pr. Ord for hver Gang. Ingen 
Avertissementer indrykkes fot mindre end 
50 Cents for hver Grntg. Penge maa 
medfølge alle Ordrer. 

T» Mænd imellem 30 og 35 Aar, der 
er godt vant med alslags Farmarbeide, 
ingen Melting, kan faa Arbeide for 
Aaret. Lønnen $550.00 for Aaret. Maa 
vcer en god Mand. For Oplysninger 
skriv til Henry O. Bang, Oslo, Minn. 

Ølt fles — En kompetent Linotype 
Operator on Ävertissements-Scetter øn
skes i Tidende's Sætteri. 

bilsalgs. 

Avertissementer under »Tilsalgs- ko» 
ster 2 Cents pr. Ord for hver Gang. 
Ingen Avertissementer indrykkes for 
mindre end -50 Cents for hver Gang. 
Penge maa medfølge alle Ordrer. 

Haarkjcrder og løse Fletninger kan 
gjøres af Deres eget Haar. Send 4 
Cents i Frimærker for Prøver og Priser. 
Mrs. Hr E. Mørk, 725 Cedar Ave. So., 
Minneapolis, Minn. 

Virkeligt Godtkjøb — Skandinavist 
Juveler-Butik i travleste Del af Bay 
Ridge tilsalgs. Oscar Dettru> 1018 80th 
St., Brooklyn, N. A. 

KsrretningSnotieer. 

Avertissementer under „Forretning?-
notte«" koster 2 Cents pr. Ord for hver 
Gang. Ingen Avertissementer indrykke» 
for mindre end 50 Cents for hver Gang. 
P-nge maa medfølge alle Ordrer. 

Hav DereS yndede. Film forstørret.^ 
Passende som Gave eller Erindring. 1 

Deres Venner vil svnes om dem. Fram 
Scobie, Fotograf, Sleepy. Eye, Mttrø. 

gfoffcS — Farmland. 

jZtoffcr at høre fra Eier som har 
Farm tilsalgs: opaiv Enkeltheder og la-
veste Pris. John I. Black. Chippewa 
Falls. WiS. 
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