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- Mm Norge. 
De svære Skatter. Værst for Udlcrnvin-

ger, som har Aktier i norske Foreta-
gender. Der indløber alvorlige Klager. 
— „Hvis der ikke var saa megen Med-
følelse i Berden, vilde der ikke være 
saa megen Sorg og Skuffelse." Di-
teftøt Jens Thiis Bliver ikke Professor. 
Det norsse Universitets Ravn. — „Paa 
vor Frihedsdag", et nyt Digt af M. 

til „Norges HandÄs- og Sjøfartsti
dende: . ' . ^ 
• Ter har bæret forsøgt saavÄ of 
Banker, Rederier og Industrier at 
gwe Aktieeiere eller Medeiere et no-
genlunde Udbytte for 1921 r men saa 
kommer den norske Stat med sin tun
ge Hacmd og sarger ved Extraskatter 
for, at de i Ildlandet boende Aktionæ-
rer og Medejere ikke ffal faa ét rødt 
Øre, og for at være sikker har Depar B. Landslad. — Rigt FinmarkSfiske. 

Statens Hjælp forlanges til Finan-! tementet givet Opgaver over, at der 
siering af Fiskekjøbet. — „De norske 
Knlfelter" konkurs. — Regjeringen og 
Traktaterne. — Naar Storthinget 
bliver færdigt. 

ji 

Kristiania den 15de Mai. 
Skattebyrden er tung i Norge nu. 

Det er den jo, som matt ved, ogsaa i 
andre Lande; det er en naturlig FSl-
ge af Forholdene efter Krigen. Te 
offentlige Udgifter rnaa jo dækkes, 
og Midlerne dertil kan ikke tilveie-
bringes paa anden Maade end ved 
Udligning i Skatter. En Del af Ud
gifterne kan vistnok dækkes ved Laan; 
men for disse er ber bog en trang 
Grænse, og be forøger desuden Ud
gifterne paa Grund af de Høie Ren
ter. Snære Skatter rnaa man alt-
saa i Tider som disse finde sig i. 
Men de synes rigtignok i nogle Til
fælder at skabe en Byrde, som er rent 
ud utaalelig. Og det rammer i 
særlig Grad Nordmænd, som er bo 
satte i Udlandet. 

Vi saa nylig, at Amerikalinien Paa 
syv Aar, fra 1915 til 1921, havde 
betalt 29 Millioner Kroner i Skat, 
og at Aktieudbyttet for de samme 
syv Aar var 14 Millioner. Stat og 
Kommune fik altfaa af denne For
retning mere end dobbelt faa stor 
Indtægt som den, der tilfaldt Aktio
nærerne, font oprindelig har tilveie-
bragt Kapitalen. Matt fkulde tro, 
skriver et Blad, at de, som stræber 
for at faa Privat Eiendom over i of
fentligt, Eie, if fe egentlig skulde have 
Grund til at være faa særlig misfor
nøjet med Ordningen, som den nu er. 
I Forbindelse med den anførte Skat-
teydelfe fra Amerikalinien fan til-
føies, at den Bogførte Værdi af Li
niens hele Flaade ikke er større end 
det Beløb, der i de syv Aar blev be-
talt i Bf at. 

Nu, det faar jo endda gaa an, 
naar Forretningen alligevel levner 
noget Udbytte for Aktionærerne; men 
Nordmænd i Udlandet, som har an
bragt Penge i Foretagender her i 
Sandet, klager over, at de fratages 
en urimelig ftor Tel af den levnede 
Resi Ter er i det f enere indledet ad
skillige voldsomme Klager over dette 
Forhold. Til „Morgenbladet" skri
ves saaledes: „For ikke mange Aar 
siden blev de Forenede Stater Be
æret af veltalende Agenter, gjente 
assisteret af Norges konsulære Re« 
Præfentanter med patriotiske Forestil
linger ont at subskribere betydelige 
Summer til f. Ex. Ten norske Ame
rikalinie, senere var det Banker, Mi
ner, Industrier og andre Bedrifter i 
det gamle gode Norge. Vi var man
ge, font i god Tro lod os lokke og bed 
paa Krogen. Vi sendte vore furt for
tjente Sparepenge over til vort „dyra 
Fædreland". Hvad er faa Resulta
tet? Jo, det er det, at den norske 
Stat siger „Bordet fanger" og uden 
videre ilægger os' godtroende Aktio
nærer en vældig Særskat, faer vi fatrr 
„next to nothing" af, hvad der til
kommer os." • 

En Nordmand i Belgien skriver: 
„Jeg tillader mig at meddele Tent, 
at N. N. Bank i Teres By den 7de 
April paa mine Vegne i Norges Ban! 
præsenterede forfaldne Dividendeku
poner for 1921 paa et Aktiebeløb af 
4,000 Kroner, hvad der efter 10 Pro
cents Udbytte udgjorde Kr. 400.00. 
Af dette Beløb har man ganske enkelt 
tilbageholdt 71% Procent til norske 
Skatter, altfaa Kr. 286.63, hvorefter 
der blev tilbagetiLmtn Disposition 
Kr. 113.32. 

' Hvis at Moffau-Korrespondent 
under det nuværende russiske Regime 

' havde sendt mig en Kontrar^gning af 
denne Art, hvor Aktionæren ser sig 

, berøvet Størstedelen af sine Penge, 
Havde jeg kunnet tænke mig, at man 
burde frygte alt af Kommunismens 
Tilhængere. Men def som er ufor
klarligt, er at dette foregaar i Norge, 
.og endda mere at det foregaar f 
1921. Jeg har henvendt mig til N. 
N. Bank, for at faa vide om der exi-
fterer norsk Skat paa norske Doku
menter, " tilhørende Udlændinger. 
Banken svarede mig, at udenlandske 
Dokumenter var fri for alle Skatter. 
Men alligevel plyndrer man mig for 
% af min Indtægt!!" _ 

En i Sverige bosat Nordmand, som 
tit Aktionær i Rederier, Banker osv» 
t Norge, beklager fig stærkt over. at 
han „plyndres for det Udbytte, som 
him ffal leve.af," Han jkriver&LaA meget for ro Mand af JCfrufr' jftang 

tilbageholdes: 
1 Ordinær Statsskat for 1921 

15 Procent. ' ' " 
2. Ordinær Statsskat for Aktiens 

Fornmesværdi 3 Procent. 
3. Extraordincer Formuesskat 1 

Procent. 
Endvidere udtaler Departementet, 

at der er Tale om at tilbageholde lige 
meget for 1922. De større Damp-
ffibsrederier er saa udpint af Skat
ter, faa omtrent ingen giver noget 
Udbytte, nogen faa har erklæret 10 
Procent af Aktiernes Paalydende, 
hvilket vil fige o Procent eller min
dre af, hvad de har kostet. 

Banker, som ikke er under Likvi
dation, har enten intet Udbytte givet, 
eller for et Par af Kristianiabattker-
ne givet 10 Prct. af Aktiernes Paa
lydende, og deraf er tilbageholdt 50 
Procent af de i Udlandet bosiddende 
Aktionærers Dividender, og for dem 
stiller* Sagen fig faaledes: 

lr Som de vtrMige Eiere betaler 
de den enorme Skat, der omtrent 
sluger al Fortjeneste. 

2. Som industrielle Eiere ilægges 
af samme Kapital og Indtægt ̂ atter 
denne No. 2 Skat. 

3. For de i Udlandet boende Ak
tionærer eller Medeiere betales den 
Skat, som kræves af Kapital og Ind
tægt i det Land, hvori de er bofatte, 
altfaa for 3d:e Gang ilægges Skat. 
Hvad er saa Resultatet? Te i Ud-
landet bosiddende Aktionærer taber 
Resten af den Smule Tillid, som de 
burde have til den norske Statssty
relse og sælger derfor sine Aktier til, 
hvad de kan bringe, og træffer sine 
Penge ud- af Landet. Norge fan dog 
skaffe endnu flere Penge fra Jøderne 
i Wall Street til overdrevne Renter, 
og Spørgsmaal-et er, hvad der lønner 
sig bedst, enten at „plyndre" de i Ud
landet bosiddende Aktionærer eller la
de Landet styrte sig i endnu større 
Gjæld til de urimelig Høie Renter. 
At de i Udlandet bosiddende Interes
senter er i høi-este Grad forarget er 
selvsagt, og aF Klager er indsendt til 
andre Låndes Statsstyrer, er afgjort. 
Sandsynligheden taler for, at.faasom 
disse Aktionærer behandles i Norge, 
saa vil norffe Interesser blive be
handlet ved Særskatter i Udlandet. 
Mon Norge ftaar fig derpaa? 
/ * 

Direktør Jens Thiis bliver ikke 
Professor — endda ialfald. Den 
norffe Regjering havde efter Indstil
ling af Universitetet fremfai Forflag 
for Storthinget om Oprettelse af et 
personligt Professorat r Kunsthisto
rie, f or den bekjendte Kunsthistoriker 
Jens Thiis, som for Tiden er Direk
tør for Nationalgalleriet i Kristiania. 
Forud er der ved Universitetet ansat 
en Lærer i Kunsthistorie. . Vedkom-
mende Storthingsfomite blev imid
lertid enstemmig enig om at indstille 
Forflaget til Forkastelse. Derimod 
kom efterpaa Andragender fra et stort 
Antal Forfattere, Videnskabsmænd, 
Studenter og andre til Storthinget 
om at vedtage Forflaget. Et Par af 
Komiteens Medlemmer bøiede sig for 
de fremkomne Andragender og gik. 
med paa at bevilge Posten; men Fler
tallet holdt fast ved sit indtagne 
Standpunkt. Sagen kom op- i Stor
thinget i Lørdags. 

Storthingsmand Redaktør Ham-
bro holdt ved den Anledning en in
teressant og oplysende Tale. Han 
mindede om, at Universitetet to Gan-
ge har krævet oprettet to Professora
ter i Kunsthistorie, men Storthinget 
har enstemmig besluttet, at der fkal 
være bare et Professorat. Alligevel 
vil Undervisningen i Kunsthistorie 
bltve mere tilgodeseet^hos os end i 
Sverige og Tanmark. I Kjsbenhavn 
har man intet Professorat, og i. Sve
rige har man et ved hvert Universi
tet. Dengang vt fik vort Professo
rat og Schnitler blev udnævnt, hør-
te vi intet ont, at Thiis var umistelig 
i denne Stilling. Havde man den-
gang reist denne Aktion, vilde Thiis 
blevet Professor. Vor Komite har 

<paa eget Initiativ taget op Spørgs-
tnaalet om at fortsætte Bevilgningen 
af 4,000 Kroner til Thiis for at hol
de kunsthistoriske Forelæsninger. Ef
ter at Storthinget har fastflaaÄ, at 
der skal voere et Professorat i Kunst
historie, kommer man nu og siger, at 
vi maa bove to. Jeg forswar ikke. 
at en Professortitel ffulde betyde faa 

og Dimensioner. I aarevtS har 
Storthinget arbeidet maalbevidst for, 
at alle Professorer skulde staa 7 én 
Klasse, der skulde ikke som før tages 
personlige Hensyn ved Lønningerne. 
Ester vort Arbeide for at skaffe Or
den paa dette Punkt, vil vi ikke aab-
rte Dørene for Uorden igjen. Dette 
Spørgsmaal maa ikke sees fom noget 
Spørgsmaal om at yde Thiis person-
lig Honnør. Det vil alle være med 
Paa. Det gjælder bare at fastholde et 
Princip, som Storthinget har hæv
det i en Menneskealder. Thiis sidder 
i fuld Embedsstilling og er gageret 
som de bedste her i Landet. Skal han 
faa samtidig blive Professor ved Uni
versitetet bliver det et Brud paa 
Prmcipet om at alle Professorer skal 
staa i samme Klasse. Det er ikke 
behageligt for Komiteen at indtage et 
Standpunkt, som vi ved er upopu
lært. Vi vidste, at Skriget vilde 
komme. Men vi fandt alligevel at 
tnaatte fastholde Principet. Det vil 
være meget beklageligt, om Storthin
get paa Grund af en Stemning fkul
de indtage en anden Holdning. De, 
fom har gaaet i Breschen for Thiis, 
har gjort ham en Bjørnetjeneste. Jeg 
maa mindes et Ord af Oscar Wilde: 
Hvis der ikke var saa megen Medfø
lelse i Verden, vilde der ikke være 
saa megen Sorg og Skuffelse. 

Ved Afstemningen bifaldt Stor
thinget Komiteens Indstilling og for
kastede Regjeringens Forflag med 65 
mod 60 Stemmer? 

Ved samme Leilighed bragte Ko
miteformand Tveiten paa Bane det 
Spørgsmaal, om Universitetet, hvis 
officielle Navn er „Det kongelige 
Frederiks Universitet", ikke burde 
omdøbes til „Kristiania Universitet". 
Hambro, Komiteens Ordfører, be
mærkede at denne Sag ikke forelaa 
nu. Den indebar svært liden Reali
tet saavel t national Henseende font 
ellers. Ten Kjensgjerning, at Uni
versitetet var oprettet af Frederik VI, 
kunde ikke bortryddes ved en Navne
forandring. Frederik Vl's Velvillie 
og Donationer, font var i Strid med 
Datidens danske Opinion, gjorde det 
meget forklarligt, at hans Navn var 
knyttet til Universitetet. Intet vilde 
være tjent ved en Navneforandring. 

Kirkeministeren Statsraad Nalutn 
fandt imidlertid Tanken betydnings
fuld no? til, ot han vilde love at tage 
den under Overveielse. 

Hermed.fluttede Tebatten vm dette 
Spørgsmaal. 

#" 

For den sorestaaende Syttendemai-
fest har M. B. Landstad leveret føl
gende nye Tigt under Titelen „Paa 
vor Frihedsdag": 

Syttende Mai, intet harstraÄet 
op i vort Vaarlio som bul 
Ind i vor varmeste Tro blev du hyllet, 
Sangen dig døbte. Sol dig omWllet — 
Kan vi da glemme dig tut —? 

Syttende Mai, intet har' favnet 
alt, vi har haabet, som du. 
Barna som lo under Flaggenes Rødme, 
Ungdom og Længsel, Fremtid og Sødme. 
Huske det maa vi vel nu —? 

Syttende Mai. intet har baaret 
Viljen til Lykke som bu. 
Fortibens Trængsler og Kamptidens 

G røbe, 
alt bet, font opad i Fremtib bif gløde. 
Kan vi da svige dig itu —? 

'- - i 
Nei! Og det Nei vil i Stormsang vi 

nævne: 
Ingen skal straale som du! 
Ind i bori Liv vil tit ta dine Drømme, 
Frihedens Tanker, moderlig ømme, 
— elske dig cåtid som nu. 

, • • 

Te sidste Telegrammer om Fin
marksfisket gaar ud paa, at det opfi
skede Kvantum ved Slutten af for
rige Uge udgjorde ca. 30 Millioner 
Kg. Heraf falder der paa Mehavn 
alene ca. 6 Millioner Kg. og paa 
Vardø ca. 8 Millioner. Omkring 4 
Millioner er faitet til Klipfisk, Re
sten er hængt til Rundfif?. 

I Forbindelse med Finmarksfiffet 
behandlede Storthinget idag følgende 
Interpellation fra Kummeneje (V.): 
Hvad agter Regjeringen at foretage 
for at hindre et fuldstændigt Sam
menbrud af det paagaaende rige Fin-
tnarks-Fiffe paa Grund of mang
lende Kapital til Fiffekjøb deroppe? 

Interpellanten fremholdt, at der i 
Finmarks fiffet deltager 20,000 
Mand; fom er kommet baade fra 
Nord-Norge og fra Vestlandet. Det 
er muligt, at en Statsstøtte vil vise 
sig upaakrævet, men mon kan risikere 
en Katastrofe, hvis jnan ikke har Ka
pital til.Disposition. 

Rye Holmboe (F. V.) vilde tage ett 
Reservation overfor de altfor stærke 
Udtryk, Interpellanten Brugte. Det 
er Overdrivelse at tale om Sammen
brud og Katastrofe. Taleren vilde 
dog indtrængende henstille til Stats-
raadet at efterkomme Henstillmgen 
om en Støtte , 

Statsraad Motoiricfel: Departe
mentet har txeret opmærksom Paa 
Kreditforholdene ved Fiffet langs he
le Kysten. Man har imidlertid fun-
det at maatte stille sig afventende til
trods for de meget stærke Henven
delser, som er fremkommet. Vi har 
været i stadig Kontakt med Norges 
Bank, idet vi selvfølgelig ikke kan se 
paa, at Fiffet gaar istaa af Mangel 
paa Kapital. 

Statens Hjælp skulde være ett 
Hjælp til Selvhjælp, en Nødsforan
staltning. Regulært ffulde ikke Sta
ten have noget med at gribe ind her. 
Skulde det imidlertid vise sig, at Fi
ffet truer med at bryde sammen, vil 
Staten selvfølgelig træde til. Men 
Taleren havde ikke kunnet overbevi
se sig om, at Tidspunftet var inde el
ler at det vil indtræffe i nogen nær 
Fremtid. Statens Støtte maa ikke 
virke tilsat holde Priserne kunstig 
oppe. -

Efter yderligere Bemærkninger af 
Kummeneje, Bugge, Rye Holmboe og 
Foshaug afsluttedes Debatten. 

Det i Bergen indregistrerede Ak
tieselskab .„De norffe Kulfelter" paa 
Spitsbergen har feet sig nødsaget til 
at opgive sit Bo til Konkursbehand
ling. Aarsagsn er de store Anlægs
udgifter og de Høie Arbeidslønnin
ger. 

Selskabet blev stiftet i 1916 med 
en Aktiekapital paa 1% Million 
Kroner, font senere er sorhøiet til 2% 
Million. Staten og endel større Ak
tionærer har ydet Selskabet Støtte i 
Form as Forskud paa KuIIeverancer 
imod Pant i Gruberne. 

Kulgruberne blev i sin Tid kjøbte 
af et amerikanff eller engelsk Selskab. 
I den federe Tid har der været Tale 
ont igjen at søge bent fotgt, men 
Konkursen tyder vel snarest paa, at 
dette ikke er lykkets. . 

• 

Regjeringens Flertal siges at væ
re enig i, at man skal gaa titeb paa 
Spaniens Forlangenbe om 500,000 

Liter Hebvitt pr. Aar. Imidlertid 
er ber visse andre Spørgsmaal an-
gaoende Traktaten, som endnu tffe 
er klare. Man. venter Spaniens 
Sv-ar en af de nærmeste Dage, ial
fald i Løbet af en Uges Tid, hvor
efter Sagen hurtigst vil blive frem
lagt for Storthinget. 

Man gaar ud fra, at Statsraad 
Ræstad vil tage. Afskeds inden Sagen 
kommer frem i StoMinget, skriver 
„Middagsavisen". 

• 

I Storthingets Møde Fredag Ef
termiddag ~~ meddelte Præsibenten, 
Tveiten, at Storthingsarbeidet bar 
kommet nokfaa langt frem, og at det 
var godt HaaB om, at Storthinget 
kunde være færdigt i Slutten af Ju
ni. Dette var dog under Forudsæt-
ning af, at Komiteerne bliver færdi
ge tidsnok, og at Repræsentanterne 
viste Resignation og ikke traf Debat
terne for langt nb. 

Den allierede Krigsgjæld. Wash-
ington, 1ste Juni. Kommissionen for 
udenlandsk Gjæld har anmodet den 
franffe Regjering om at sende en 
Kommission til de Forenede Stater 
for at drøfte Funderingen af den al
lierede Krigs gjæld, Blev det Bekendt
gjort i Finansdepartementet idag. 

Washington, 2den Juni. Admini
strationens Kommission for uden
landsk Gjæld, oprettet for at fundere 
de allierede Nationers Gjæld paa 
$ll,00p,000,000, holder paa at fonv 
me til en stiltiende Forstaaelse med 
Storbritannien og Frankrige, . blev 
bet oplyst idag. 

Kommissionen skal snart møde 
franffe og britiske Repræsentanter for 
at drøfte en Plan, der allerede er ut
arbeidet i sine Hovedtræk af Ministre
ne Mellon, Hughes og Hoover, blev 
det sagt. „ . . v --

Den britiske Ambassadør Sir Auck-
lattb Geddes har konfereret med- Med
lemmer af bett amerikanske Kommis
sion og uofficielle Kommunikeer er 
udvexlet mellem de Forenede Gtoter 
og alle Skyldnernationer. 

Llotzd George giver Lmtcheo« fot 

Hearst. London, 1ste Juni. Den 
britiske Premierminister David Lloyd 
George gav idag en Luncheon for den 
amerikanske Bladkonge William Ran
dolph Hearst og Frue. Tet blev sagt 
i Premierministerens officielle Resi
dens, Downing St. 10, at det var ett 
privat Luncheon med bare nogle af 
Lloyd Georges personlige Venner til
stede. , 

Radio i Politiets Tjeneste. Chi
cago den 30te Mat. Experimenter 
med at Bruge Radio far at sende Po
litimeldinger har vist sig heldige, sag-
de Byens Elektricitetskommissær, 
George E. Carlson, idag, idet han an
modede om Bevilling af $68,000 til 

^Radioudstyr og Personnel. 

Husmaling, Lade- og 
Tagmaling, Gulvmaling, 
Fernisser, Bejser, Flat 
Interior Maling for 
Vægge og Tag, Lumolits-
kombineret Beise og Fer
nis, Automobilpuds, ,53a-
teringer. Politurer.. 

Alaliitg for cit Cent 
beskytter Liendsm fee mange Dsllars 

er billig Beskyttelse mobØbelæggelfe 
jJJ ved Raadnen og Rust! Mange kloge 

Farmere sparer sig KjSb af kostbare 
nye Maskiner ved at holde sine gamle Red-
skaber godt smurt og godt. malede. Og be 
anvender den samme Laerdom paa ft* 
ne Huse. 

Minnesotet Paints 
har beskyttet Eiendom i over 50 Aar_ Et halvt Aar-
hundredes Erfaring viser, at de bedste og varigste 
Resultater kommer af ctt bruge rene Ingredienser — 
basisk Blyfarbonat, Zinkoxyd og bor egett rette, ægte 
Mimtefoia-Linfrøolje, nøiagtig Mandet af Maskiner. 
Den danner en seig, uporøs, elastisk Hinde, der be
holder sin Farve og ikke faar Blærer, ffaller af eller 
b l i v e r  k a l k a g t i g ,  n a a r  - b e n  b r u g e s  r e t .  .  ^ .  

X 

„En speciel Minnesota-Maling for hvilkensomhelst 
malbar-Flade — indvendig eller udvendig." Puds fot 
alle Øiemed. 

Kjøb hos Minnesota Maling-Handleren i Deres By. 
Gratis liden Bog om Maling paa Forlangende. 

MINNESOTA UNSEED OIL PAINT CO. 
1109 S. Third Street MINNEAPOLIS, MINN. 

Dairy-Farmere: Minnesota Cit Meal er et 
af be bedst koncentrerede $oæflfobre. 34 
Proceni Protein. Skriv efter Priser. 

Brev fra Paris. 
Fodgjængernes Forening. — Hvad den 

lave Mark-Knrs bevirker.— Sensible 
Tyskere. — 200,000 Amerikanere til 
Berlin. 

Paris den lO&e Mai. 
„Stat ftille, Parisere, og læs det

te!" Saaledes stod der paa en 
kjæntpestor Plafat, der igoar Morges 
sattdtes opsiaaet over hele Paris. Og 

.hvad var det saa, man ffulde læse? 
Iffe andet, end at der var stiftet en 
Forening til „Fodgjængernes Beskyt
telse", fom enhver Pariser Burde 
melde sig ind i. 

Der finbeg Foreninger til Værn 
for Hunbe, Katte og Heste, hed det i 
Opraabet, men ingen til at beskytte 
de arme Fodgjængere, der hvert Øie= 
blif trues med at blive overfjørte og 
lemlæstede af Automobiler, Spor
vogne, Omnibusser etc. At være 
Medlem af denne humane Forening 
foster fun o Francs om Aaret, og 
for dette ringe Beløb faar man gra
tis Mebicin og Lægehjælp, hvis matt 
bliver overfjørt paa Gaben, farnt 
gratis juribi'ff Bistanb, saasremt matt 
ønffer at anlægge Sag mob bet Paa-
.gjælbenbe Kjøretøis Eiermanb. 

Pudsig nok optager Foreningen 
ikke straffede Perfoner og-— Udlæn
dinge. Hvad de sidstnævnte attgaar, 
turde Grunden sikkert bære den, at 
disfe, der er uvante med Kjæmpetra-
fi:en paa Paris's Gader, ffulde for-
aarfage Foreningen for^store Udgif
ter. 

Om Forenwgen iøvrtgt afhjælper 
noget dybt fslt Savn, er vist faare 
tvilsomt. Vistnok harcellerer Vittig
hedsbladene otier Trafikforholdene, 
og Vittigheder fom: „Hvorledes kom
mer jeg hurtigst ud til Montmartre-
Kirkegaarden? — Ved at ffraa over 
de store Boulevarder," er - egentlig 
kun morsomme i sine Overdrivelser. 

Faktum er nemlig, at man takket 
være den fortræffelige Regulering af 
Trafiken færdes langt sikrere paa 
Paris's Gader end f. Ex. paa Kjø
benhavns, hvor den umulige Trafik
ordning yderligere forværres ved 
den utaalelige Cyklistplage, der her er 
ganffe ukjend.t. Men selvsølgelig — 
man flal have Øtne og Øren med sig, 
naar man vil ffraa over en stærkt be
færdet Gade. Sovende naar -man 
ikke levende over paa dert anden Si
de. Man forstnar derfor godt, at 
den ovennævnte Forening ikke vil op-
tage Udlændinger, navnlig nu da 
dett store Turistinvasion ftaar for Dø
ren, og Partferne selv flygter bort 
fra den. solhede By — vi hap allerede 
nu 28 Grader i Skyggen — og op til 
et eller andet Badested ved Kysten. 

Saaledes har det altid været Til-
fældet, men vil det ogsaa blwe det 
iaar? Det er det store Spørgsmaal, 
som iaar fætter Hoteleterne ved de 
franffe Badesteder adskillige graa 
Haar i Hovedet. Franffmændene har 
altid havt Ord for at være Hjemme« 
meyneffer, Her^ nødig reiste udenfor s 

sit eget Land. Kutt yderst faa kunde 
det falde ind at tilbringe sin Ferie 
udenfor Frankriges Grænser. Men 
iaar vil der muligvis ske en Foran
dring heri paa Grund af den lave 
Markkurs. 

Jeg har hørt ikke saa faa Fransk
mænd udtale: Jeg vil hellere anven
de de Penge, jeg har bestemt til mit 
Ferieophold, paa en Reife til Tysk
land, hvor jeg kan leve fom en Fyrste 
og ikke nægte mig nogetfont helst, 
fremfor at slaa mig ned i et eller an
det Hundehul pefa et 4de Klasses Ho
tel ved et fransk Badested og leve som 
en Stodder. 

Ter kan være noget bestikkende i 
dette Argument, men er den paa-
paagjældende nu ogsaa siffer paa, at 
han vil være velfommen ved et hvil-
fetsomhelst tysk Badested? Jeg til
lader mig at mene nei og støtter mig 
bl. a. til en Artifel i bet tysf-nationa
listiske Blad „Hamburger Nachrich-
ten", der meddeler følgende betegnen
de Epifobe: . 

Badedirektionen paa Øen Juist i 
Nordsøen sik fornylig fra en fransk 
Forening et særdeles høfligt Brev 
med Forespørgsel om Priser Paa Ho
telværelser og Pensioner, eventuelt 
om der paa Øen fandtes gode Pensio
nater eller møblerede Leiligheber at 
faaes tilleie. 

Paa bette Brev indløb ber efter 14 
Dages Forløb følgenbe Svar fra 
Bobebirektionen: „Samtlige Hotel
ler og Pensionater her paa Øen er
klærer paa bet bestemteste, at be ikke 
vil mobtage nogen Franskmand; der
imod vil enhver anden Ublænbing 
vtere velfommen. Te aller fleste af 
bore ©fæster fommer hertil for fin 
Sundheds Sfyld, og denne bilde lide 
ubodelig Sfade, hvis be daglig ffulde 

være udsatte for Synet af Fransk
mænd." 

De staf f els tyffe Badegjæster maa 
unægtelig være meget svagelige, naar 
det blotte Syn af Franffmænd fan 
tage faa stær ft paa dem. 

Muligvis danner Badedireftionen 
paa øen Juist en Undtagelse, men 
naar samtidig det Rygte er fandt, 
fom siger, at Berlin til Sommeren 
venter 200,000 Turister fra Ameri-
fa, der hellere vil bruge sine Dollars 
i Berlin end i Paris, fan Situatio
nen blive alvorlig nof for de franffe 
Hoteteiere, baade for dem i Paris og 
'dem ved Badestederne. Naar baade 
deres egne Landsmænd og Udtændin-
gerne svigter demv hvab skal be saa 
gjøre? Neppe andet end f ætte fitte 
Priser ned, og fan de bevislig iffe 
det uden at arbeide nteb Tab, ja saa 
maa Stat og Kommune træde hjæl
pende til, saaledes som de har gjort 
det i Schweiz, hvor Hoteleierne ved 
Hjælp sra Regjeringens Side har 
funnet nedsætte sine Pensionspriser 
med 20 a 30 Procent. Paa den 
Maade har Schweiz funnet bevare sit 
Ry som Europas mest søgte Turist
land, uden at labe sig afficere af ben 
lave Marf-Kur^. 

L. Sw. 

Jndhøstning of Vinterhvede be
gyndt. Dallas, Texas, dett 30te Mai. 
Jndhøstningen af Texas' Vinterhve
de, som liberale Overslag fra Land-
brugsmyndighedernes Side anslaar 
til mere end Halvparten.af en normal 
Avling, begynder denne Uge, melder 
Repræsentanter for Texas Farmbu-
reauforbund. Jndhøstningen vil 
begynde i nordlige Texas denne Uge, 
men vil tffe blive almindelig før i 
Midten af Juni og derpaa fortsætte 
tit Midten af Juli. 
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i Norske Dampskibs-Aktier [ 
Prisen paa norffe Statsobligationen gaar stadig op, saa Rente- = 

fortjenesten bliver mindre; men enbnu er ber en sjelden Anledning e 
til at gjøre fordelagtige Pengeanbringelser i norffe Værdipapirer, E 
hvis man vælger Damp skibs attier i Selffaber med dygtig Bestyrelse 3 
og kontinuerlig DiviMtderekord. Alle Norske i Amerika er fortro- 5 
lige med det Faktum, at en Masse Aktier i den Norffe Amerika-Linie E§ 
eies af norffe Mænd i Amerika, og enhver Eier as disse Aktier ved, § 
at derate Pengeanbringelse har været .fordelagtig og vil fortsætte s 
at være det; mett der er andre Selskaber med en Historie af endnu E 
større Dividender. Vi nævner saaledes: §§ 

g 
Den Norffe Afrika & Australia-Lime, fom har udbyttet i 2farene 3 

1916—21 en famlet Dividende af 385%. I samme Tidsrum mod- I 
tog Aktieeierne i Norge Mexico Gulf Linien 265%, medens Aktie- 2 
eterne i Klaveness' Dampskibsselskab fik 540%, fordelt som følger: 3 
1916, 190%; 1917, 80%; 1918, 8Q%; 1919, 80%; 1920, 80%, § 
»g 1921, 30%. 5. 

Vi ftaar gjerne til Tjeneste med Kjøb af Aktier i disfe Selffaber. a 

• Hvis De er interesseret i gode, letsælgelige Dampffibsaktier>med 
betydelige Dividende-Muligheder, skriv da til S' 
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