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Ura Norge. 
Vsldgiftsloven for Arbeidstvister vil blive 

vcdtagpt. Arbeiderne »g Kommunisterne 
erklærer sig principielt imod Boldgift, 
men vil stemme sammen med Venstre 
for en midlertidig Voldgiftslov. — 
Det danske Spiritistmedium vender 
tilbage stemplet som Bedrager. — Te« 
politiske Situation. Throntaledebatten 
i Storthinget. Det Blehrske Ministeri-
ums Kauip for Tilværelsen. Kommu-
nisternes Frieri til Venstre. Det fore-
lj»bige Udfald, at Ministeriet' bliver 
ftaaende. Krisens Forhistorie. — 
Storthinget forkaster Forslaget om 
Nedsoettelse af Stemmeretsaldere«. — 
Te ugunstige Telegrammer om norfle 
Forhold. 

Kristiania den Ilte Marts. 
Den Voldgiftslov, som den sidden-

de Regjering har bebudet, vil blive 
vedtaget. Ved dens Hjælp er det og-
saa, at Regjeringen idetheletaget kan 
blive siddende, idet Venstre faav det 
nødvendige Antal Stemmer fra de 
radikale. Fagorganisationen og Kom-
munisterne var ikke egentlig inde for 
Voldgiftsloven; men Omstændighe-
dente har ledet dem til at gaa med 
paa den og give den en modvillig 
Støtte. Forflaget til midlertidig 
Lov om tvungen Voldgift i Jnteres-
setvister blev behandlet af Landsor
ganisationens Repræsentantskab i Mø
de Mandag og Tirsdag. 

Ter var i Repræsentantskabet fuld 
Enighed om, at Fagorganisationen 
aldrig kan anerfjende tvungen Vold
gift som et Middel til Betryggelse as 
Arbeiderklassas Kaar og skabe social 
Fred^—Saalænge deil.privatkapitali-
stiske Produktionsordning bestaar, er 
Arbeiderne, heder det, nødt til at føre 
Klassekamp, og Arbeidernes Arbeids-
og Livsvilkaar vil altid blive bestemt 
af Arbeiderklassens organisations
mæssige Styrke. Fagorganisationen 
fastholder derfor sit principielle 
Standpunkt og vil ikke under den her-
fkende Samfundsordning kunne aner-
fjende tvungen Voldgift som eit varig 
Ordning. Med Hensyn til en „mid
lertidig" Voldgiftslov blev -det med 
Styrke fremholdt, at den store og sta-
'dig øgende Arbeidsløshed og Me den 
økonomiske og industrielle Situation 
krævede, at man ogsaa saa'SpØrgs-
maalet ud fra et rent taktisk Syns
punkt. Om dette var dog Menin
gerne meget delte. 

Under Hensyn hertil og til hele 
Arbeiderklassens Stilling vedtog Re-
Præsentantffabet at henstille til Ar-
bcidernes Repræsentanter i Storthin
get ikke at stemme imod en betinget 
midlertidig Voldgiftslov. Betingel-
ferne herfor er, at Lovens Varighed 
bliver ganske kortvarig, og at der ikke 
under Sagens Behandling i Stor-
thinget indkommer reaktionære.Be-
siemmelser i Loven. 

Kommunisternes Landsstyre vedtog 
efter at have drøftet Voldgiftsloven 
følgende Beslutning: 

Det norske Arbeiderpartis Lands-
styre konstaterer, at der inden Par
tiet hersker Enighed om, at Arbeider
klassen ikke er tjent med, at dens 
Livsinteresser lægges i Hænderne paa 
en Voldgiftsdomstol. Imidlertid har 
det under den foreliggende Situation 
Været meget dette Meninger inden 
.Arbeiderbevægelsen, ont det ikke al
ligevel er i Arbeiderklassens Inter
esse, at der iaar vedtages en kortva-
rig. Voldgiftslov, og som Følge deraf 
liar Landsorganisationens Repræ-
fentantskab besluttet at henstille til 
Arbeidernes Repræsentanter i Stor-
thinget under visse Betingelser ikke at 
stemme mod Forflaget om midlertid 
Lov om tvungen Voldgift. Lands-
styret finder, at Partiets Repræsen-
tanter i Storthinget bør optræde i 
Overensstemmelse med denne- Hen
stilling. 

Tet lykkedes ikke det danske Medi
um Einer Nielsen at overbevise Kri-

Iianiakomiteeff om sine Evner i Ret
ning af Aandemanerier, og han ven
der tilbage til Kjøbenhavn med det 
Mkudsmaal fra somme, at han rent 
ud er en Bedrager. Sen officielle 
Komite, der var nedsat til Kontrol af 
det danske Medium ved hans Præsta
tioner her, udsendte forleden følgende 
Meddelelse: 

. . Den Komite, forn of Universitetets 
Rektor er nedsat til Kontrol sf Medi
et Einer Nielsen, har nu affluttet sit 
Arbeide. Under de af Komiteen, 
iværksatte Kontrolforanstaltninger 
har Einer Nielsen ikke formaaet at 
frembringe nogenfomhelst saakaldet 
Teleplasma eller Materialisations-
fænomener. En udførlig Redegjø
relse vil i den nærmeste Fremtid bli--
ve tilstillet Universitetets Rektor. 

^Dagbladet" meddelte samme Af-
ten, at Metziet Einer Nielsen ogsaa 

har givet: <Béancer for en Kreds af 
Foreningen for PsychU Forsknings 
Medlemmer. Ved bisse Söcmcer-har 
bl. a. sex af Byens Læger og endel 
Prosessorer hele Tiden været tilste
de. Det fortælles nu, at ved en af 
disse Seancer fremkom Einer Niel
sen med Teleplasma paa en saadan 
Maade, „at der kunde konstateres 
Forsøg paa Bedrag."^ 

Den af det norske Selskab for 
psychisk forsknings nedsatte Komite 
til Kontrol af Einer Nielsen har ud-
sendt en Meddelelse. Komiteen har 
bestaaet af Videnskabsmænd og Læ-
ger, deriblandt Professor Oscar Jæ-
ger. Ten har ialt afholdt fem Se-
ancer under gradvis skjærpet Kon-
trol. Der vil senere blive offent-
liggjort en udførlig udarbeidet Ras
pert. Foreløbig mener Komiteen at 

største Partigruppe ikke Ret, men 
Pligt til at overtage Regjeringen, og 
en saadan Regjering maatte blive sid
dende, indtil der i Storthinget dan
nedes et Flertal imod^den) ög Stor-
thinget ved en Votering fordrer den. 

Man var spændt paa at se, hvor-
dan det nye Landmandsforbund vilde 
stille sig, eftersom dette Parti bællede 
baade Høire- og Venstremænd blandt 
sine Medlemmer. Dets Formand, 
fhv. Statsraad Mellbye, fremsatte og 
talte for et Dagsordensforslag gaa-
ende ud paa, at der maatte lægges 
større Vægt paa Sparsommelighed i 
Statshusholdningen, paa at lette 
Skattebyrder og støtte Næringsveiene, 
og at Regjeringen kunde gjøre Reg
ning paa saglig Støtte til Fremme 
af disse Formaal. Han tilføiede, at 
hans Parti i Tilfælde vilde give en 

burde meddele følgende: 
De anstillede Undersøgelser har 

bragt Komiteen til enstemmig at an-
tage, at det ved disse Seancer iagt-
tagne „Teleplasma" har været kun-
stig indbragt i Mediets Legeme. Ko-
miteen vil dog henstille til Pressen 
og Almenheden at afvente den ud
førlige Rop'port og særlig at erindre, 
at den retfærdige Bedømmelse af 
Spørgsmaalet om „bevidst Bedrage-
ri" fra Mediets Side er meget van-
ffeligt. 

For Spiritisterne, saavel i Kjøben-
havn som ^Kristiania, har de her om-
talte Begivenheder været et Haardt 
Stød. 

Throntaledebatten i ^Storthinget 
varede i fem Dage og endte med, at 
alle de fra Partiernes Side fremsatte 
Dagsordensforslag forkastedes, hvor
efter følgende Forflag enstemmig ved-
toges 

„Indstillingen vedlægges Proto
kollen, idet Storthingets Komiteer 
ved Budgetforberedelserne — under 
Hensyntagen til den vanskelige finan
sielle Situation — anmodes om at 
søge nedsat Udgiftsbudgetterne say 
langt, det forsvarlig kan.gjøres." 

Den politiske Situation er dermed 
afgjort, saaledes, at Ministeriet Blehr 
foreløbig bliver siddende. Et Tilba-
geblik er i den Forbindelse af adskil
lig Interesse. Som det vil erindres, 
blev Høireministeriet Halvorsen styr
tet i fjor Sommer. Det havde- over
taget Styrelsen akkurat et Aar i For
veien ved Ministeriet Knudsens Af-
gang og havde da. af Modpartiet faa-
et Løfte om saglig Behandling af 
alle Spørgsmaal. Imidlertid fandt 
nok Venstre ved Forberedelserne til 
det forestaaende Valg, at det vilde 
være fordelagtigere at gaa til Valg 
font Regjeringsparti end font Oppo
sitionsparti, og med Socialdemokra-
ternes Hjælp blev saa Halvorsens. 
Ministerium nedstemt i en i og for sig 
ubetydelig Sag. Udfaldet af den 
Krise blev, ost Venstreministeriet 
Blehr blev dannet. Venstre var jo 
da det stærkeste Parti i Storthinget. 
Valgets Udfald bragte imidlertid 
dette Parti en Skuffelse. Samtidtg 
med, at det samlede "Medlemsantal 
forøgedes fra 126 til 150, gik Ven
stre ned fra 51 til 37 Pladse i Stor
thinget. De andre Partier fik føl-
gende Styrke: Høire og frisindede 
Venstre 57, Landmandssorbundet 
17, Kommunisterne 29, Gammelsocia-
listerne 8 og Arbeiderdemokraterne 2. 
Sidstnævnte 2 er nu gattet ind i Ven
stre. 

Lige efter Valgene hævdede Hørre-
bladene, at Venstreministeriet Blehr 
nu maatte træde af font Følge af 
Vælgernes Dont. Venstre svarede, 
at Regjeringen pligtede at blive sid
dende og forberede Sagerne til Stor-
thingets Sammentrædet og saa over
lade til Thinget at tage Bestemmelse 
ont, hvorvidt Regjeringen skulde træ-
de af. I Overensstemmelse hermed 
blev Blehrs Ministerium siddende. 

Efteråt Storthinget var bletzen høi-
tidelig aabnet med den 
Throntale, afgav Statsminister 
Blehr paa Regjeringens Vegne en 
Erklæring, i hvilken udtaltes, at 
man ikke Havde fundet det forsvarligt 
at fremkalde'en Ministerkrise, inden 
det nye Storthing havde havt Lei-
lighed til at overveie Stillingen. 
Derpaa fremlagde Regjeringen sine 
forskjellige Forflag, og saa kom, 
Throntaledebatten sammen med den 
almindelige Finansdebat. 

„ Præsident Halvorsen, der var den 
første Taler, gjorde gjældende, at det 
vaje Partiernes Pligt at skaffe Lan
det en parlamentarisk Regjering. 
Lykkedes det ikke, fordi'intet Parti 
havde Flertal, opstod ikke dermed en 
Ret for Venstre til at blive siddende 
som Mellemparti i al Evighed. Naar 
ikke én fuldt parlamentarisk Regje
ring kunde dannes, blev det. for ben 

Høireregjering en lignende Støtte; 
men Partiet vilde altsaa ikke være 
med paa nogen udelukkende parla
mentarisk Aktion imod det siddende 
Ministerium. 

Kommunisterne var under Debat
ten ogsaa temmelig venlige mod den 
siddende Regjering.^ Føreren Hr. 
Scheslo kont endog med ett formelig 
Kjærlighedserklæring til Venstre, 
idet han betegnede Kommunisterne 
som -„Venstres ægtefødte Barn", 
hvad Socialisterne ikke var. Det 
gamle Venstre havde nemlig, mente 
han, arbeidet Paä at undergrave Fol
kets Respekt for den skrevne Forfat
ning, og Kommunisterne lagde jo ikke 
Skjul paa, at de var revolutionære. 

Statsminister Blehr sagde i fin 
Tale, at Regjeringen er dannet paa 
sit eget Program og Grundlag og 
uden Forhandling med andre Grup-
per. Han nævnte anerkjennende, at 
Landmandssorbundet havde tilsagt 
Regjeringen saglig Støtte. Dette ud
gjorde rigtignok ingen Tillidserklæ-
ring, men heller ikke det modsatte. 
Derimod forbigik Statsministeren i 
Taushed de Venligheder, som var yt-

^ret as Kommunistføreren, Hr. Sches
lo. Han afviste Hr. Halvorsens Be-
tragtning om den stærkeste Partigrup
pes Pligt til at danne Regjering, idet 
hon faghe, at han ikke kunde forståa, 
hvilken Glæde og Tilfredsstillelse Hr. 
Halvorsen kunde have af at danne Re
gjering, naar han vidste, at han in
gen Magt vilde faa, og at han ikke 
kunde faa gjennemført en eneste as sit 
Partis særlige Sager, men vilde væ
re helt afhængig af. Storthingets 
Flertal. 

Medens Statsministeren som 
nævnt forholdt sig taus med Hensyn 
til Kommunistførerens Venligheder, 
og Handelsminister Mowikekel i en 
Tale heller ikke syntes videre gunstig 
overfor Hr. Scheflos Frieri, fik Kom-
munisterne en særdeles vakker Omta
le af Landbrugsminister Five, som 
Gunnar Knudsen har udpeget til sin 
Afløser som Venstres Fører. Hr. Five 
sagde, at fordi man havde været 
uvorren i sin Ungdom, kunde man 
under god Indflydelse nok komme til 
at arte sig vel. Naar Kommunister-
nes Moskau-Plakat blev revet af, 
kunde der godt være en god Nord-
mand under den. Naar Høire fandt 
Venstres stilling til Kommunisterne 
betænkelig, vilde Taleren sige, at det
te Spørgsmaal burde overlades til 
Venstre selv. Til at samarbeide med. 
Venstre var. alle velkomne. 

Resultatet er altsaa, at Ministeri-
et Blehr indtil videre bliver sidden-
de. Der var en Stund Tale om Fa-
re fra ett anden Kont,~ nemlig i So
cialisternes og Kommunisternes Op-
position mod Venstres Voldgiftslov; 
men som ovenfor forklaret er ogsaa 
denne Fare fjernet, idet Kommuni-
fierne har hævdet sin „principielle" 
Modstand mod Voldgift, men i B^-
tragtning af Omstændighederne har 
lovet at gag med paa en „midlerti
dig" Voldgiftslov.- Af andre Van-
skeligheder i den siddende Regjerings 

att ^^Nei stoat den spanske Traktat og For 
budsspørgsmaalet tilbage. Disse kan 
være leie nok i sig selv; men forelø
big ser det ikke ud til, at de vil for-
aarsage det Blehrske Ministeriums 
Fald. • ' 

• 

Storthinget forkastede forleden et 
Grundlovforflag as Magnus Nilssen 
o. fl. om Nedsættelse as Stemmerets-
alderen fra 23 til 21 Aar. Konstitu-
tionskomiteen med Undtagelse as 
Magnussen, Socialist, og Scheslo, 
Kommunist, havde indstillet paa For-
kastelse af Forslaget. Ved Voterin
gen blev Forflaget forkastet med 87 
mod 42 Stemmer. De 42, som stem
te for Stemmeretsalderens Nedsæt-
télse, var Socialisterne og Kommuni
sterne, samt følgende 11 af Venstre: 
Aarstad, Mjøen, Lappen, Faleide, 
Hestetun, Lande, Lorentz, Hansen, 

Eiesland, Belland og Caroliussen. 
Samme Dag forkastede Storthinget 
Gunnar Knudsens Forflag om at op* 
hæve Grundlovens Bestemmelser om, 
at Embedsmænd skal sværge Konstitu-
tionen og Kongen Lydighed og Tro-
skab. 

' '- i*./ . 
For en Tid siden klagedes der over, 

at endel ugunstige Meddelelser om 
Norge sendtes til Udlandet i visse 
Pressetelegrammer fra Kjøbenhavn. 
I den Anledning udtales følgende i-
det norske Udenrigsdepartements 
Budget i Afsnittet vedrørende Depar-
tementets^-Pressekontor: 

„I Pressen og dels i Storthinget 
har der været anket over, at mange 
Telegrammeddelelser til Udlandet fra 
Norge har været dateret Kjøbenhavn 
eller Stockholm. Der har været ar-
beidet meget paa at faa-rettet dette. 
Og man tør sige, med Held. Disse 
indirekte Telegrammer er nu noksaa 
sjeldne. Vistnok kan de endnu fore
komme. Men det hænder overalt i 
Verden. Det er saaledes ikke ual
mindeligt at se udenlandske Nyheder 
dateret fra andre Lande end dent, de 
angaar. Hvad der særlig har været 
anført mod de norske Telegrammer 
fra Kjøbenhavn er, at de har havt en 
for os lidet venlig Tendens, og det 
har været antydet, at disse Telegram
mer tildels fluide være formidlet ud 
i Verden gjennem det danske Uden-
rigsministeriums Pressebureau. Det 
norske Udenrigsdepartements Pres-
sekontor har undersøgt disse Anker 
meget nøie og indgaaende og har der
ved saaet flaaet fast, 1) Qt-det danske 
Udenrigsministeriums Pressekontor 
konsekvent ikke har sendt ud eller sen-
der ud Telegrammer om andre Lan-
de end sit eget, heller ikke ont Norge, i 
2) at de uheldige Telegrammer, som 
der har været anket over, ligger en 
Del tilbage i Tiden og skyldes private 
Korrespondenter, 3) at de sidste uhel-
dige Telegrammer, som sendtes ud i 
Verden fra Kjøbenhavn (om Finans-
fatastrofe og Bolfhevikkup i Norge)" 
skyldtes norske Sensationstelegram-
mer ester norske Aviser. 

Vore Presseudsendinger har ved 
enkelte-Anledninger ogsaa i sine Ind-
beretninger henledet Opmærksomhe-
den paa de norske Telegrammer fra 
Kjøbenhavn. Men de har ikkej— som 
det ved en Misforstaaelse har været 
opfattet af enkelte -^'indberettet, at 
der særlig fra Kjøbenhavn udgaar en 
bevidst Propaganda mod Norge." 

Mindesmærke før Peary afsløret. 
Washington, 6te April. Et Mindes-
mærke over Kontreadmiral E. Peary, 
Nordpolens Opdager, blev afsløret 
paa Arlington nationale Gravplads 
idag. Det er en f vær aflangrund 
Støtte af lfaid Granit fra hans 
Hjemstat Maine. Afsløringen fore
gik i Overvær af Præsident Harding 
og andre høitstaaende Embedsmænd 
samt Bestyrelsen for det nationale 
geografiske Selskab, der havde reist 
Mindesmærket, og Polarforskere og 
Videnskabsmænd. Det var den 13de 
Aarsdag for Nordpolens Opdagelse, 
og idet Mrs. Edward Stafford, 
Pearys Datter , løsnede Flaget rundt 
Støtten, blev det amerikanske Silke-
flag, font Peary medførte paa alle 
sine Expeditioner, udfoldet fra en 20 
Fod høi Stang nær Graven ög et 
militært Musikkorps .spillede „The 
Star Spangled Banner". 

Blandt de tilstedeværende var Syd-
polens Opdager Kopt. Roald Amund
sen, Vilhjalmur Stefansson, Kapt. 
Robert A. Bartlett og Matir Hanson, 
der fulgte Peary til Polen. 

Episkopalkirkeus Vielsesritual. — 
Neto Dork den 5te April. Den as 
Episkopalkirken nedsatte Kommission 
^il at foretage en Revision af „Book 
of Common Prayers", har anbefalet 
15 Forandringer i Vielsesritualet; 
blandt andet soreflaaes strøget Bru-
tens Løste ont at „adlyde" og „være 
sin Mand underdanig". Et andet 
^Endringsforslag gaar ud paa at stry-
ge Mandens Løfte ont, at han vil 
dele alt sit Gods tneZTsm Hustru. 

Brud og Brudgom ffal afgive lige
lydende Løfte, ifølge den af Kommis
sionen foreflaaede Forandring af Ri
tualet. - ' 

Mormonkirke sprængt t Luften. — 
Kankakee, III., den 5te April. En 
Dynamitexplosion lagde i Ruiner den 
nye Mormonkirke i Rockville, 12 Mil 
herfra, idag Morges. Menighedens 
forrige Kirke blev ødelagt ved ett Il
debrand i Oktober 1920. Den nye 
Kirke blev kort før den JBleb taget i 
Brug stemt tilrettet af Folk, som 
smurte Tjære paa Væggene og slag-
istykker Inventar. . Sidst December 
"Blev der gjort et Forsøg paa at bræn-
be flirten, ^ * 

Hvedegrsderlngen.. 
Jacobson tager etter tilorde i Gradv-

ringSsagen« Giver Dr. I. L« 
Coulter en Tilrettevisning. 

x Af O, jp. B. Jacobson. 
Formand for Minnesotas Jernbane-

og Varehuskommission, 

Den Erklæring, som Dr. I. L. 
Coulter ved North Dakotas Land-
brugsffole afgav med Hensyn til fo
reflaaede Forandringer { føderal 
Gradering af Vaarhvede er mildest 
talt latterlig og neppe værd Omtale. 
Men sorat ingen skal forledes under 
Misforstaaelse af, at Mr. Coulter er 
nogen Authoritet, naar det kommer 
til Hvede-Bedømmelfe, er det allige
vel paakrævet lige overfor Nordve-
stens Farmerbefolkning, at flige vild-
ledende Atringer rettes paa. 

Ifølge Meddelelser gjennem Blade 
fra Fargo ffal Dr. Coulter have sagt: 
„To vigtige Forandringer, den ene 
bestemmende for Korn indeholdende 
14 Procent Fugtighed (Moisture), 
den anden bestemmende for Korn med 
uvedkommende Stoffe (foreign ma
terial), udenom Dockage, vil indspa
re for Hvedeavleren Tusinder af Dol
lars, naar det kommer til Salg af 
Vaarhvede." Han „tror det". Ved 
at fremkomme med en flig Erklæring 
lægger Mr. Coulter sin ..Uvidenhed 
for Dagen, og ved ikke hvad der tales 
om, det synes mest, som han gjætter 
fig til sine Konklusioner. Man tør 
komme thu, at Dr. Coulter har været 
knyttet til Bureau os Markets, et 
Bureau, der henhører under Depart-
ment of Agriculture, i flere Aar. Det 
praktiske fjendskab, han muligens 
kan have havt til Korn-Klassisicering, 
før han kom ind i den føderale Tje
neste, viser sig at være bortveiret sra 
hans Forstaaelse, siden han gav sig i 
Selskab med Bureauets Pnttciprid-
dere, indtil han selv er bleven den 
flraasikre Theoretiker. 

Dr. Coulter burde vide, at Federal 
Standard har været benyttet i mange 
Aar; han skulde vide, at Hvede No.^' 
1 kan indeholde en Maximum Fug-
tighed af 14 Procent, No. 2 en Max
imum Fugtighed af 14.5 Procent og 
de lavere Grader endda høiere Pro
cent. Den foreflaaede Forandring 
gaar ud paa, at Maximums Fugtig-
heden skal være 14 Procent for alle 
Grader. Hvorfor skulde man mulk
tere Farmeren for en ellers første 
Klasses Hvede med 14 Procent Fug
tighed, naar Møllerne, — font Dr. 
Coulter burde vide, — aldrig maler 
Hveden, medmindre den besidder 15 
til 16 Procent Fugtighed? Ifølge 
den foreflaaede Forandring vil Hve-
de, der nu graderes som No. 2 paa 
Grund af 14.5 Procent Fugtighed 
skyves ned i en lavere Grad. Hvor
ledes dette kan siges at være til Far
merens Fordel og indbringe ham 
„Tusinder af Dollars" er et interes-
sanfRegnestykke, fomlingen uden Mr. 
Coulter vil kunne løse. Han min
der mig ont >et Tilfælde fra min æld
ste Guts Skoledage. - Gutten font 
til mig ont Kvelden med et Regne
stykke, som han ikke kunde klare paa 
den Vis, som Reglerne krævede. Jeg 
fortalte ham, at jeg kunde regne det 
ud paa en hurtigere og gretere Maa
de end den foreskrevet i hans Skole-
bog, og løste Problemet. Men da han 
bragte Løsningen af Stykket tilbage 
til Lærerinden, ønskede hun at vide, 
hvor han havde lært denne Metho-
de, paa samme Tid som hun erklære-
rede, at Methoden var- gal. Gutten 
fortalte, at hans Far havde lært ham 
den, at Faderen font Navigatør var 
vant at beregne Længde- og Bred-
degrad og foretage Observationer. 
Lærerinden indrømmede, at det par en 
kvikkere Fremgangsmaade, men fordi 
den ikke var saa font antydet i Lære
bogen var den gal. 

Noget lignende forholder det sig med 
Dr. Coulter. Han bentøter sig ikke 
med den praktiske Side af Hvedegra
den eller Farmerens Interesser, for 
ham gjælder det blot strengt Gen
nemførelse af de Theo rier erhvervet 
ved Landbrugsskolen. 

Jeg modtog for ikke længe siden ef 
anonymt Brev fra en, der sagde, han 
stod i "Forbindelse med en Agerbrugs
skole. Han kritiserede mig, fordi jeg 
fordristede mig til at modsige Kemi-
kere og Teknikere tied det føderale 
Bureau of Markets og gav mig det 
Raad, at det vilde være bedst for mig 
at ophøre med min Agitation til For
del for Modificering af Hvedegrader, 
ne. Jeg skulde saa inderlig gjerne 
vilde have besvaret Brevet, men var 
ikke istand til at gjøre det, eftersom 
han ikke havde^havt Mod nok til at 
sætte sit Navn under. 
" Ste Coulter citeres videre: „Me-

WRIGL 

Te burde 
samle paa 
Omslagene 
Kan om-
byttes i 
værdifulde 
Præmier 

Wrigley's Tygge-Gummi haves i tre 
Slags delikat Smag — Juicy Fruit, 
Peppermint og Spearmint. 

Dm uye Wrigley's P-K er en sukker-
klcrdt Pebermynte Gummi, delikat og 
god for Dem. 

Tyg Wrigley's efter hvert Maaltid 
og skaf Dem den Fordel det dyder 
for Tanderne og Aaudey og For-
doielsen. 

CHS&ISI 
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fEZEZZZOt v th«PERFECT GUMrlM** 

C31 

gen Vaarhvede kjøbes under Mis
tanke af at det indeholder en eller 
begge af disse Mangler (formegen 
Fugtighed eller fortneget fremmed 
Stof), hvilket sænker Priserne. Der 
er fortiden ingen fastsat Bestemmelse 
angaaende Mængden." 

Vi skulde ønske, at Dr. Coulter-hav^ 
de Tid eller var saapas interesseret, 
at han vilde lægge Mærke til hvad 
der kommer ind til Markederne' i 
Minneapolis og Duluth. Han vilde 
da sinde, at en Jernbanevogn med 
Hvede fra North Dakota med Prøve
vægt a 55 Pund pr. Bushel, men 
haard Gluten-Hvede, ikke vilde mang-
le de forskjelligste Værdsættelser. Men 
det vilde alt være spildt Umage; Dr.-
Coulters Erklæring er mildest talt 
haltende, og hans Forsøg paa at be
vise, at foreflaaede Forandringer er 
til Gunst for Nordvestens Farmere, 
er som før fagt, latterligt. „ 

Guldbryllup feiredes forleden af 
Mr. og Mrs. Severt Cgdtvet i Bal
lard, Wash. Guldbrudgommen er 

82 Aar og sødt paa Voss; sex Aar 
gammel kom han med fine Forældre 
til Amerika; Familien bosatte sig ved 
Koshkonong, 3Bi§J.JE)er blev Severt 
konfirmeret af Paft. A. C. Preus. 
Guldbruden er 67 Aar; hun blev 
døbt og konfirmeret af Past. I. S. 
Ottesen i Vestre Koshkonong Kirke; 
as ham blev ogsaa Parret viet. Mr. 
og Mrs. Egdtvedt boede ved.Stough-
ton, Ms., indtil de i 1917 flyttede 
til Vestkysten. 

Ny Jury indkaldt i Burch-Sagen. 
Los Angeles den 4de April. Dom-
mer Sydney Reeve afskedigede de 12 
eventuelle Jurymænd, der skulde ha-
ve dømt i den for Mord anklagede 
Arthur Courteny Burchs Sag. Af
skediget blev ogsaa hele Jurylisten 
paa 159 Personer og en ny Jury-
slok blev indkaldt. Sagen blev udsat 
til Mmtdag. Dommerens Handling 
skyldtes Beskyldninger onv at Repræ
sentanter for Distriktsadvokatens 
Kontor havde gjort ulovlige Tilnær-
melser til Medlemmer af Juryud
valget. 
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En ægte 

Parker FountainPen 
for kun $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, som hidtil 
er blevet fabrikeret. 

Hver Parker Pen er lavet for at være heltigjeunem 
tilfredsstillende af et Kompani, som har lavet disse 
Peune i over 25 Aar, og de» er af Fabrikanterne fuldt 
garanteret i et Aar. 

Den Type, der her-er afbildet, er en No. 23V2L, 
med en 14 Karat Guldpetmesplit, hvis regulære Pris, 
indbefattet Krigsstat, er $3.40. % 

For at øge „Minneapolis Tidende"s 
YeS• Udbredelse vil vi give en af disse Penne 

aldeles frit til enhver af vore Abonnenter, der vil 
gjøre os Len Tjeneste at skaffe os sex nye Helaars-
Abonnenter paa Bladet eller vi vil sælge den for $2.00 
itl enhver der flasser os to nye Helaarsabomtentec 
paa Minneapolis Tidende. Vi vil ogsaa sende en af 
disse Penne porto frit til hvilkensomhelst Adresse for 
den regulære Pris af $3.40. 

SRflttltth tfll De kan let erholde en af disse Penne, 
UlW hhis De bare gjør et Forsøg. De vil 

bliive overraflet over, hvor let det er at faa Deres Ven
ner og Naboer til at bestille Bladet, hvis De bare frem
ho lde r  fo r  dem,  hvor  megen  værd i fu ld  Læsn ing  de  f aa r .  
t „Minneapolis Tidende" i Løbet af et for bare 
$1.50. 

Indsend Bestillingerne til 

Minneapolis gulende 
Tidende Building, 

307-309. Se. 6th St., Minneapolis, Minn. 
é> 


