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Mnneapolis Tidende,THorSdag ben Iste Juni 1923. 

Ura Norge. 
Temmelig feit Baar og forsinket Baar 

arbeide. — R»rge bliver ftaeeitbe i 
Nationernes Forbund. Kommunisterne 
stemte for Udmeldelse. — Fru Marie 
Hamsun har udgivet en Samling af 
Digte. En smuk Digter-Debut. — 
Voldgiftsdommen er faldt i Jernin
dustrien. Hvad den gaar ud paa. For-
skjellige Meninger om selv« Dommen 
og denS Indflydelse Paa hele den 
industrielle Situation. — En mærkelig 
Theaterstrid. „Det nye Theater" dr*f 
ter Balg af BÄiggenhed. Studenter 
samfundets Byggeplan. En Reg 
ning for Snemaaking. 
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Kristiania den 8de Mai. 
Vaaren er noget sen af sig iaar, og 

wan er forberedt paa forsinket Vaar-
arbeide. Paa disse Kanter er det tem
melig koldt endnu; men Seiret er el* 
lers noksaa gunstigt for Jordbunden. 
Nordover er Stillingen nogenlunde 
den samme. Paa Vestlandet bliver 
Vaaren gjennemgaaeride sen; men es? 
ter hvad der berettes, er Vaararbei-
det der paa de fleste Steder kommen 
igang. Fra Telemarken meldes, at 
Vaaren kommer ualmindelig sent. I 
Fjeldbygderne har man istedenfor 
Regn faaet stærkt Snefald. I Tud
dal kjørte Sneplogen saa sent som 
.forrige Lørdag i tre Fods Sne. Det 
var samme Dag, Folk ifjor saaede 
Korn. 

J.Storthingets Møde Fredag Ef
termiddag forelaa Indstilling om 
Bevilgning til Norges Andel i Na
tionforbundets Udgifter. Konstitu-
tionskomiteens Indstilling var for 
Bevilgning af 562,880 Kroner, 
hvoraf 162,880 Kroner som Efterbe-
vilgning. Samtidig behandledes et 
af Socialisterne (ved Hr. Gjøstein) 
stillet Forslag om, at Norge skulde 

trr/"T' i sig ud af Forbundet. 
Fra Forslagsstillernes og Kom-

munisternes Side udtaltes til Fordel 
for Forslaget, at Norge som Medlem 
af Folkeforbundet ikke havde Adgang 
til selv at træffe Bestemmelse om sin 
militære Politik, og at Deltagelsen i 
Forbundet aarligaars Vilde koste ett 
halv Million Kroner, som man ingen 
Nytte havde af. 

Bondepartiets Formand, fhv. 
Statsraad Mellbye fandt, at Freds-
traktaten til Versailles var en næsten 
ligesaa stor Ulykke som Verdenskri-
gen; men hvad Forbundet angik, gav 
det dog Haab, og han kunde ikke 
stemme for Udmeldelse nu, idet man 
først burde se Tiden an og afvente de 
Videre Resultater. _ 

A f Venstrepartiet talte bare en 
Mand (Bellat?d) for Udmeldelse, idet 
han troede, at vi ved at være med i 
Nationernes Forbund vilde saa stør-
re Vanskeligheder, end om vi stod 
udenfor. Partiets Ordfører for Ko
miteen, Skaar, gjorde stærkt gjæl-
dende, at Norge som en demokratisk 
Nation havde ett Gjerning at gjøre i 
Forbundet, hvis Forsamling var den 
mest demokratiske i Verden, og som 
allerede havde kunnet opvise positive 
Resultater. Trods enkelte Skuffel-
ser mente han, at Forbundets Arbei-
de var i god Gang. 

Statsminister Blehr udtalte, at det 
tar Meningen, at Medlemskontin
genten skulde nedsættes for de smaa 
Lande, og han pegede paa, at .For-
bundet kunde opvise et betydeligt Re
sultat, Oprettelsen af den permanen-
ie internationale Domstol. Videre 
havde det for Ex. i Älandssagen af-
gjort en indre Strid og skabt Fred, 
selv om den afsagte Tom fra nogle 
Hold var bleven kritiseret. Det var 
ett stor Ting, at de smaa Nationer 
gjennem Folkeforbundet havde Ad-
gang til at deltage i Nationernes 
Forsamlinger. ' 

. Handelsminister Mowinckel, der 
har været med i Genua son Delege-
ret for Norge ved Konferensen dv v, 
udtalte, at denne Konferens vistnok 
havde vist sig ikke at være den rette 
Form for internationale Drøftelser, 
fordi den Indflydelse, de forskjellige 
Stater fik Adgang til at øve, var 
høift forskjellig; men i Folkeforbun-
det øvede alle Nationer, smaa som 
store, sin Indflydelse. Der var sclv-
følgelig endnu Mangler ved Natio
nernes Forbunds og det var let at 
kritisere; men vi maatte være Ii>t 
taalmodige. Hvis Norge nu meldte 
sig ud, Vilde det bære ensbethd'nd > 
med, at man ikke bilde boere med til 
en af Tidens vigtigste Opgaoer, det 
at føre Nationerne sammen. 

Efter nogle yderligere Udtalelser 
blev det socialistiske Forstag forkastet 
med 94 mod 33 Stemmer, hvorefter 
de af Komiteen indstillede Udgiftshe-
M blev bevilget.. ~ ^^ 

Vi Har nu to Digtere bed Navn 
KanMn, .Paa Gyldendals. Forlag 

udkom forleden en Digtsamling af 
Fru Marie Hamsun, Knut Hamsuns 
Hustru. Disse „Smaadigte", som 
Forfatterinden beskedent kalder dem, 
er akkurat femti i Tallet. Man katt 
komme i Humør ved at læse disse fri
ske og stemningsfulde Digte. De ly-
der allesammen saa lette' men der er 
noget i dem alle og ttoget ganske dybt 
i enkelte af dem. Et Par Exempler 
vil bære af Jilteresse: x 

Taushed Guld? 
Dengang man var liden og bristende fuld 
af Ting, som partout fluide sies, 
da hedte det stadigt, at Tavshed er Guld, 
at Ordene er for at —- tie8.y 

Med Tavshedens Bud, démte graa 
Theori, • 

fil Smaafolket.tidlig at gjøre. 
For" hvis mane paa •- Ardenes Strøm 

plumpet i, • 
saa kunde män passe sit Dre! 
*  •  ' - ' -  -  I  
Men tænk, om det ikke var absolut ret, 
det Mor.banket ind i sin Unge? x-r 

Det falder slet ikke saa enkelt og let 
at Mestre med Visdom sin Tunge. 

For hvad hændte siden? At-Kinden blev 
røb 

for Ord, man lod ryge af Pinde, 
men derimod kunde man græmme sig 

død . 
for andre, man lod brænde inde. 

Nei Mor, hvad du lærte om Taushedens 
Guld 

og Tungen troskyldigen bunden, 
det feies jo endog saa ofte omkuld 
af — to Tungers Tale i Munden. 

Der er en Smule Vemod i det lil-
le Digt, som bærer Titelen 

Gjensyn. 
En Mand kom mob mig stor og stærk i 

Solen, 
hans Orb var ømme Gaver, som jeg fik. 
Jeg blusset ung og raabvtlb under Kjolen 
for alle Bønner i hans Fangerblik. 
Han var en Mand af sine Guders 

Naabe 

Et Spanb af Aar. Jeg mødte atter Man-
den, 

han krydset ludende sit gamle Spor. 
Det var den samme Mand, men nu en 

<mbj?n, 
en Skygge paa ben Vei, han engang for.' 
Saa stor og stærk haft var forlænge siben, 
nu er ben Fanger fanget inb af Tiben. 

Et af Digtene hor Titelen „En 
Debut". Om det er sin egen Debut, 
Fru Hamsun saaledes beskriver, a 
jo ikke godt at sige. Det er jo ikke saa 
urimeligt, at hun kan hobe tænkt 
paa, at enkelte bilde undres paa, om 
hendes Mand havde havt noget at 
gjøre med hendes Digte. „En De-
but" er kanske en Benægtelse. Dig-
tet fortæller om en ung Høne, som 
har lagt et ZEg i Sneen: 

Ivrige Røster i Hønsediskant 
forklarer en liden konfus Debutant 
sin revsenbe Mening om Sagen. — 
Saa ytrer sig mildere Røster, 
at skjønt her er meget at klandre, 
saa er bet ba friskt og umiddelbart 

gjort — 
Og libt efter libt dør Kaglingen Bort, 
og Unghønen gaar med de andre. — 
Men nu er det Hanen, font faar det 
og brænder med at faa sagt det: 
Han stiller sig op ved bet nylagte TEg 
og skriger til Verben meb dirrende Skjceg. 
som om bet er han, som har lagt bet. 

Voldgiftsrettens Dom. i Konflik-
ten i Jernindustrien faldt i Thors-
dags. Kjendelsen har været imøde-
feet med stor Spænding, da de nye 
Tariffer i de andre Fag vil blive op-
stillet efter de Retningslinier, som 
ved Kjendelsen er bleven anvist for 
Jernindustrien., 

Alle, som har nogen Aorstaaelse as 
de Omstændigheder, som gjør sig 
gjældende i bet økonomiske Liv for 
nærværende, indser, at Lønningerne 
ligesom Produktionsomkostningerne 
idetheletaget maa sænkes. Saadan 
er Forholdet i alle Lande, og Norge 
kan ikke være nogen Undtagelse, da 
vi ikke er uafhængige af Konkurren
cen med andre Lande. r 

Voldgiftsdommen gaar i. Korthed 
ud paa følgende: Timelønnen redu
ceres for alle mandlige Arbeidere 
over 19 Aar med 55 Øre for de fag
lærte Arbeidere og 50 Øre for Hjæl
pearbejderne. Mindstelønnen fastsæt
tes til i Kr. 25 Øre pr. Time for 
Fagarbeidere og 1 Kr. 10 Øre for 
Hjælpearbeidere. For Kvinders og 
Lærlinges Vedkommende foretages 
en tilsvarende Reduktion. 

Arbeidsgiverforeningens Repræsen
tant i Retten stemte for 65 Øres 
Nedsættelse og Arbeidernes Reprce-
sentant for 40 Øre. 

Ferien blev sat . til 8 Arbeidsdage 
efter 12 Ugers Tjeneste mod tidligere 
12 Arbeidsdage. 

Kjendelsen er gjældende til 31te 
Marts 1923 med Adgang til Revi
sion ester et-halvt Aars Forløb, hvis 
Pristallet er faldt eller steget med 
mindst 6 Points, regnet frit 

Rettens Flertal, Lund, Høe og 
Baalsrud^ bemærker, at der er ^Enig
hed paa alle Hold om, at Lønninger
ne i Jernindustrien maa reduceres. 
Ved Spørgsmaalet om Størrelsen af 
Reduktionen maa -der naturligvis ta
ges i Betragtning, at Jernindustri
ens Stilling er meget slet og at en 
betragtelig Sænkning af Produk
tionsomkostningerne synes at- være 
etl Betingelse for, at Værkstederne 
skal kunne fortsætte eller gjenoptage 
Driften. Paa den anden Side anta-
ger Flertallet, at man ved Lønsned-
sættelserne maa tage væsentlig Hen-
syn til Leveomkostningernes Størrel-
se, samtidig, som en øieblikkelig Re-
duktion ikke mpa blive saa stor, at en 
Arbeiders nuværende Budget med 
et Slag helt forrykkes. 

Som man kunde vente, bliver 
Dommen meget forskjellig bedømt. I 
Jndustrikredse her synes der ikke at 
raade nogensomhelst Glæde over 
Voldgiftsdommen. I Arbeidsgiver-
kr edse synes man særlig-at være skuf
fet over Betingelsen for at opnaa 
Ferie. Men heller ikke over Løns-
nedscettelserne synes at herske Til-
fredshed. Det er et beklagelig Fak-
tum, at Udsigterne paa enkelte Fel-
ter er saa daarlige, at der ingen For
tjeneste vil blive felv med de reduce-
rede Lønninger. 

Med Hensyn til Partipressens Ud-
talelser om Dommen finder yderst 
Høire, at „Arbeiderne slap heldig ud 
af Kttifrett". Dderste venstre Fløi, 
„Social-Demokraten", skriver, at „den 
faldne Dom er paa mange Omraa-
der, feet fra Arbeidernes Side, ett 
uretfærdig Dom". Bladet finder for 
det første, at Lønsreduktionen er 
uretfærdig, fordi den ester Bladets 
Mening ikke tager Hensyn til, at Ar
beidernes Livsstandard er nedsat, 
fordi Arbeiderne maa bære sin Del af 
.Arbeidsledighedsbidragene. Dernæst 
anker Bladet over Feriebestemmelsen 
off endelig over, at Dommen kan re-
videres om sex Maaneder. 

Ogsaa „Arbeider-Politiken" metier, 
at det er en „daarlig Dom". „Ar-
beidernes Lønninger er reduceret i 
betydelig stærkere Grad, end selv de 
mest skeptiske havde ventet." 

„Tidens Tegn" skriver, at Dom
men bærer Præg'af samvittigheds
fuldt. Hensyn til begge Sider. Kom-
ntunistorganet betegner den natur-
ligvis derfor font „uretfærdig" og 
som et Udflag af Arbeidsgiveres og 
den borgerlige Presses Agitation. 
Størstedelen af den borgerlige Presse 
har som bekjendt advaret mod den 
tvungne Voldgift som et Universal-
middel mod social Uro. Den holder 
paa Former for Enighed og Samar
beide mellem-Arbeidere og Arbeids-
givere font det eneste Middel til at 
skabe varig Tillid og Fred paa Ar-
beidets Omraade. 

Det var Kommunisterne, som fik 
Voldgiften istand. De kastede kynisk 
sine Principer overbord og komman-
berede nu Arbeiderne med paa Vold-
gift, font be før havde kommanderet 
bern til Proteststreik mod Voldgift! 
De. skrød, for at dække sine Krum-
spring/af, at Arbeiderne havde alle 
Fordele af nu at faa en Voldgifts-
dom. Nu har de faaet den — tak
ket være sitte kommunistiske Ledere, 
for hvem det først og fremst gjælder 
at holde en lydhør „borgerlig" Regje-
ring oppe. 

Med Hensyn til Virkningen af den 
faldne Dom paa den industrielle Stil-
ling i Almindelighed kan der ikke 
udtales noget paa det nuværende 
Tidspunkt. Det et ikke muligt at vi-
de noget om, hvorvidt der vil kunne 
opnaaes noget ad Frivillighedens Vei 
udeti at gaa til Voldgiftsdom. Uden 
videre at overføre Resultatet fra 
Jernindustrien paa andre Brancher 
lader sig ikke gjøre. Sikkert er det, 
at Bygningsfagene paabegynder 
Voldgift allerede idag, og forment-
lig forestaar snarlig Voldgift i en 
Række andre Brancher. Skal alle 
udløbne Tariffer ind for Retten, bli
ver der at afsige ialt nogle og -otti 
Domme, og meget tan komme til at 
stille sig anderledes, inden man naar 
saa langt./ . ' 

Det træffer op til en mærkelig 
Theaterstrid her 1 Vyen i Forbindelse 
med det vordende nye Theater. „Det 
nye Theater" er et Aktieselskab, som 

•Blev dannet i 1918, dengang egentlig 
med det Maal at Bygge et Theater 
i Uranienborgveien, hvor Tomt var 
kjøbt. Dette er senere forandret, og 
Bestyrelsen og Repræsentantskabet er 
af Generalforsamlingen givet frie 
Hænder. Forfatterforeningen holdt 
forleden et extraordinært Møde til 
Behandling af et Forflag om at kjø-
be Opera Comiques Gaard i Stor-
thinOgaden. Hvor JEafino" opholhex 

sig som Leier. Ved Mødet holdt For
fatteren Johan Bojer det indleden
de Foredrag, i hvilket han redegjor
de for Arbeidet med det nye Theaters 
Virkeliggjørelse. Foredraget bl^v 
paahørt af en meget repræsentativ 
Forsamling. Tilstede bar foruden en 
hel Række af Foreningens egne Med-
lemmer ogfaa Fru Dybwad, Fru Äg-' 
nes Mowinckel, Direktør Thiis, Si
gurd Bødtker, det nye Theaters Sty
re med flere. Bojer oplyste i sit Fo
redrag, at en af Byens Sagførere har 
sat sig i'Spidsen for en ny Aktion for-
at faa Selskabet opløst og Kapitalen 
(1,700,000 Kroner) fordelt mellem 
Aktionærerne. I et.meget beltalende 
Indlæg, som batte stor Tilslutning, 
bad Bojer alle gjøre sit til at bærtte 
om Sagen og til at skaffe dens For-
kjæmpere den Arbeidsro, de trænger 
for at naa sit Maal. Bojer tog vide
re tilorde for, at man nu samlede sig 
om den Plan, som gaar ud paa, at 
Selskabet skal kjøbe Aktiemajoriteten 
i Opera Comiques Gaard og dermed 
ogsaa reservere sig en Driftskapital 
istebetfor at nedlægge alle de ind-
samlede 1,700,000 Kroner i Opførel
sen af en ny Theaterbygning, .som og
saa yderligere vil paafare Selskabet 
en større Byggegjæld. Styret havde 
mod en Stemme udtalt sig for det 
nævnte Kjøb, medens Repræsentant-
skabet ester Indstilling af en Komite, 
det havde nedsat, forkastede Forslaget 
af theatertekniffe Grunde, 

En eiendommelig Tale blev holdt 
af Sigurd Bødtker, der sagde: Vi kan 
ikke bente længere" nu. Noget maa 
ske. Vort Theaterliv er skiddent og 
korrumperet, fordi vi har for faa 
Theatre. Det skal siges her. Kun
sten og Skuespillerne lider under bet; 
alt afgjøres pr. Telefon mellem etpar 
Theaterchefer. Der maa ske en For-
anbring. Det maa blive Slut med 
den hvide Slavehandel, som drives 
mellem Michelsen i Bergen og Chri
stensen paa Nationaltheatret. (Til 
Referenterne: Husk endelig at faa 
med bet om Slavehandelen. Munter
hed). Hele vor Opfatning af, hvad 
vi skylder Kunsten og Kunstnerne li
der under dette. Nu maa vi saa et 
Theater, som kart konkurrere med 
Nationaltheatret. Derfor flutter jeg 
mig til Bojer. Vore Theatersorhold 
er grumsede; de kan ikke blive værre. 
Vi maa faa Rsnsligheden igjen. Du, 
Bojer, har lagt big i.Sælen for dette, 
og jeg haaher,^ gt!d*t ̂ ikke bliver staa-
ende alene. *" --

Mødet bragte en Oplysning om at 
Studenterne, font jo ogsaa har ind-
samlet en større Sum til ny Bygning, 
ikke var uvillige til at flaa sig sazn-
men med det nye Theater. 

Mødet sluttede med, at Vilhelm 
Krag under stor Tilflutning takkede 
Bojer for hans Arbeide med Theater-
planen. 

Meddelelsen om, at Studenter-
samfundet og Det nye Theater tænk-
te Paa at gaa sammeit om at reise ny 
Bygning, vakte, da den gjennem Re
feraterne fra Forfatterforeningens 
Theatermøde blev kjendt, megen Røs, 
re i Studenterverdenen. Der blev er
klæret fra-et Hold, at Studenterne 
under enhver Omstænbighed vil an-
venbe be omkring 550,000 Kroner, 
be nu bisponerer over, til at reise en 
egen Bygning. Naar ber unber-
haattben har været Tale om Samar-
bribe, saa er bette, tttebbeler man, 
kun fleet, forsaavibt som man for at 
opnaa en større Monumentalvirk
ning kunbe tænke sig Muligheden af, 
at de to Organisationer byggede bag 
samme Facabe, men at be i Virkelig
heden fik hver sit Hus. Stubenter-
samfunbet er opsagt fra Jbrættens 
Hus til Fraflytning alt nu i Høst, 
hvab der 'jo, selv om det maa til en 
anden, midlertidig Ordning, gjør 
dets Byggeplaner aktuelle. 

Planen om Samarbeibe tog, ba 
ben fra Stubenterhold blev fremsat, 
egentlig Sigte paa „Veterinærtom-
ten", som Hannevig i sin Tib kjøbte 
meb sin stolte Operaplan for 0te. Det 
nye Theaters vedkommende har imid
lertid ikke svaret paa Forflaget ved-
rørende Veterinærtomten, og man 
kan vistnok derfor gaa ud fra, at det 
i Øieblikket^ikke interesserer, dem. 

'f -' - * . 'i T1. '. -

Følgende farnøielige Historie kom
mer fra Grue som Udflag af en af 
Vaarens Snestorme. I Grue Her
redsstyre refereredes forleden en Reg-
ning fra tre Mænd for Snemaaking. 
Dette Arbeide forlangte de 20 Kroner 
Pr. Dag for. Regningen var anbefa
let anvist af Lensmanden, men Ord-
føreren havde ikke billet gjøre bette, 
ba han syntes Daglønnen var lovlig 
drøi. Han havde sendt Regningen 
tilbage med Anmodning om, at den 
maatte blive reduceret. Herpaa hav
de Herrern^ Håret« at det- vqx dem 

Butter-Krust 
TOAST 

De tegte Kavringer 
Butter-Krust-Toast er det samme som de oprindelige Kavringer, 

som Husmødrene i Gamlelandet lavede. Den er lavet med ren Melk 
i vort sanitære og solfyldte Bageri. 

Den bringer tllbage Appetiten fra Barndomsaarene. Den har den 
samme deilige Belsmag, den samme brune Sprødhed. Hav Smør 
paa den og spis den til Deres Kaffe. Forsøg den med Syltetø, Mar-
melade eller Ost. Giv den til Børnene — den er god for dem. , 

Mange deilige Retter kan laves med Butter-Krust-Toast. Skriv 
ester Bntter-Krust-Toast Opskristsbog. Den faaes frit. 

Butter-Krust-Toast holder sig frist og sprød i fugtighedst«rtte gule 
Poser indeholdende 24 Stykker; og i fem-Punds AZsker for hele 
Familien. 

SpSrg ester den gule Pose med 
Gutten og Kanden. 

Kavring 
.toast . 
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• ^"NEAPOLIS, MINN. ' EXCELSIOR BAKING CO., 
MINNEAPOLIS, MINN. 

selv og ikke Ordføreren, som bestemte 
Daglønnen, naar de blev anmodet om 
at udføre et saa paakrævet Arbeide. 
Hvis imidlertid Kommunen var faa 
daarlig situeret, at den ikke kunde 
betale, faa forærede be hele Beløbet 
til Orbfører Vangerub!. 

Et Medlem foreslog Regningen an-
vist. Dette forkastedes med 14 mod 
9 Stemmer, hvorester Daglønnen 
ifølge de lokale Blade befluttedes be-
talt med 15 Kroner. Der meddeles 
i Referatet intet om, hvorfor der ial-
verden ikke var stuttet Akkorb i For
veien om Betalingen for Arbeidet. 

Den internationale Bankierkonfe
rens» Paris, 24de Mai. Den inter
nationale Bankierkottferens, hvori 
beltager syv ledende Finansmænd re-
præsenterende syv Nationer, deri
blandt I. P. Morgan for de Forenede 
Stater, begyndte sit første Møde her 
th toag. 

Efteråt den belgiske Bankier, M. 
be la Croix, Medlem af Erstatnings-
kommissionen, havbe Bubt Deltagerne 
velkommen, begyndte man øieblikkelitz 
at drøfte Udsigterne for et internatio
nalt Saatt for Tyskland. De andre 
tilstedeværende Bankierer bar Signor 
Amelio, Italien, Sir Robert Kinders-
ley, Storbritannien, M. Serjent, 
Frankrige, M. Äissering, Holland, 
og Hr. Bergmann, Tyskland.' 

- Bergmann begyndte Konferensen 
med en Forklaring af Tysklands fi
nansielle Stilling og ventedes at vil
le optage Mesteparten af Dagen med 
dette. Ester Morgenmødet blev det 
bekjendtgjoxt, at Møderne herefter 
vilde være hemmelige, og at bare en
delige Befluwtnger vilde blive kund-
gjort. Mødet fortsættes Kl. 4 i Ef
termiddag. 

Franske Blade kommenterede ad-
flillig over, at der ikke var nogen ja
pansk Repræsentant tilstede. 

Armand Jeannes bliver iffe hen
rettet. Krussel, 23de Mai. Ar-
mand Jeannes, hvis Domfældelse for 
at have været tyfl Spion under Kri-
gen forleden blev stadfæstet af Appel-
lationsretten, vil ikke blive henrettet, 
men vil faa "sin Dom formildet til 
livsvarigt Fængsel, efter hvad det 
nu siges. Da Jeannes blev arreste
ret, sagdes det, at han var med at 
förråade Edith Cabell, den engelske 
Sygepleierske, som blev skudt af Ty-
skerne, men Aktor erklærede settere, at 
intet var opdaget, jont satte ham i 
direkte Forbindelse med Miss Cavells 
Sag. ' . 

Ford nbomt&' M Ptaefident. — 
Detroit, Mich., den 23de Mai. Hen
ry Fords Bysbørn tog iaften _ det 
første Skridt i en Bevægelse for at 
gjøre ham til de Forenede Staters 
Præsident. Ved et Møde i Town 
Hall i Dearborn, Fords Forstads-
hjem, oprettede 137 Naboer en 
„Ford-for-Pnefident Club". - -

Tsnslprojektet. 
Debatten i Chicago mellem Guvernør 

Miller af New Aork og Guver
nør Allen af Kansas. 

Chicago den 23be Mai. St. Law-
lxttce Vanbveispt^ojekt vil oplaase 
Kontinentet, sagbe Guvernør Henry 
I. Allen af Kansas i bett irebte De
bat om Emnet meb Guvernør Nathan 
L. Miller af New Aork her iasten, og 
Guvernør Miller paaswb, at ettbttu 
bar ikke Sagen unbersøgt saa grun-
big, at bet meb Bestemthed kunbe si
ges, ont Projektet var gjerntetttsørligt. 
"Debatten blev holbt unber Illinois, 
Manufacturers' Association's Au
spicier. 

Suvernør Miller erklærede, at han 
ikke var ttttob Planen, bersom ben 
kunbe gjennemfares. Guvernør Al
len paastob paa ben anden Side, at 
den internationale Fælleskornrnission, 
som repræfenterede de Forenede Sta-
ter og Canada, allerede havde under-
søgt Forholdene tilstrækkelig til at 
føle sig overbevist om Planens Gjen-
nemførelse og kun søgte Raad med 
Hensyn til Jngeniørdetaljer. 

„Guvernør Miller snakker som en 
Mand, der trygler om Udsættelse, 
medens Kommissionen taler som 
Mættb, ber har opgjort sig sin Me
ning, men kun ønsker yberligere Be
tryggelse," sagbe Guvernør Allen. 

„New Aork er villig til ät være 
meb eber i bet mibtre Vesten paa St. 
Lawrence-Projektet," bersom I er 
villige til at undersøge Sagen først 
og handle efterpaa," svarede^Guver-
nør Miller. 

Guvernør Miller mente, det "bar 
tvilsomt, om. nogen ^Oceandamper 

undtagen Tramps kunde gjøre Brug 
af en Indlands ritte, om den kom 
istand, og sagde, det vilde blive van-
skeligt at finde Last endog for saa-
danne Skibe paa Tilbageveiett fra Eu
ropa." Guvernør Allen Paastod, at 
den store Masse af Oceandampere 
bar saakaldte Tramp Steamers, og. at 
det vilde være en ligesaa let Sag at 
finde Last for saadanne Fartøier mel-
hm euroPæiske^Havne og Chicago, 
som om Skibene gik til New Nork. 

„Der er intet mystifl ved Vandet 
i vore Indsøer," sagde Guvernør Al
len. „Jeg tror, at Guvernør Miller 
staar os saa nær som nogen New 
forker staar nogen i det Midtre Ve
sten. Han er inde for Projektet, hvis 
det kan vise sig gjennemsørligt. Dé 
øvrige er imod det af Frygt for, at 
det er gjennemførltgt." 

Guvernør Miller citerede i stor Ud
strækning fra Fælleskommissionens 
Rapport for at bevise, at Kommissio
nen selv ikke følte sig overtydet om, 
at Projektet bar gjetmentfarltgt, far 
den habde erholdt nærmere Oplysnin
ger. „Guvernør Allen bil, at Regje
ringen skal handle nu og, efterpaa 
skaffe sig Oplysninger," sagde han.. 
„Jeg bil, at bi skal faa Rede paa For
holdene, inden bi begtjnber." , -

Et 93reb fra Præsibent Harbing tit 
Herman H. Hettler, Præsident for 
Manufacturers' Association, udtalte 
Interesse i -Debatten. Mr. Harding 
beklagede, at han ikke kunde bære til
stede. . 

.Gubernør Miller sad bed Siden af 
Mayor SBiUiam Hale Thompson, Gu
vernør I. A. O. Preus af Minnesota 
cg forhenværende Guvernør W. L. 
Harding af Iowa. 

I Norske Dampskibs-Mier | 
5 Prisen paa norske Statsobligationer gaar stadig op, saa Rente- 5 
1 fortjenesten bliver mindre; men endnu er der en sjelden Anledning § 
I til at gjøre fordelagtige Pengeanbringelser i nSrfle Værdipapirer, = 
5 hvis man vælger Dampskibsaktier i Selflaber med dygtig Bestyrelse = 
= og kontinuerlig Dwidenderekord. Alle Norske i Amerika er fortro- Z 
= lige med det Faktum, at en Masse Aktier i den Norske Amerika-Linie = 
S eies af norfle Mænb i Amerika, og enhver Eier af disse Aktier ved,' C 
E at denne Pengeanbringelse har været fordelagtig og vil fortsætte 5 
5 ät være det; men cher er andre Selskaber med ett Historie af endnu, 5 
E større Dividender. Vi nævner saaledes: g 
5 • ' 5 
S Den Norske Afrika & Auftralia-Linie, som har udbyttet i Aarene 5 
= 19IS—21 ett famlet Dividende af 385% . I samme Tidsrum mod- 5 
5 tog Aktieeierne i Norge Mexico Gulf Linien 265%, medens Aktie- S 
1 eierne i Klaveness' Dampskibsselskab fif 540%, fordelt som følger: 5 
E 1916, 190%; 1917, 80%; 1918, 80%; 1919, 80%; 1920, 80%, | 
I øø 1921, 30%. f 

5 Vi staar gjernejll Tjenefte med Kjøb af Aktier i disse Selstaber. M 

5. Hvis De er interesseret i gode, letfælgelige Dampskibsaktier med S 
5 betydelige Dividende-Muligheder, skriv da til . ff 
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