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-Hedberg, „Bergslagsmor". 
flubben tæller bare 13 Stemmer; 
men de er godt sammensungne og 
gav-under Albin Ogrens sikre Ledel» 
se Stenhammers „Norrland" og 
"Sverige", Brolins „Vackra . Sky", 
Pheils „Lugn hvilar Sjön" samt 
Abts „Näckrosen" og „Evening", en 
meget stemningsfuld Udførelse. 

„Bergslagsmor" gjorde megen 
Lykke^ Der blev strax Stemning 
over Forsamlingen som Følge af, 
at hun opfordrede alle til at reise 
lig.og deltage med hende i Afsyngel
sen af „Du gamla, du fria", og der-
næst foredrog sin egen „Hälsning 
fråit Sverige", der bringer Hilsen 
fra Far og Mor, Barndomsminder-
ne; Stuen og Skogen og Fjeldet, og 
flutter med en Bøn til de udvandre-
de om at skrive hjem. Saa fulgte en 
lang Række muntre og stemningsful
de Viser, der alle blev modtaget med 
Begeistring. Fru-Hedberg optraadte 
i Nationaldragt. Hun besidder en 
mærkelig Evne til paa en aldeles 
ukunstlet Mäade at lægge sin Stem-
ning i de enkle Viser og har et smit
tende Humør. 

; 5» v. 

I et Interview med „Verdens 
Gang" udtalte Marius Moaritz Ul
vestad forleden sig om moderne tysk 
og fransk Musik efter Indtryk samlet 
under Studieophold i Berlin og Pa-
ris. Han siger, at han blev forfærdet 
over den Sygelighed, som for Tiden 
mader i de unge tyske Komponisters 
Arbeider. Deres Musik, siger han,, 
er ikke længere ett Gjengivelse af de
res Sindsstemning, men er mathe-
matisk sammensat af skrigende uhyg
gelige Dissonanser. Franz Schrecker 
udraabes nu som Tysklands første 
Komponist. I en Samtale, Ulve-
stad havde med ham, sdgde han: „At 
komponere er at lave Mathematik". 
Videre sagde han om sig selv, at han 
tor bor Tids Berlioz. Ulvestad hør-
te en af Schreckers Operaer, „Schatz-
gräber", og den virkede „overdreven, 
brutal som et eneste kogende Bul
der". . - " 

I Paris fandt Ulvestad mere Har-
mont og Skjønhed. Den franske 
Musik syntes ham at være fyldt med 
Aand og Sjæl og har en Teknik, som 

Forleden døde i London den en-
griske Skuespillerinde Genevieve 
Ward, 85 Aar gammel. Hurt var 
ogsaa i sin Tid en verdensberømt 
Sangerinde, men det er saa Icmge.ji> 
den, at faa af den nuværende Slægt 

. erindrer det. I sit lange Liv havde 
Mrs. Ward prøvet lidt af hvert. Hen-
des Fader var Oberst i den ameri
kanske Arme, men hun blev opdraget 
i Paris og kom som 14 Aar gammel 
Pige til Italien, hvor hun tog Sang-
timer. I 1855 blev hun 18 Aar 
gammel forlovet -med en russisk 
Adelsmand, Grev Konstantin de Gu-
erbel, og blev borgerlig viet til ham. 
Men før den kirkelige Vielse sandt 
Sted forsvandt Grevetl, og først en 
Tid efter fik hun og hendes Moder 
Besked om at de Guerbel var reist 
hjem til Rusland og at han der havde 
forlovet fig med ^n umaadelig rig 
russisk Dame og at hans Bryllup var 
nær forestaaende. Hun og Moderen 
drog afsted til Rusland, gjennem den 
amerikanske Ambassadør fik de.Fore-
træde for Czaren og fortalte ham 
hele Historien. Czaren paalagde de 
Guerbel i et Ukas, at fuldbyrde Viel
sen, ved ogsaa kirkelig at ægte sin 
Brud, som ellers ikke efter Dati-
dens Love hverken vilde været gift el
ler ugfft. De Guerbel maatte bøte 
sig og Parret blev viet i en Kirke. 
Brnden optraadte da helt sørgeklædt 
og forlod ved Kirkeporten sin greve-

" lige Mand, som hun siden ikke har fe
et. Hun kaldte sig forøvrig aldrig 
Grevinde de Guerbel, men altid Mrs. 
Ward indtil hun ifjor blev adlet af 
Kong George som Dame Ward. 

Ester SEgteskobet drog Hun tilba-
ge til Italien og fuldendte sin Ud
dannelse som Sangerinde og i 1857 
deputerede den 20-aarige Mrs. Ward 
paa Datidens første Opera-Scene: 
Scala i Milano. 

Det blev en fænomenal Sukces, 
hendes Navn fløi Verden rundt og 
mod svimlende Honorarer sang hun 
de følgende fem Aar Paa Verdens 
første Scener, overalt feiret som en 

t uf Datidens store Sangerinder. Men 
hendes Karriere som Sangerinde fiff, 

,  , ,  r  c m ,  .  s. .  Han Maatte beundre en brat Slut; for anden Gang t ftr 
Liv oplevede hun en Tragedie. I 

11862 fik hun Difterit og mistede fin 
i Stemme! 

Zl I de følgende Aar levede hun fom 
Sanglærerinde i New Aork, i stadig 
Kamp mod økonomiske Bekymringer. 
Men hun vandt igjen Verdensberøm
melse; denne Gang som tragisk Skue-
spillerinde. 36 Aar gammel debute
rede hun som Lady Machbeth i Man-
chefter, og hendes Sukces som Skue-
spillerinde var lige stor som den 16 
Aar tidligere havde været som San
gerinde. Paany flyver hendes Navn 
over Verden, paany bliver hun en 
feiret Primadonna og utallige er de 
Roller hun spillede paa en lang 
Række as Scener i hele den engelskta
lende Verden. 

Det tør trygt siges, at Henri Ver-
brugghen, den Mand, sont nu i ni 
Uger dirigerer Minneapolis Symfo
niorkester som Gjæst, for hver Kon
cert øger sin Skare af Venner og Be
undrere. Populærkoncerten i Au
ditorium Søndag Eftermiddag tjente 
især til at fremhæve hans Evne til 
at overføre sin personlige Opfat
ning paa Orkestrets Medlemmer og 
frembringe et i høi JSrad dramatisk 
Foredrag. I det hele taget var det 
et billedrigt og i stærke Zarver holdt 
Program med Ouverturen til Wag
ners „Den flyvende Hollænder", 
Saint-Saens symfoniske Digtning 
„Ompholes Spinderok", Liszts sym
foniske Digtning „Les Preludes" og 

i Tschaikowskys ^Jtalieftske Kap rice". 
Liszts „Les Preludes" taarnede 

imidlertid op over alt andet. Kom
positionen har været spillet her ofte. 

! men aldrig har den gjort et saa 
I mægtigt Indtryk. Publikum nøiede 
[• sig ikke med at fremkalde Dirigenten 
I en Gang, det gav sig ikke, før han 

havde faaet hele Orkestret til at reise 
- sig og modtage den begeistrede Hyl-

dest. Mr. Verbrugghen syntes at væ-
l re et med den Sjæl, som har skabt 
f denne Digtning omkring Menne-

skets Liv, dets Glæder og Sorger, 
dets Higen og Tragten, dette'Liv, 
der igrunden er en Række Prælifitier 
til det store hinsidige. 

Eftermiddagens Solist, Baryton-
L sangeren Wilmot Goodwin, bidrog 

ogsaa tneøef til M ^vermaade 
is'heldige Udfald. 

- Den Svenske Gteeklub havdeSønditg 
-Aften rigtig godt Hus ved sin Ko«. 

cert i Unitarkirken sammen med den 
ju populære Visesangerinde Fru Lydia 

|fev - : 

Gumle Muskego. 
En Samtale med Anton Jnstad i 
Minneapolis en Slægtning af 

Pioneerførereu Søren Bache. 

Nu har ogsaa den svenske Sanger-
verden faaet sin Cause celebre, for-
tællen „Musiktidning för Svenskar". 
Nylig indeholdt „Svenska Morgon
bladet" et i Sagen Iigesaa umotiveret 
som i Formen^hadsk Udfald mod K. 
F. U. M. Koret (kristelige Forening 
for unge Mænds Sangkor) paagrund 
af dets Mangel paa Kristelighed, som 
stal have vist sig ved, at et eller an
det Kormedlem ikke har været Tota
list. Bladets Hjemmelsmand for-
sikrer, at der under Korets bekjendte 
Amerikatur skal have været „ett väl
digt supande" paa de forskjellige Ste? 
der, som Koret besøgte, og samme 
for Offentligheden bange Herre tror 
sig samtidig at vide, at Korets igjen» 
værende Totalister følte sig saa hjem
løse i samme, at de har trukket fig 
tilbage — ikke mindst efter den „be-
drøfsliga" Norgestur. 

• - * » 

„Verdens Gang" fortæller -lidt 
om, hvad det koster , at give Koncert i 
Kristiania. For eit Sangerinde kom
mer en Koncert paa henved 1,000 til 
1,200 Kroner, en Pianist kan greie 
fig med 800 Krcner. Der ^holdes i 
Kristiania op til to-tre Koncerter pr. 
Aften. Sidst i September var Uni-
versitetsaulaen, der foster 300 Kro
ner pr. Aften, optaget hver eneste 
Aften til Jul, naar undtages Novem
ber Moaned af den Grund, at Salen 
ikke bortleies under Examens Loge-
salen/der koster 250 Kroner pr. Af
ten, havde hver Äften i November 
besat. , •• 

Holters Korforening i 'Kristiania 
feirede 25-Aars Jubilæum med en 
Koncert i Unibersittt^aulaen den 
29de September. Der var fuldt 
Hus, og Kongefamilien var tilstede. 
Til Udførelses kom Kompositioner af 
Holter og dennes Eftermand som Di
rigent, Eyvind Alnæs. Holters Vio-
lmkoncert.blev spillet af Per Bolstad. 
Sange af Holter for trestemmigt Da
mekor- gjorde Lykke. Elvind Alnæs' 
Klaverkoncert blev spillet af Nils 
Larsen under Komponistens Ledelse. 
Tilslut opførtes Holters Kantate 
„Til Fcedrelandet" med Berg-Hansen 
som Solist. . . 1 -2", 14 

'  MWNUANNT-
Bergens Haandværks- og Industri-

forenings Sangforening har i Anled. 
nmgaf fin 76-AarsJubilcrumsfeft fo-
retaget en Sangersærd til Stockholm 
°g Stifttand » L' 

Blandt de Ting, som Tidendes Ar
tikler om Muskego ̂ Settlementet i 
Wisconsin har bragt for Dagen, er, 
at der i Minneapolis bor en Slægt
ning af Sø>ren Bache, en af Settle
mentets Grundlæggere og Søn— af 
Tollef Bache, den Kjøbmand i Dram
men, som sik C. L. Clausen til at 
reise til Amerika, og som selv skjært-
kede 400 Speciedaler til Bygning as 
den gamle Muskego-Kirke, der nu 
staar gjenreist ved Luther Seminar. 
Denne Minneapolismond er Anton 
Justad, som driver én Manufaktur
handel paa E. 26th St. og bor i 
3720 3rd Ave. S. En Søster af Ju-
stods Moder var Søren Baches Hu
stru. 

Søren Bache er ogsaa bleven om-
talt som en af Udgiverne af „Nordly
set", det første norske Blad i Ameri-
ka, font begyndte at udkomme i Town 
of Norway, Racine County, (Muske-
go-Settlementet) i 1847. Det er mu
ligt, at Bache indskjB Penge i Blad
foretagendet; han var jo en af de faa 
bemidlede Mænd i Settlementet og 
desuden en, fom altid var villig til at 
hjælpe, naar det krævedes. Efter 
hvad R. B. Anderson oplyser i sin 
Bog „First Chapter of Norwegian 
Immigration", skal Bache være reist 
tilbage til Norge allerede i 1845. 
Forskjellige Beretninger tyder paa, at 
Bache efterlod sig adskillig Eiendom 
i Amerika. Mr. Justad fortæller 
saaledes, at han skulde have eiet en 
Landstrækning nær St. Peter, Mintt., 
og* at man-dernede endnu kalder dette 
Jordstykke „Bakkelandet". Skjønt 
Bache opholdt sig herover bare en sex, 
syv Aar, kom han dog til at indtage 
en fremskudt Stilling i Pioneerhifto-
rien. 

I Lighed med de historiske Beret
ninger, som foreligger her om Sø
ren Bache, skildrer Mr. Justad ham 
ogsäa som noget , af en Særling — 
uhyre venlig, men indesluttet og saa-
mælt undtagen overfor de saa, som 
vandt hans Fortrolighed. Mr. Ju
stad, som dengang var liden Gut, 
var en af de faa, og disse to kunde 
ofte have en lang Passiar sammen! 
Om Amerika talte den gamle Mand 
uhyre sjelden. Der syntes at være 
et eller andet Kapitel fra hans, Op
levelser herover, som Ihan helst vilde 
glemme.' Da han kom tilbage, fra 
Amerika, maatte han love sin Fader 
ikke at drage ud igjen. Han blev 
boende paa Gaarden Korsvalle i 
Lier, gik mest og stelledeför sig selv. 
medens hans Hustru, Mr. Justads 
Tante, drev Gaardsbruget. Senere 
solgte han Korsvalle og kjøbte Gaar
den Tokerud i Bærum, hvor han 
døde for omkring 25 Aar siden, en 
meget gammel Mand. Familien flyt
tede efter hans Død til Kristiania, 
hvor Baches tre Døtre, Marie, Su
sanne og Lovise, endnu bor, alle tre 
ugifte. To Sønner er døde for lang 
Tid siden. Sidst Justad talte med 
Onkel Bache var i 1889. 

Søren Baches Fader, Kjøbmand 
Tollef Bache, var, efter hvad Justad 
fortæller, langt mere en Handlin
gens Mand end Sønnen. Kjøbmand 
Bache var ett af Hans Nielsen Hau
ges mest trofaste Disciple. De to 
reiste meget; om!rittg sammen og 
Bache tfar Hauge behjælpelig med ät 
oprette de Industribedrifter, der var 
•et Led i Hauges national-religiøse 
vækkelse. Kjøbmand Bache Blev, 
fortæller Justad, efigaitg ogsaa ar
resteret paa Grund af sin Prædiken-
virksomhed, og det blev da foreholdt 
ham af Øvrigheden, at han tog „Le
vebrødet fra Præsterne". Justad har 
engang havt i sin Besiddelse en Bog 
skrevet af Tollef Bache om den hau-
gianske Bevægelse. 

. Familierne Bache og Heg stod i et 
nært Forhold til hinanden. Der var 
bare en Gaard imellem Korsvalle og 
Gjæstgiverstedet Heg, hvor Helten 
fra Chickamauga, Oberst Hans Heg, 
først saa Dagens Lys. Søren Bache 
stod ester sin Tilbagekomst til Norge 
i Brevvexling med Familien Heg, og 
et af de sidste Breve, som Oberst Heg 
skrev, var til Bache. I dette siger 
Oberst Heg, der samtidig sendte sit 
Fotografi: „Her sender jeg dig et 
Billede, men snart skal du faa Origi
nalen at se".- Af dette fremgaar, at 
Oberst Heg havde Planer om en Nor-
gesreise, saasnart Borgerkrigen var 
endt. 

Haugianeren"Tollef 'Bache var, 
som allerede antydet, en af de første 
Mænd i Norge» som soerlig interesse-
rede fig for kirkelige Forhold blandt 
fine udvandrede Landsmænd. Det 
var ham, som fik overtalt Claus Lau-
ritz Clausen, den unge Danske, fom 

senere blev en af den norsk-arner! kan-
ske Kirkes Fædre, til at reise til Ame
rika. Bache havde da sin Søn her
over, og det var ham meget om at 
gjøre, at hans Børnebørn og andre 
af Nybyggernes Børn skulde blive 
oplært i sine Fædres Tro. 

Det var i det Haab, at Sønnen t 
Amerika skulde kunne tilegne sig lidt 
praktisk Sons, at Kjøbmand Bache 
sendte- Sømten'ltl Amerika. Fade
ren forsynede ham med en støirre 
Pengesum og sendte med ham en æl
dre paalidelig Kontorbetjent, Johan-
nes Johannessen. I 1839 kom dis-
fe to Mænd til Fox River-Settlenien-. 
tet i Illinois. De blev der bare en 
kort Tid, og efter hvad Hjalmar Rued 
Holand beretter i fin Bog „De norske 
Settlementers Historie" traf de der 
sammen med den bekjendte Lægpræ-
dikant Elling Eielsen og flog Følge 
med ham op til Muskego i Wisconsin. 
Heroppe fandt de sig tilfreds, og som 
Følge af de Beretninger, de sendte 
hjem til Norge om Forholdene, ud
vandrede Familien Heg og andre fra 
Lier i 1840. Søren Bache og Jo
hannessen gravede sig en Jordhytte i 
Jndianerhaugen, hvor Norway Kir
ke nu staar, og her i denne Jordkjcel-
der begyndte de med en Handele-
sandsynligvis den første norske For-
retning vestenfor de Store Indsøer. 
Svein Nilson skriver i sit „Billed-Ma-
gazin" om Baches og Johannessens 
Krambod i Jndianerhaugen: „Her 
vor Sædet for Intelligens og Dan
nelse, Depotet for Luxus og Over-
doodighed, og her ofgjordes alle 
Bank- og Pengeforretninger." 

En sørgelig Hændelse gjorde Ende 
paa Forretningen og tilskyndede Ba
ches Hjemeise. En Dag han var ude 
paa Jagt sammen med Pastor Clau
sen,, kom de ind til en Nykommer fra 
Kvitseid. Medens Bache fad og fin
grede med sit Gevær, gik Skubet af 
og rammede Konen, der døde. Bache 
tog sig uhyre nær af dette og vov 
nærved at miste Forstanden. Han 
gjorde alt muligt for at trøste Man
den, bød sig til at give hans Børne
flok en god Opdragelse og Skole
gang eller at give ham flere Land-
stykker og Penge. Manden valgte 
det sidste. Dc5 Baches gatm'e, Vcn, 
Johannessen, kort efter døde, syntes 
han vistnok, han havde faaet nok af 
Amerika og vendte hjem til Norge. 

N. __ .  ^ 

Som Tegn paa den Interesse, fom 
Tidendes M^sfeg^Ix^ikler har vakt, 
maa det være tillaÄ at gjengive lidt 
af et Pyr Breve. 

En velkjendt Mand i Racine, Wis,, 
skriver: 

„Tak for Blghet med allege god? 
velskrevne Artikler om gomle Muske-
go., Om alle norske Aviser vilde føl
ge Dyres Exempel, saa vilde der snart 
blive Interesse for det gamle Settle-
ment og Heg-Støtten. Jeg har Hu
set fuldt, som man siger, af Aviser, 
norske og engelske; men jeg synes be-
dre ont Deres Blad (ikke bare paa 
Grund af Muskego-Artiklerne) end 
alle de' andre. Derfor fender jeg 
Check for en Aargang og saa lover 
jeg at anbefale Bladet ved enhver 
Anledning." " 

En anseet Professor skripet: 
„Deres Muskego-Artikler hardvæ

ret udmærkede og oplysende, og jeg 
er sikker paa, at de har bidraget meget 
til at gjenopfrifke Interessen, ikke ba
re Vf or Hons Heg og Muskego, men 
for Norskdom i sin Almindelighed." 

Kn Klnx Klan ikke vels eet i Kansas. 
Topeka, Kan., 30te Okt. Statsmyn
dighederne skyndte sig idag med at 
lægge Planet for ad retslig Vei at 
uddrive Ku Klux Klan fra Kanfas. 

: Generaladvokat Hopkins holdt paa 
at udarbeide et Retsforbud for at hin
dre Orgnaisationen i at hverve Med
lemmer i Kansas. Samtidig gik der 
Rygter ont, at andre ̂ Aovmanøvrer 
vilde blive foretaget for at hindre det 
Usynlige Rige i at drive sin Virksom-
hed'i staten, hvis de godkjendes af 
Domstolene. ~ 

Guvernør Henry I. Allen angreb 
Klanen i en Tale i Cosseyville Lør
dag Aften og bekjendtgjorde, at han 
havde befluttet at gjøre „Parader i 
Pudevaar" til et upopulært Tidsfor
driv. Han beskyldte Klanen for Af-
bankningen nylig af Borgermesteren 
i Liberty og erklærehe, at Detektiver 
havde- samlet vigtige Oplysninger til 
Brug for det retslige Skridt. 

En uhyggelig Opdagelse. 
go Hen 24de Okt. Fra Skumringen 
igaar indtil Daggry idag laa Liget af 
Miss Marie Carlson, Batavia, III., 
paa LincolnLandevei nær nævnte By, 
kjørt over eller skubhet hid og did af 
Hundreder af AutomoRlister, der 
antog Bundten paa Beien for en 
Halmfigur kastet, ber. «f ffjoelmfk 
Gutter. 

Aggdelsgene. 
Tulnth Kristianialags 5-Aars-Fest. 

Lokalt Trønderlag i Sioux Falls. 
- Bygdelagenes Fællesraad, 

Dnlnths Kristianiatag. 
Kristiamaloget i Duluth feirede 

forleden . Søndag Eftermiddag 
5-Aars'Fest under talrig Tilslutning. 
Festtalen blev holdt af Henry Peter-
son fra Superior. Ifølge „Duluth 
Skandinav" dvælede han i sin Tale 
ved den Betydning, som Bygdelags-
bevægelsen har faaet i de senere Aar. 
Hart syntes især, at Kristianialaget i 
Amerika havde fat sig et smukt Maal 
ved Indsamlingen til en Mindegave 
til Norges Hovedstad ved dens 
300-Aars Jubilæum. Mindegoven 
skal som bekjendt beståa af 100,000 
Kroner til en Samling Smaahufe 
paa Ekeberg der stilles til fri Afbe
nyttelse af Kristianio-Familier, hvor
af et eller flere Medlemmer er angre
bet af Tæring. 

Den musikalske Underholdning be-
stod af Sang af Miss Edel Sødahl 
samt Musik udføtt af Elever fra 
Flootens Konservatorium og Piano-
spil af Mrs. Denas. To Smaopiger 
Fossum gjorde stor Lykke med fin 
Dons. '/ . • 

Lagets Formand, Ludvig Nagel, 
gav endel Oplysninger om det Ar-
beide, som allerede er udført for Min-
degaven, og om de Planer, man havde 
for fremtidig Virksomhed. Han 
fremviste den Sølvpokal, fom vil bli
ve skjænket den Forening eller Lo-
kalkomite, som indsamler mest til 
Mindegaven. 

Sioux Falls Trønderlag. 
Forleden afholdtes et Møde i 

Sioux Falls for at feta opgjort Af-æ-
ren i Forbindelse med Trønderstæv-
net der i Sommer samt for ot stifte 
et lokalt Trønderlag for Minnehaha 
County, S. Dak. Nils Men, Crooks, 
blev valgt til Formand, (sagfører 
Bernt Stordahl til Sekretær og Kas
serer og Iver I. Øyen, Crooks, til 
Sogoskxiver. Desuden valgtes Vice
formænd samt en Lovkomite. 

«- % 
Bygdelagenes Fællesraad. 

Aars mødet for Bygdelagenes Fæl-
lesraad vil blive holdt i West Hotel, 
Hennepin og 5th St., Minneapolis, 
Minn., Thorsdag den 23de Novem
ber 1922. Det begynder Kl 10 For-
middag. — * 

De af HyKdelagene valgte'Repræ
sentanter anmodes paa det indstæn
digste om at være tilstede og deltage 
i det mere end almindelig vigtige Or
ganisationsarbejde for 100-Aars Fest
lighederne i 1925. 

En venlig Opfordring stilles her-
ved til alle Bygdelag om at 7ade sig 
repræsentere. Hvert Lags Formand 
er selvskrevet fom Medlem af dette 
Møde samt ved Siden af ham en der
til valgt Delegat. 
. Husk paa, at dette Møde forment-
ItgUil blive det mest betydningsfulde, 
som hidtil er blevet holdt i Fælles-
raadet. " 

N. N. Rønning, Form. 
. L. P. Thorkveen, Sekr. 

„Big Buisiness" vil hjælpe Far-
merne. Chtcago den 24de Oktober. 
Paa et her afholdt Møde af over 
femti af Chicagos store Forretnings
mænd blev der vedtaget en Beslutning 
om at hjælpe Farmerne, hvis Kaar 
nu ansees for beklagelige. Mødets 
Deltagere besluttede ogsaa at faa an-
dre store ForretninAstwend til at væ
re med at arbeide for Landbrugets 
Vel. >2 -

Tilstede ved Mødet bar Repræsen
tanter for de store Slagterier, Fabri
ker, Jernbaner og andre Storbedrif
ter. Mødet var sammenkaldt af 
James R. Howard, Præsident for 
American Farm Bureau Federation. 

Blandt dem, som talte for Nøføett-
digheden af at Storbedrifterne kom
mer Landbruget tilhjælp og faar ret-
tet paa de beklagelige Forholde, som 
nu raader, var Alexander Legge, 
Præsident for International Harve
ster Companys Julius Barnes, Præ
sident för United States Chamber 
of Commerce, og T. E. Wilson af 
Slagterifirmaet Wilson and Cdfft-
patty. 

Mr. Legge erklærede i sin Tale, at 
Løsningen paa de vanskeligeForholde 
var bedre ordnet Markedsføring og 
Organisation. - ^ 

I. W. Puelichet • uf iNtl-
waukee. Præsident for American 
Bankers' Association, udtalte, at 
Landets Banker var villige til at 
samarbeide med Farmerne for at 
hjælpe dem. " - -

Mexico demonstrerer mol» Ds« f 
9teo Nttk. New York, 27de Ott.— 
Det mexikanske Konsulat her- blev 
poengt idag ester Ordre^fra den mexi-

i 

Hjälp den liiirkciide Ryg! 
Værk, Værk, Værk —• hele Dogen long den plagende Rygværk! 

De staar op ont Morgenen lom, stiv — værker over alt. Og saa-
ledes ̂ tilbringer. De ogsaa Dagen — udslidt og elendig. Aftenen 
kommer og finder Dem saavidt istand til at slæbe Dem iseng. Jntor-
gen den samme trættende Äunde af Lidelse. Men hvorfor fortsætte 
i denne ulykkelige Tilstond? Hvorfor ikke se til Nyrerne, som ganske 
sandsynlig er Aorsagen? Den dumpe, uophørlige Rygvcerk er ofte 
Naturens første Signal om ett skjult Nyresvaghed. Andre Varsler 
følger hurtigt, faafom brydsom Nyreaktion, Hovedpine, Svimmel-
hed og knivstikkende Smerter, naar De bøier Dem eller løfter noget. 
.Vent ikke til alvorligt Onde indtræder. Brug Doan^s Kidney Pills, 
før det er for fent. Doan's har hjulpet Tusinder og burde hjælpe 
Dent. Spørg Deres Nabo! ^ 

Læs hvad disse Folk figer 
Ryggen smertede 

Jacob Brown, Eier af en Scele-
tøiforretning, 106 Third St., Be-
midji, Minn., siger: „Jeg befandt 
mig ganfle elendig paa Grund af 
Uorden i Nyrerne. De fungerede 
uregelmæssig, og jeg havde fryg-
telig Rygværk. Min Ryg smertede 
Morgen og Kveld. Jeg vilde 
baagne om Morgenen med Ryg-
gen stiv og lam. Naar jeg bøiede 
mig eller pludselig vendte mig, fik 
jeg en skarp Smerte i Nyrerne. 
Min Opmærksomhed blev henledet 
paa Doan's Kidney Pills, og to 
TEster Doan's helbredede mig for 
Sygdommen." 

Roser Doan's 

Mrs. George Alvey, 925 N. 4th 

St., Grand Forks, N. D., siger: 

„Doan's Kidney Pills har været 

en Familiemedicin i vort Hjem i 

nogen Tid. Jeg har den største 

Tillid til dem. Jeg var lam i 

Ryggen og Hofterne, men Doan's 

kurerede mig hurtigt for dette 

Onde. Andre i Familien har og-

saa fundet Doan's paalideligt i 
enhver Henseende." 

DOAN'S "rSTiT 
Enhver Apotheker har Doan's, 60c pr. Mfke, Foster-Milburn Co., 

Mfg. Chem., Buffalo, N. Y. 

kanske Charge d'Affaires i Washing-
ton. Denne havde faaet Ordre fra 
den mexikanske Regjering om at stæn
ge alle Konsulater i de Forenede 
Stater font en Protest mod en Rets* 
kjendelse afgivet af Domstole i New 
Nprk mod Mexico i en Sag anlagt af 
Oliver American Trading Co. 

Mexico City den 27de Okt. Befa
lingen til at stænge det mexikanske 
Konsulat i New Aork, hvis Dommen 
i- Oliver Amerikan Trading Compa
nys Sag ikke blev ophævet, blev af-
sendt til Washington igaar Aftes af 
Udenrigsdepartementet. Det blev 
sagt i Eftermiddag i Udenrigsdepor-
tementet, at matt ikke agtejbe at stæn
ge andre mexikanske Konsulater end 
det i New Aork. 

Bombeexplosion i Chicago. Chica
go, 28de Okt. Politiet skred ind 
idag for at hindre ny Terrorisme, der 
truede med at udbryde ,om Følge af 
Arbeiderkrigen inden Byggefagene. 

En svær Bombe exploderede ved et 
nylig fuldført Hus tilhørende Ber 

nord Bunny, Formand for Illinois 
Telefonselskabs Direktion. Explosio
nen knuste alle Vinduer i Huset og 
reb bort endel af Trappen paa For
siden. Bunny, agtede at flytte ind 
Mandag. 

Politiet erklærede, at Explosionen 
skyldtes et Forsøg paa at gjenoptage 
Krigen inden Byggefagene som Følge 
af Landis-Kjendelsen. 

Okkupationstropper ofretiser fra 
Rhinen. Koblenz, 24de Okt. Over-
søiske „Casualty"-Afdeling No. 49 af 
den amerikanske Okkupotionsorrne 
reiste igaar Aftes til Bremen for der
fra at reise til New bortmed Dam
peren „America". Afdelingen be-
staar af ca. 60 Mand, den første stør
re Afdeling, der er reist siden Juni, 
og den første, hvormed der ikke fulgte 
,,Krigsbruke" og Børn. Hundreder 
af tyske og allierede Civile kom for 
at tage Afsked med Amerikanerne. 11 
Fanger sendes tilbage med Afdelin
gen til militære Fængfler i de For
enede Stater. 

En ægte 

for ftttt $2.00 
og to nye HelaarS-Abonnenter 
paa „Minneapolis Tidende". 

En Parker „Lucky Curve". Fountain Pen er sand-
synligvis den i alle Henseender bedste Pen, font hidtil 
er blevet fabrikeret. 

Hver Parker Pen er lavet for at være heMgjennem 
tilfredsstillende af et Kompans som har lavet disse 
Penne i over 25 Aar, og den er af Fabnkanterne fuldt 
garanteret i et Aar. 

Den Type, der her er afbildet, er en No. ^3%L, 
med en 14 Karat Guldpennesplit, hvis regulære Pris, 
indbefattet Krigsstat, er $3.40. 

For at Øge „Minneapolis Tidende"? 
,i Ml* Udbredelse vilDi give en af disse Penne 
eleS frit til enhver af vore Abonnenter, der vil 

gjøre öS den Tjeneste at skaffe oS sex nye Helaars-
Abonnenter paa Bladet eller vi vil sælge den for $2.00 
til enhver der skaffer os to nye Helaarsa&omtenter 
paa Minneapolis Tidende. Vi vil ogsaa sende en af 
disse Penne portofrit til hvilkensonchelst Adresse for 
den regulære Pris af $3.40. 

SRwitmh tilt De kan let erholde en af disse Penne, 
røC(rølUI- uu. De bare gjør et Forsøg. De vil 
blive overrasket over, hvor let det er at saa Deres Ven
ner og Naboer til 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. 

Indsend Bestillingerne Ä 

Tidende Building^";/ ; _ 
•30é Sd. 6th St., Minneapolis, Minn. 


