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Urs Norge. 
Llarsvæxten. De tidligere lyse Udsigter 

stærkt reduceret i Juni Maaned. — 
Ten nye Regjering afgiver sin Er-
klwring i Storthinget. Venstres Pro-
gram godkjendes. I Spidsen kommer 
Traktatforyandlingerne og Forbudet. 
Oppositionens Programmer. HFire 
og Frisindede Venstre erklærer sig mod 
Forbud og for ftræitg Kontrol. Fri
sindedes Landsmøde. — Sømands-
konflikten endt. En Smule Lysning 
for Skibsfarten. — Sommerfisket i 
Finmarken. Ingen Afsætning. — 
Kronprins Olav 18 Aar. 

Kristiania den 4de Juli. 
De lyse Udsigter for Aarsvcexten 

ved Udgangen af Mai Maaned er i 
Løbet af Juni blevet meget stærkt re-
jduccret, meddeler Landbrugsdirektø-
ren, hvis Beretning om Stillingen 
ved Udgangen af Juni idag forelig-
ger. Foruden direkte Skade ved 
Frostnætter, Ruskeveir og kold Vind 
klages der almindelig over Insekt-
angreb, særlig Kjølmark paa Vaar-
sæden, og Ugræsset er mange Steder 
kommet slemt i Forgrunden, medens 
Ageren staar tynd og daarlig. 

Det nordlige Vestland, Trøndela-
gen. Nordland og Tromsø har havt 
en ualmindelig nedbørsrig og kjølig 
Juni Maaned. I de høiereliggende 
Trakter er der tildels faldt Sne. 
Fra Finmarken berettes om gunstige 
Veirforhold. 

Forøvrigt har det gjennemgaaen-
de været sparsom Nedbør, meget 
Vind og kjølig, særlig i Maanedens 
sidste Halvdel. Enkelte Steder be-
gynder Tørken at gjøre Skade. 
Frostnætter har indtruffet næsten 
over hele Landet, og Paa flere Ste-
der har Kulden gjort Skade, særlig 
paa Poteter. I Trøndelagen har 
Sætttepoteterne tildels raadnet i 
Jorden paa Grund af det vedvaren-
de Regn. Daarligst synes Aarsvæx-
ten at staa i de to Trøndelagsfylker 
og Nordland. 

Tet uheldige Veir i Juni har 
gjort, at Udsigterne for Havebruget 
nu gjennemgaaende er mindre gode. 
Frostskade og uheldigt Veir ellers 
under Blomstringen har tildels gjort 
større Skade end fra først af anta-
get. Fra næsten alle Kanter af Lan-
det klages over Insektskade, mest paa 
Øllandet. Gjennemgaaende er Ud
sigterne i ØicbliEet 5cdr> for Bær 
og Grønsager end for Frugtsorterne. 

Den nyeiRegjerrng afgav i Stor-
thingets Møde i Thorsdags sin Pro-
gram-Erklæring ved Statsminister 
Blehr. Den blev, som man ventede, 
ett afgjort Tilslutning til Venstres 
Politik. Regjeringen siger: 

„Den nuværende Regjering re-
præsenterer i Politisk Henseende den 
samme Retning som den Regjering, 
som gik af for et Aar siden. Den 
slutter sig til det nylig af Venstre 
vedtagne Program og henviser til 
dette. Regjeringen vil søge For-
handlinger med Spanien og Portu
gal om nye Handelstraktater frem-
met paa Grundlag af det af Stor-
thinget givne Mandat og Folkeaf-
stemningen. Overensstemmende med 
denne bør Forbud mod Brændevin 
og hede Vine lovfæstes, samtidig som 
der ved Lov gives Adgang til Stats
monopol for Handelen med Brænde-
vin og Vine. 

Regjeringen vil se en Hovedop-
gave i at fremme Landets Nærings-
og Arbeidsliv og skabe social Ro mel-
lem Borgerne. I dette Øiemei) vil 
den søge at holde Folkets Arbeide 
oppe under de nuværende vanskelige 
økonomiske Forhold. Den raadende 
Arbeidsledighed vil den bekjæmpe bl. 
u. ved Anvendelse af ledig Arbeids-
kraft til Vei-, Bane- og Havnebyg
ning samt til Nydyrkning. Den vil 
modarbeide Dyrtiden og søge at brin
ge Leveomkostningerne ned bl. n. ved 
en skarp og omhyggelig Kontrol med 
Monopoldannelser og Priser. Ved en 
fast og planmæssig Finans- og Skat
tepolitik i Sammenhæng med størst 
mulig Indskrænkning i Personale og 
øvrige Udgifter vil Regjeringen be-
stræbe sig for at styrke.Statens Fi
nanser. 

Udgifterne til Forsvarsvcesenet 
vil blive søgt indskrænket, fortrinsvis 
hvor det gjælder Udvidelser, som 
fandtes nødvendige i Krigsaarene. 
Til Fremme af social Retfærdighed 
og til Udjevning as Klassekampen vil 
Regjeringen vie de socialepolitiske 
Spørgsmaal den største Interesse. 
I fuld Erkjendelse af -Kommunika
tionernes store Betydning i vort Land 
vil Regjeringen ofre disse særlig Op
mærksomhed. Man vil arbeide for 
Fremme af en ny Jernbaneplan med 
Sigte paa, at den forelægges for 
iioefte Storching." 

Som man ser, er det Traktatfor-
handlingerne og Forbudet, som sæt
tes i Spidsen paa Regjeringens Pro-
gram. Der er mange, som har øn
sket at faet Forbudssagen ud af den 
politiske Strid; men det lader til, at 
dette ikke kan ske, og at den ckan faa 
den fremtrædende Plads i Valgkam-
pen iaar. ' 

Modpartierne har jo erklæret sig 
imod Forbudet og haaber med Tiden 
at faa valgt et Storthing, hvis Med-
lemmer vil finde sig foranlediget til 
at Henvise Forbudssagen til en ny 
Folkeafstemning. Indtil saa sker, 
maa jo selve Forbudet overholdes i 
Overensstemmelse med det af Folket 
givne Mandat. 

Høires Landsmøde, der nylig af
holdtes paa Hamar, havde en læn
gere Debat om Forbudsspørgsmaa-
let. Af Hensyn til Traktatforhand
lingerne havde man i det længste søgt 
at holde dette Spørgsmaal itdettfor 
Programdiskussionen. Men Mødet 
kom til det Resultat, at som For-
handlingerne nu laa an, kunde Par
tiet ikke undlade at tage Sagen op 
paa sit Valgprogram. Den vedtagne 
Programpost udtaler, at da Erfarin
gen viser, at Forbud ikke fremmer 
Folkets ZEdruelighed og Moral, bør 
det afløses af et System med Ratio
nering og individuel Kontrol. 

Det „Frisindede Venstre", som ved 
Valget vil arbeide sammen med Høt-
re, holdt sit Landsmøde her i Byen i 
Onsdags og vedtog det Program, der 
ved det kommende Valg vil blive 
hævdet i Modsætning til den af 
Blehrs Ministerium afgivne Erklæ
ring og Venstres Program. 

De Frisindede Venstres Program 
indeholder følgende sex Posten: 

1) Det frisindede Venstre anser det 
som sin Opgave at værne om den 
personlige og politiske Frihed. 

2) Skattebyrderne maa lettes. 
Den offentlige Administration maa 
indskrænkes. Statens Virksomheder 
drives paa mere forretningsmæssig 
Maade, og det overhaandtagende 
Kommissionsvæsen bekjæmpes. Sta
tens Udgifter maa bringes ned til et 
Beløb, som staar i rimeligere For
hold til vort Lands Folketal og øko-
nomiske Evne. 

3) Det nuværende Forbud maa 
ophæves og erstattes med et System 
under offentlig Kontrol. Indtægten 
af Omsætningen bør tilfalde Staten. 
Et maalbevidst Oplysningsarbeide 
for ÄEdruelighedens 'gremme maa 
drives. Drukkenskabsforseelser bør 
straffes strengere. 

4) Ingen Tvangsbestemmelser i 
Sprogstriden. Rigsmaalets Stilling 
maa befæstes flig, at det kan danne 
Grundlaget for vor fremtidige natio
nale Sprogudvikling. 

5) Vor Toldpolitik maa føres 
uden forud indtaget Parti flig, som 
Hensynet til vore egne Næringsveie 
og de økonomiske Forhold i Verden 
forøvrig i de kommende Aar kræver. 
Toldpolitisk Ligestilling mellem de 
forskjellige Næringer bør i ethvert 
Tilfælde finde Sted . 

6) De sociale Reformer maa frem
mes i den Udstrækning, som vor øko-
nomiske Evne tillader. I første Række 
bør komme Boligsag og Oprettelse as 
Arbeiderbrug samt Indførelse af Al
derstrygd, løst i Form af Folkepen
sion. 
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Efter Vedtagelse af Programmet 
foretog- Frisindede Venstres Lands-
møde Valg paa Bestyrelse. Af Ho-
vedstyrets Medlemmer havde Hr. 
Arne Kildal,som nu er Presseattache 
ved Norges Legation i Washington, 
og Overretssagfører Eid. Land fra-
bedt sig Gjenvalg. I deres Sted 
valgtes Storthingsmand Disponent 
O. C. Muller, Kristianssund, som 
ogsaa blev Viceformand, og Stats« 
raad F. L. Konow, Bergen. De øv
rige Styresmedlemmer gjenvalgtes. 

Det Frisindede Venstres Hovedsty-
re bestaar derefter af: Statsraad 
Bernt Holtsmark (Formand), Stor« 
thingsmand O. C. Muller (Vicefor
mand), Dr. Bang, Trondhjem. 
Da?. F. G. Gade, Kristiania, Fru 
Ragna Hørbye, Kristiania, Statsraad 
F. L. Gonow, Bergen, Gaardbrugel 
Mikkel Sveinhaug, Hedemarken, Re-
daktør Rolf Thommessen, Kristiania, 
og Konsul Wrangell, Haugesund.- ; 
- * ~ 

Sømandskonflikten er endelig endt. 
Rigsmæglingsmanden^ modtog t 
Thorsdags Meddelelse om, at begge 
Parter i Sømandskonflikten havde 
vedtaget Forflaget. Dette gjælder^>en 
indenrigske Fart, hvor Arbeidet strax 
gjenoptages og de streikende gjenän-
tages i den Udstrækning, som der er 
Brug for dem. De, som ikke strax 
faar Ansættelse, flal vcere fortrins-

berettigede i de tilsvarende Stillin-
ger, hvis der indtræder Ledighed i 
Løbet af 4 Maaneder og Vedkom
mende kan tiltræde strax. 

For Udenrigsfartens Vedkommen
de skulde Afstemnings - Resultatet 
meddeles senere, og nu meddeles, at 
ogsaa her er Forflaget vedtaget. 

Fra Skien meldes: „Fremskridts-
erfarer fra Shippinghold, at engelske 
Befragtere nu er i Markedet ester 
nors? Tonnage. Bedringen skyldes 
antagelig Kulstreikens Ophør. Ra
terne for Østersøen er steget lidt i de 
sidste Dage. -

• 

Maa Sommerfisket i Finmarken 
indstilles af Mangel paa Afsætning? 
I Storthingets Møde Fredag Ef

termiddag blev behandlet følgende 
Interpellation af Ivarsson: Hvad 
agter Regjeringen at foretage for at 
hindre, at Sommerfisket i Finmar
ken iaar bliver liggende nede paa 
Grund af manglende Afsætning paa 
Produkterne? 

Ivarsson havde siden ivaar flere 
Gange omtalt denne Sag for Chefen 
for Handelsdepartementet. Det var 
nu nødvendigt, at der blev gjort no-

iget fra det Offentliges Side. Der 
Var flere Steder paa Finmarkskysten 
godt Fiske, og Udsigterne var ogsaa 
gode, men Fisket maatte slutte, da det 
ikke var muligt at faa Fisken affat. 
Grunden til, at man ikke her har no
gen Afsætning paa Klipfisk, vilde Ta
leren ikke nu komme nærmere ind 
paa. Der blev nok god Anledning 
dertil settere. Det, som nu først og 
fremst trængtes for øieblikkelig 
Hjælp, var, at Staten i Lighed med 
isjor overtog Kjøbepligt.og garante
rede Mindstepris. Iaar burde Kjø-
bepligten bare omfatte Fisk, som var 
tilvirket som Klipfisk, og hvad der 
skulde gjøres, maatte ialfald gjøres 
strax. 

Statsraad Mowinckel gav en Re-
degjørelse for den forrige Regjerings 
Foranstaltninger angaaende Som-
merfiflet i Finmarken. Der var kjøbt 
Fisk for 1.7 Million, Petroleumsbi
draget var 30 Øre mod ellers i Lan-
det 20, og der var ialt laant ud 1 
Million til Kjøb af Fisk i Øst-Fin-
rnarken. Statsraaden haabede, at 
han snart kunde komme med en Pro-
Position ortt Støtte til Sommerfisket 
i Fanmarken. Formen for denne 
Støtte vilde han ikke nu. indlade sig 
paa, men personlig var han lidet 
stemt for Kjøbepligt for Staten. 

Kronprins Olav fyldte i Lørdags 
18 Aar, og han befinder sig følgelig 
i sin lykkeligste Alder. Examen Ar-
iiuttt er vel overstadet, og hatt er
holdt Hovedkarakteren „Meget til-
fredsstillende". 

En af hans Skolekamerater giver 
i „Verden og Vi" ett liden Skisse af 
Kronprinsen, og vi tillader os at 
bidsætte: 

Første Gang jeg traf Kronprins 
Olav var, da jeg i 1ste Gymnasium 
font ind Paa Hallings Skole. Han 
viste sig at være en Gut akkurat som 
os, lige jævn og ligetil og gutteag-
tig som nogen. Vi var i Begyndelsen 
meget i Vildrede med, hvorledes vi 
ssulde tage „denne Fyren". En 8— 
10 Gutter af os blev valgt til at ha
ve Gymnastik sammen med ham paa 
Slottet — han havde ikke alle Fag 
Paa Skolen — og disse blev snart 
kjendt med ham. Gjennem disse lærte 
de andre ham ogsaa at kjende, faa 
det varede ikke længe, før vi allesam
men sagde „du" til ham som til en 
hvilkensomhelst änden Gut. 

Lige gret og ligetil, som han var 
mod os Skolekamerater, var han 
mod sine Dportskamerater. Han er 
en god Skiløber, og han har den 
Egenskab, det fremfor alt kommer att 
Paa i Hopning: itforfærdetheb. I 
Løbet af de sidste 2—3 Aar har han 
taget flere Præmier. 

Lige interesseret for Seiling som 
for Skiløbning har han deltaget i 
mange Kapseiladser i de settere Aar 
cg vundet Præmier. Alt jeg senere 
har seet af Kronprins Olav, har be
kræftet mit første Indtryk, at han er 
en god Kamerat. Det har han altid 
været baade paa og udenfor Skolen. 
Og det er det bedste, man kan sige ont 
ett Gut,' enten han nu er Prins el
ler ikke. -

Ifølge Grundloven er 'Kronprin
sen, ttaar han er blevet 18 Aar, myn
dig og berettiget til at være tilstede 
i Statsraad. I den Anledning blev 
det sidste Statsraadsmøde udsat fra 
Fredag til Lørdag, og Kronprinsen 
mødte frem og blev. formelt hilset 
velkommen. - -

Kbouuer paa «„Minneapolis TV 
dende", H1.50 Aaret. . ? 

Normandi. 
(Af Prof. Gisle Bothne). 

Af amerikanske Historikere er det 
særlig Prof. Haflins ved Harvand 
Universitet, som har gjort et indgaa-
ende Studium af Normandiets Histo
rie, og det har ogsaa lyktets ham at 
bringe for Dagen adskillig nyt. 

Charles Homer Haskins har sin 
første Uddannelse ved Johns Hop
kins Universitet, hvor han ogsaa i en 
kort Tid var Lærer i en underordnet 
Stilling. Senere studerede han i 
England og Frankrige, blev Proses-
^or ved Wisconsin Universitet, og fra 
1902 har hatt været knyttet til Har
vard. Ved Fredsforhandlingerne i 
Versailles var hatt som sagkyndig til
knyttet den amerikanske Delegation, 
og han var amerikansk Medlem af 
Kommissionen, som bestemte om 
Forholdet mellem Danmark og Tysk
land. -
I 1915 udgav Haskins et mere po

pulært Værk „The Normans in Eu
ropean History", og paa Grundlag 
af flere tidligere Afhandlinger ud
kom i 1918 hans „Norman Institu
tions". Haskins paaviser, hvorledes 
engelsk Styrelse i mange vigtige 
Punkter blev omdannet efter nor
mannisk Mønster, medens ettgelfle 
Historikere med Freeman og 
Stubbs i Spidsen har fremhævet, at 
de angelsaksiske Institutioner satte sit 
Præg paa Englands Styre og Sam
fundsordning ogsaa efter Erobringen 
i 1066. Blandt de flere vigtige In
stitutioner, Haskins paaviser, at Eng-
land har optoget efter normannisk 
Forbillede, er det maaske mest in-
teressant at nævne Jurysystemet. Al-
lerede i 1872 havde den Merrigske 
Retshistoriker Heinrich Brunner, som 
i 1873 blev Professor i Berlin, i sit 
epokegjørende Værk „D'.e Entstehung 
der Schwurgerichte" fremholdt, at 
Jurysystemet havde saaet sin første 
Udformning i Normandiet. Men 
Haskins har fremdraget nye Argu
menter for denne Opfatning og har 
fastflaaet, at Juryen existerede i Nor
mandiet ialfald i Midten af det tolv
te Aarhundrede. Spørgsmaalet, om 
Jurysystemets Oprindelse skyldes 
nOvdifl Paavirkntng, tager ikke Ha
skins op til Behandling. Dette er 
blevet gjort af den bekjendte engelsk-
russiske Retshistoriker Sir Paul Vi-
nogradoff. Denne var oprindelig 
Professor i Moskva, kom som land-
flygtig til England og blev r 1903 
Professor i Oxfords Vinogradoff, 
font oste har været paa Besøg i 
Norge, er vel hjemme i norsk Rets-
videnskab og har- ydet Bidrag til 
Christen Collins og Jens Thiis's 
Tidsskrift „Atlantis". 
I sine udmærkede Arbeider har 

det lykkets Haflins at vise, hvor langt 
større Rolle et normannisk Rige har 
spillet i Europas Historie, end man 
før var tilbøielig til at tro, og at dets 
Indflydelse kan tydelig sees ikke ale-
ne i England, men ogsaa i Frankrige 
og andetsteds. 

I (norsk) Historisk Tidsskriftan
melder Professor Halvdan Koht og
saa et andet Skrift om Normandiet, 
hvis Indhold i flere Henseender maa
ske vil have endnu større Interesse 
for nordiske Læsere. Det er et Værk 
as Henri Prentout, Professor ved 
Universitetet i Caen i Normandi. 
Dette Værk, som er paa Fransk, ud
kom i Paris i 1916 og handler om 
Dudo og hans Historie om dé første 
normanniske Hertuger. Som Be
kjenta har der været en mangeaarig 
Strid mellem Historikerne, enten 
Normandiets Erobrer Rollo var 
norsk eller dansk. Den norfle Histo
riker Gtöstav Storm fremholdt med 
Styrke den gamle Opfatning, at Rol
lo varjbett norske Gange-Rolf, og ef
ter Storms D?d er samme Opfat
ning blevet forfægtet af andre norjke 
Historikere. De danske Historikere 
med Forfatteren af det udmærkede 
Værk „Normannerne", Johannes 
Steenstrup, i Spidsen har holdt paa 
at Rollo var danfl. Steenstrup støt-
tede sig til Dudo, som siger, at Rollo 
var dansk. Udenfor Norge og Dan
mark blev esterhaanden den Opfat
ning mere og mere udbredt, at Rollo 
var danfl. I 1911 havde jeg en 
Samtale med Prosessor Henrik 
Schuck, dengang Rektor ved Upsala 
Universitet. Han sagde, at natur
ligvis var Rollo dansk. Ogsaa Pro
fessor Prentout havde tidligere den 
Opfawing, at Normandiets Erobrer 
var dansk og Havde i mange Aar 
fremholdt det i sine Forelæsninger. 
Men i 1911 udgav han et Værk, 
hvori han fremlagde Resultaterne af 
sine aarelange Forskninger i bet-æld
ste Normanbis Historie, og her op
gav han Paastanden om, at Rollo 
var dansk, . Han gab nltfaa øtorm 

Ret mod Steenstrup. Og ril denne 
Opfatning fluttede sig ogsaa den fo
rpinte Pariserprofessor i Historie 
Gabriel Mottod, Stifteren r»g Udgi
veren til sin Død i 1912 af det frem
ragende Tidsskrift, „Revne Hfftori-
que". -
I det ovennævnte Værk, som ud

kom i 1916, underkastede Prentout 
Dudos normanniske Historie en gjen
nemgaaende Undersøgelse. Han paa-
viser, at Dudo, som skrev sin Historie 
omtrent 100 Max ester Gange-Rolvs 
Erobring af Normandiet, og som 
gjennem sirte Forbindelser, skjønt 
han ikke selv var sra Normandiet, 
burde havt al. Anledning til at for-
tælle det, som var taktisk og sandt om 
Rollo og hans Slægt, fremkommer 
med en Mangfoldighed af Uefterret
teligheder. Hart skrev ikke for Sand
heden, men for Kunsten, og han flrev 
for Betaling, med Sigte paa Nuti
den, ikke paa Fortiden: Prentout 
illustrerer dette med mange beteg
nende Exentpler. Rikard II var den 
første af de normanniske Fyrster, som 
kaldte sig Hertug, fljøni Dudo gjøt 
allerede Rollo til Hertug. Fordi 
Hertug Rikard II; for hvem han skrev 
sin Historie, var i Forbund med de 
danfle Konger Svein og'Kmtt, kaldte 
Dudo Normannerne for Dansker, og 
hart lader den danfle Konge Harald 
Blaatand komme Nikard I til Hjælp 
baade i 945 og i 965, skjønt det i det 
ene Tilfælde var en lokal Høvding i 
Bayeux, og t det andet Tilfælde var 
det Vikinger fra Norge og Irland. 
Dudo behandler fitte Kilder paa ett 
høist eiendommelig Maade, idet han 
uden videre overfører paa sine nor
manniske Helte det, som han i de 
frankiske Aarbøger finder fortalt om 
andre Fyrster eller Folk. Læser han 
om, at de frankiske Konger stammer 
fra Trojanerkongen Arttenor, faa 
lader han ligefad godt de danfle Kott-
ger faa samme Afstamning. Ser han, 
at den Gudrød, som fik sig afstaaet 
Frisland, giftede sig med Datteren af 
Keiser Lothar II, faa lader han Rollo 
gifte sig med Datter til Keiser Karl 
den enfoldige, skjønt denne i det art-
gjældende Aar (912) ingen Datter 
havde, som var ældre end 4 Aar. 
Dudo gjør Rollo til en dansk Konge-
føn, medens de gamle norfle Sagaer 
gjorde ham til den norfle Høvding 
Gange-Rolf. Professor Koht siger: 
„Ester hele det Indblik, vi nu har t 
Dudos Arbeidsmaade, bliver det 
umulig at fæste Lid til ham, uden vi 
har andre Støttepunkter at holde os 
til. Mett i dette Stykke er det saa 
ldttgt frd Tilfælde, dt hdns Beret
ning om Rollos Ophav tvertimod 
bliver afvist af den Forfatter, font 
ellers stadig bygger paa ham,Vilhelm 
af Jumieges; den bliver forbigaaet 
i Taushed af den danske Saxo, font 
dog° kjendte Dudo; den bliver mod
sagt af Enkeltheder hos Dudo selv, 
og den kommer i Strid med andre 
normanniske Traditioner. Pren-
tout nævner ikke det, som synes mig 
det endelig af gjørende, at Rollos eg-
ne Efterkommere paa den ettgelfle 
Throne i første Halvdel af det 12te 
Aarhundrede regnede sig for at være 
af ttorfl ZEt. Men efter Prentouts 
Undersøgelse maa det helt være Ende 
paa Tfjeorien om Rollos danfle Op
hav; den er hare laget af Dudo i et 
politisk Formaals Tjeneste." Koht 
gjør i sin Anmeldelse opmærksom 
paa den Svaghed ved Prentouts Un
dersøgelse, at han har for liden 
Kjendskab til nordifle Kilder, fljønt 
han har det Fortrin fremfor faa 
mange andre fremmede Historikere, 
at hart læser nordifle Sprog og kjen
der Arbeider af Storm, Alexander 
Bugge og Steenstrup og kan benytte 
Sagaerne i Grundtexten. Saaledes 
fjender han ikke Jakobsens Afhand
ling om nordifle Stedsnavne og Per
sonnavne i Normandi. Denne Af-
handling findes i „Danfle Studier" 
for 1911. Jakob Jakobsen, som var 
sødt i Thorshavn paa Færøerne i 
1864, fik Doktorgraden i Kjøbenhavn 
ved sin Afhandling om „Det norrøne 
Sprog paa Shetland". Hans Ho
vedværk er „Etymologis? Ordbog 
over det norrøne (norske) Sprog paa 
Shetland". Paa Engels? har han 
udgivet „The Dialect and Plase 
Names of Shetland". Foruden Af
handlingen om Normandiet har han 
ogsaa skrevet „Nordifle Minder fra 
Orkttøertte". ~ -

Til Duluth Superior 
Byerne paa Jernfeltet eller 

Vst via de pore Jndsoer 

Tysklands Tab i Krigen. Berlin, 
2Lde^uli. Tysklands Tab i Krigen 
var 1,192,368 dræbte og 4,245,874 
saarede fra 1914 til 1918, ifølge ett 
revideret "Opgave. Desuden meldes 
200,000 Mand fremdeles " savnet. 
Tabene i Flaaden ,som ikke er ind-
befattet i ovenstaaende, var 34,256 
Mand drÄbte og 31,086 faaret. 

3 hurtige, komfortable, 
daglige Tog via 
Great Northern Railway 

THE GOPHER 
Afgaar fra Minneapolis 9.35 hver Morgen 
Ankommer til Superior .2.10 hver Eftermiddag 
Ankommer til Duluth 2.25 hver Eftermiddag 

Observation Parlor Vogn og Spisevogn. 

Ved Brug af dette Tog sparer De en Time og tyve Minuter. 

ZENITH SPECIAL 
Afgaar fra Minneapolis 4.00 hver Estermiddag 
Ankommer til Superior 8.40 hver Aften 
Ankommer til Duluth 8.55 hver Aften 

Buffet Parlor jBogft; Observation Cafe Vogn. 
Ved Brug af dette Tog sparer De en halv Time. 

NAT-EXPRES—Mærk Forandringen i Afgangstiden 
Afgaar fra Minneapolis 11.59 hver Afett 
Ankommer til Superior 6.10 hver Morgen 
Ankommer til Duluth 6.30 hver Morgen 

Behageig gaaende Great Northern Standard Sovevogne, færdige 
Klokken 9.00 hver Aften, kan vcere optaget til Klokken 8.00 hver 
Morgert; elekrisk oplyst. 

Sidste Tog, som gaar fra Minneapolis til Head of the Lakes; De 
sparer 50 Minuter. 

R. C. MICHKILS, 
City Passenger Agent, 
524 Second Ave. So., 
Minneapolis, Minn. 

Telefon: Atlantic 8844. 

A. J. DICKINSON, 
Passenger Traffic Manager, 

St. Paul, Minn. 

Great Northern Railway 
7 WATlO^t 

XHuscle Shoals. 

Under Efterretningerne fra Wash
ington hed det forleden, at Krigsmi-
nister Weeks den 14de ds. meddelte, 
at han agtede at amnode Kongressen 
om Bemyndigelse til at antage et 
Forflag af Henry Ford for Erhver-
velse af Regjeringens Nitratanlæg 
ved Muscle Shoals, Alabama, der-
som Tilbudet blev befundet at være 
paalideligt. Forflaget var sendt ham 
af Handelsminister Hoover, og han 
vilde begynde at studere dets Betin
gelser strax. Mr. Ford tilbød sig at 
kjøbe Nitratanlægget med Udrust
ning og Grund for $5,000,000 kon
tant og at leie Paa 100 Ayr „Wilson 
Number Three" Dam, ttaar denne 
bliver færdig, mod ett aarlig For
pligtelse paa $1,500,000. Han agte
de at omdanne Værket til et Fertili-
zer-Anlæg, hvis Fortjeneste skulde 
begrænses til 8 Procent, og at holde 
det i Beredskab for Regjeringen til 
Fabrikation af Sprængstoffe i Krigs, 
tid. 
I et Telegram af 19de Juli heder 

det, at Spørgsmaalet om Antagelse 
af det nævnte Tilbud vil blive Gjen-
stand for Raadflagninger mellem 
Krigsminister Weeks og Finansmi
nister Mellon. Det forlyder ogsaa, 
at der er Udsigt til andre Tilbud i 
samme Retning. Mr. Fords Plan 
for Omdannelse af Anlægget, fornt 
det kan levere billige Gjødningsstof-
fe til Landets Farmere, siges at ville 
veie betydelig overfor Regjeringen. 
Det er bleven anflaaet, at det vilde 
kræve omtrent 12 Millioner Dollars 
at omdanne Anlægget som antydet. 

Muscle Shoals har vceret noget 
af et Mysterium og lidt af ert Skan
dale i Kongressen. Det Sted, font 
bærer Navnet, er en Krumning af 
Tennessee-Floden nær Grænsen mel
lem Tennessee og^ Alabama, og det 
bebudedes i sin Tid, at de af Regje
ringen planlagte.og delvis oprettede 
Anlæg der flulde blive det største 
Nitratanlæg i Verden og gjøre de 
Forenede Stater uafhængig af Chile 
med Henfyn til Gjødningsstoffe. Op
rindelig var Muscle Shoals en 
Dcemningsplan til Bedring af Flo
dens Farbarhed og Udvikling af 
Drivkraft . Det var i 1907. I flere 
Kongresfer har der været megen De
bat om Affæren, uden at der blev 
gjort stort andet end at foretage Op-' 
maalmger. I 1916, da Regjeringen 
behøvede Nitrater i Krigsøiemed, gik 
Debatten om Dæmning og Drivkraft 
over til at blive en Kvælstofdebat, og 
i Aar ets Bevilgningslov for det na
tionale Forsvar blev 20 Millioner 
Dollars bevilget til Nitratanlæg. 
Det følgende Aar var der en Kom
mission af Armeens Ingeniører, der 
anbefalede Muscle Shoals som ud
mærket for et stort Anlæg eller en 
Gruppe af Anlæg. I 1918 blev 
Arbeidet paabegyndt paa „Wilfon-
Dammen". Den var nødvendig for 

Udvikling af elektrisk Kraft, og en 
Begyndelse blev ogsaa gjort paa 
Nitratanlæg No. 1 ved Sheffield, 
Alabama, hvorpaa der blev anvendt 
131/2 Million Dollars, og paa Ni
tratanlæg No. 2 ved Muscle Shoals, 
som siges at have kostet Regjeringen 
allerede 70 Millioner Dollars. Tid- ^ 
lig iaar blev det paaftaaet, at Muscle 
Shoals Anlæggene havde gjort Ende 
paa 140 Millioner Dollars, og dog . 
stod der endnu meget Arbeide tilbage 
at udføre. Et Lovforslag om at lade 
Regjeringen gaa ind i Nitrat-Indu
strien blev anbefalet af Krigsmini
ster Baker, men der blev intet af det. 
I December sidstleden vedtog Sena- . 
tet ett Bevilgning af 10 Millioner 
Dollars for fortsat Arbeide ved 
Muscle Shoals; men i Februar det-
te Aar blev denne Post forkastet af 
Repræsentanthuset med nogle faa 
Stemmers Overvægt (193 mod . 
182). 

Det er naturligvis lidet ønskeligt, 
at dette Anlægs Historie flal fort» 
f ættes paa f amme Maade. Det er ' 
neppe heller ønfleligt, at Regjeringen 
gaar for Alvor ind i den Forret- • 
ning at fabrikere Gjødsel og sælge 
Drivkraft. Det vilde medføre fort
satte Tab og Foranledninger til 
Skandaler med Ødselhed og „Graft". 
Den rette Løsning er, at Problemet 
overlades til privat Foretagsomhed; * 
men det er selvfølgelig af stor Vig
tighed, at Affæren gives over i dyg
tige Hænder og mod tilbørligt Ve
derlag for de tilstedeværende virkeli
ge Værdier. 

Otte druknet mider Seiltur. Hous
ton, Tex., 21de Juli. Otte Personer 
druknede og tre blev reddet i sidste 
Øieblik, da 16 Delegater til Baptist-
kirkens Ungdomsforbunds aarlige „ 
Statsmøde i Palaios under Badning 
blev taget af Dragsuget og ført ud 
paa Dybet fent idag i Mundingen af 
Green's Bayou, 22 Mil fra Pala-
cios. De badende hørte til et Følge, 
der forlod Palacios Kl. 2 Eftermid- # 

dag for at foretoge en. Seiltur paa 
Matagordafmgten, De fleste var 
Delegater fra Breckenridge, Texas. . 

Tre af Ligene er fundet, og der 
søges nu efter de andre forulykkede. 
Et Aeroplan og flere Motorbaade -
blev sendt fra Palacios for at hjælpe 
til med Sökningen. 

Tropperne til Schlefien. London, 
25de Juli. Storbritannien har ikke, " 
som det er blevet meddelt her, sendtA-
en Note til Frankrige samtykkende 
med Forbehold til Afsendelsen af -j 
franske Tropper til tøvre Schlefien,'g 
blev det sagt i officielle Kredse hetg| 
idag. Den britiske Regjering vedblis 
ver at hævde, at med ett Afgjørelfe ' 
angaaende det omtvistede schlesiske 
Spørgsmaal umiddelbart sorestaaen-
de er der ingen Nødvendighed for at 
sende flere Tropper til Egnen. J 


