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7 Nm Norge. 
tettende Mai tlev feiret i Hovedstaden i 

Graaveir og Regn, men dog med B»-
getftring. Solvlankt i Trondhjem. — 
Den svirre Beskatning af de i ttblotv 
det boende Aktionærer i norfie Fore-
tagender. „Et ærefuldt Tilbagetog" af 
de norske Statsmyndigheder. Bisse 
Skatter frafaldes. — Voldgiftsdom i 
Bygningsindustrien. Skibsfarten skal 
nu til Boldgift. — Norge protesterer i 
Mossan mod Beslaglæggelse af norske 
Skibe. — Traktatsitnationen. — En 
Trusel fra Løitnant Christensen. — 
Er det tilladt at skyde paa en Politi-
betjent? — Torskefisket i Finmarken. 

Kristiania den 23de Mai., 
Frihedsdagen feiredes iaar i Regn-

deir, ialfald her i Byen. Ogsaa fra 
andre Steder i det sydlige Norge 
tneldeS der om trist og mørkt Veir. 
Det regnede saaledes stærkt i Ber
gen; men fra Trondhjem meldes oin 

; solblankt Veir. Det vaade Veir her 
DQ andetsteds synes ikke at have dæm
met Begeistringen. Nawrligvis var 
tet fra Morgen as en Skuffelse; men 
det var jo intet at gjøre ved det. Pro-
grammet var i Forveien bestemt, og 
«tit bet deilige nye Vaartøi var fær
digt — Patriotismen kues ikke as lidt 
Negnveir — og Programmet blev 
(liennemført, og Vaartøiet blev vaadt. 
Som sædvanlig aabnedes Høitidelig-
heden her med Koralmusik fra Kirke-
taarnene. Bekransningen as Eids-
voldsmændenes. Oberst Krebs's og 
Bjørnstjerne Bjørnsons Grave foregik 
med den sædvanlige Høitidelighed, 
tnett dennegang uden Musik. Kaptein 
Meinich talte ved Krebs's Grav, og 
ved Bjørnsons talte Student Ustvedt 
som Formand for Bjørnsonforbun
dets Afdeling. Klokken 12 fandt'De-
kransningen af Wergelandsstøtten 
Sted, og Studentersamfundets For
mand, Dr. Sæthre holde der Talen. 

Barnetoget var Dagens store Num-
mer. Der myldrede af flagboerende 
lysklædte Børn, som syntes at bryde 
sig lidet ont Regnet. Der var omtrent 
20,000 Børn i Toget, der drog den 
sædvanlige Rute op gjennem Carl 
Johans Gade og forbi Slottet, hvor 
Kongefamilien hilsede det sra Balko
nen. I Aulaen sang Studentersan-
gerne for et stort Publikum. Kl. 2 
sattes Russetoget igang. Det var liv-
ligt som altid. Ved Wergelandsmo-
numentet holdt Formanden den ka-
rakteristiske Russe-Tale. . 

Om Estermiddagen og Aftenen var 
Byens Kafeer, Theatre, Cabareter og 
andre Forlystelsessteder paa Grund 
af Regnveiret mere end almindelig 
overfyldte, og Dansen var livlig og 
Begeistringen'stor. Endog Frilufts-
Folkefesterne paa St. Hanshaugen og 
Bislet var stærkt besøgte, og Regnet 
kunde hverken dænche Stemningen 
.eller Fyrværkerierne. ; 

Fra Vestre Slidre meddeles: Fest-
gudstjenesten idag var henlagt til 
Lomen gamle Stavkirke. Det er før
ste Gang paa mange Aar, at den ca. 
.700 Aar gamle Kirke benyttes. Den 
er nedlagt som officielt Gudshus, 
men bevares som et af de værdiful
deste Mindesmærker i Valdres. Es-
ter Initiativ af afdøde Biskop Die-
trichson har man imidlertid besluttet, 
tit Gudstjenesten Paa de nationale 
Festdage 17de Mai og O lavsdagen 
skal holdes i Stavkirken. Ved Guds-
tjenesten idag var Kirken fyldt til sid
ste Plads. Sognepræsten holdt en 
stemningsfuld Tale. Ester Gudstje-
nesten gik -et stort Barneflagtog til 
Skolehuset. 
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Dett i forrige Uge omtalte Protest 
fra Nordmænd i Udlandet mod dett 
Metode, hvorpaa de er bleven rammet 
af Beskatningen af Aktier i norske 
Foretagender, har havt sin Indfly
delse, og der er fra flere Hold bleven 
udtalt Anerkjendelse af Statsmyndig
hedernes expedite Skridt i dentte For
bindelse til at rette paa tidligere Feil-
greb. En Indstilling ont den ex-
itoordtttære Formuesskat blev behand
let i Storthinget forleden og blevnes-
ter en kort Debat vedtaget. 

Finanskomiteens Indstilling var 
baseret paa en Skrivelse fra FinanS-
departementet, som er ganske oplysen
de om Forholdet. Det fremholdes 
-deri, at ester Lov af 13de Juli ifjor 
er Aktieselskaber ansvarlige for Skat, 
som ilignes Aktionærer, der bor i Ud
landet. Loven kommer første Gang 
til Anvendelse ved Udskrivning af 
Statsskat for 1922—23 paa Grund
lag af Jndtægtsaaret 1921 og ram* 
mer saaledes Udbytte, som er oppe-
baaret af Aktionærer i dette Aar. 
Da imidlertid Udhytteuddelingen i 
1921 regelmæssig har bæret foretaget 
før Lovens Vedtagelse, har Selskabet 
ikke havt Anledning til'at tilbagehol
de nogen Skat af Udbyttet i 1921. 
Tilbagehold af Skat udlignet paa 

Grundlag af Jndtægtsaaret 1921 (og 
Paa Formuen Iste Januar 1922) vil 
saaledes først kunne finde Sted ved 
Udbytteuddeling nu iaar (1922), da 
Selskaberne, hvis de skal sikre sig, og-
saa vil være nødt til St tilbageholde 
Skat, som næste Aar udlignes Paa 
Grundlag af Jndtægtsaaret 1 1922. 
I det iaar faldende Udbytte vil der 
saaledes blive tilbageholdt ordinær 
Formues- og Indtægtsskat til Staten 
for to Aar. Ogsaa den extraordinæ-
re Formuesskat vil Selskaberne, om 
de skal være sikret, maatte tilbagehol-
de for to Aar. Det samlede Beløb, 
som tilbageholdes, vil paa denne 
Maade komme til at løbe uforholds
mæssig høit op. Saaledes har Norj 

ges Bank meddelt, at den tilbagehol-
der Skat for to Aar med tilsammen 
71.67 Procent af Udbyttet. 

Over dette Forhud er der, som 
sagt, fremkommet stærke Klager fra 
de udenlandske Aktionærer, som hidtil 
har været vant til at. faa sit Udbytte 
udbetalt uäfkortet. 

Departementet udtaler sig enig i, 
at det paapegede Forhold paa flere 
Madder vil kunne have uheldige Virk-
ninger, og at det særlig kan tænkes 
at ville bringe vort Land i Miskre-
dit i Udlandet. > 

Departementet antager, at der bør 
søges tilveiebragt en Ordning, hvor
ved saadant dobbelt Skattefradrag' 
iaar undgaaes. Hvis Tilbagehold 
alene fler for enkelt Aars Skat, vil 
Fradraget blive saa betydelig reduce-
ret, at Klagerne ialfald for den væ
sentligste Del taber sin Berettigelse.. 

Departementet er kommet til det 
Resultat, at en tilfredsstillende Ord-
ning ikke vil kunne opnaaes paa an-
den Maade end ved Frafaldelse af den 
for første Skatteaar ester den nye 
Skatteordnings Indførelse paa uden-
landske Eieres Aktier udlignede Skat 
(saavel ordinær Formues- og Ind-
tægtsflat til Staten som extraordinær^ 
Formuesskat). 

Frafaldelse af et Aars Skat paa 
de udenlandfle-Aktionærer vil være 
en ikke ringe Opofrelse fra Statens 
Side. I Betragtning af de store In-
teresser, som her staar paa Spil, an-
tager man. imidlertid, at en saadan 
Opofrelse tttaa være tilstrækkelig be
grundet. 

Finanskomiteen og Storthinget er 
gaaet med paa Departementets For-
slag, idet Departementet nu af Stor-
thinget blev bemyndiget til at lade 
være at kræve ind den ordinære 
Statsskat, som er ilignet i Udlandet 
bosatte Aktionærer i norfle Selflaber 
for kommende Termin og den extra-
ordinære Formuesskat for indeværen
de Termin — og at tilbagebetale, 
hvad der allerede er betalt af disse 
Skatter. ' 

Samtidig er Skattesatsen for den 
extroordinære Formuesbeskatning for 
næste Termin nedsat for i Udlandet 
hjemmehørende Aktionærer fra 1 til 
•Vs Procent. 

Herved siger Departementet til-
slut, vil Klagerne over de store Be-
løb, som Selskaberne tilbageholder i 
Skatten blive yderligere afhjulpet. 

Som „et ærefuldt Tilbagetog" be
tegnes Regieringens Optræden i den
ne Sag af „Morgenbladet", der 
blandt andet skriver: 

„Beslutningen i Storthinget igaar 
cm at bemyndige Finansdepartemen-
tet til ikke at opkræve extraordinær 
Formuesskat for 1921—1922 eller 
ordinær Statsflat for 1922—1923 
hos udenlandfle Indehavere af norfle 
Aktier, og til at refundere allerede 
indbetalt Skat fra de samme, er et 
Tilbagetog, fotft den, der foretager 
det, har SEre af. Det fører nemlig 
bort fra en Position, hvis Farer er 
saa overvældende i Forhold til de 
Fordele, den byder, at der bare er 
Grund til at^prise den lykkelig, som 
flipper helskindet bort. Den norfle 
Stat vil kanfle lide et Skattetab paa 
et Par Millioner Kroner ved denne 
Beslutning. Men hvad betyder det i 
Forhold til vort Lands hele økonomi-
fle Fides, som var sat paa Spil?" 

• 

Voldgiftsrettens Dom i Bygnings« 
industrien faldt Thorsdag Forntid-
dag. Dommen betyder et Nedflag 
af Normallønnen med 50 Øre Pr. 
Time, nemlig fra Kr. 2.10 pr. Time 
til Kr, 1.60. Mindstelønnen er sat 
til Kr. 1.35. Arbeidstiden sættes (i 
Mangel af særskilt Overenskomst) til 
Tiden mellan 7% Morgen og 6 Ef
termiddag paa Ugens første 5 Ar
beidsdage og til lVz Efterrn. om Lør
dagene. Ferien sættes til to Uger 
efter 12 Ugers Arbeidstid.^ 

I Anledning af Voldgiftsdommen 
udtaler Formanden i Tømmermest
renes Forening, Bygmester C. An-
tersen, at det LønSnedjlag, som Dom

men fastsætter, ikke vil bevirke nogen 
Bedring af Stillingen inden Byg-
ningsindustrien. 

Den er for Øiefclikket saa daatlig 
font vel muligt; privat Byggevirk-
somhed er der saagodtsom intet as. 
Og Voldgiftsdommen indbyder ikke 
akkurat til at gjenoptage den. De 50 
Øres Nedflag i Timelønnen staar 
ikke, siger Hr. Andersen, i noget ri-
meligt Forhold til de øvrige Om-
kostninger, og Ferien er meget uhel-
dig specielt for. Bygningsfagene. 

Nu er det hele Skibsfarten, som 
flal ind under Voldgift. I ^tats-
raad i Lørdags vedtoges Resolution 
om, at Tvisten om nye Tarifaftaler, 
som har været undere Mægling as 
Rigsmæglingsmanden mellem Norsk 
Arbeidsgiverforening og Redernes 
Arbeidsgiverforening ' paa den ene 
Side og Matrosernes og Fyrbøder-
nes Foreninger paa den anden Side, 
flal afgjøres ved Voldgift. - Resolu
tionen bestemmer videre: 

B. At til Medlemmer af Vold-
gfftsretten opnævneis: Som For
mand Høiesteretsadvokat Jens Mi-
chael Lund. Som Varamand for 
ham' Sorenskriver Søren Aarstad. 
Som øvrige Medlemmer af Retten r 
1. Fhv. Viceadmiral Christian 
Sparre og som Varamand Komman
dørkaptein Karl Edvard Johansen. 
2. Skibsinspektør Adolf Ragnvald 
Brækhus og som Varamand Skibsin-
spektør Hans Tuste Braarud. 

C. At enhver Iværksættelse „af 
Arbeidsstans i Anledning af de Tvi-
stespørgsmaal, som Voldgiften om-
fatter, forbydes. Dette Forbund træ
der i Kraft strax. 
^D.- At der fastsættes en Frist til 

Fredag den 26de Mai Kl. ftf For
middag for Norsk Arbeidsgiverfore
ning til at.opnævne et Medlem af 
Voldgiftsretten. ' 

• • 

I et Svar Paa en Interpellation i 
Storthinget fra Hr. Rye Holmboe 
oplyste Udenrigsministeren blcntdt an-
det, at der efter de Medelelser, som 
da var indløbet, var beslaglagt ni 
norfle Fangstflibe af Russerne i Hvi
dehavet. Senere er kommet Efterret
ninger om, at yderligere fem Fartøi-
er, som hører hjemme i Aalefund, er 
beflaglagt. 

Udenrigsministeriet har i Lørdags 
ielegrofifl instrueret Formanden for 
Hande^delegationen i Moskau om, at 
han i ett Note flal atimode Soviet-
Regjeringen om snarest at anstille 
en nærmere Undersøgelse i Anledning 
af Opbringelsen af norfle Sælfangst* 
fartøier og rette en indtrængende 
Henstilling om, at saavel Skibe som 
Ladninger mact blive frigivne og 
Mandflaberne faa Tilladelse til at 
vende hjem. Hvis Opbringelsm flal 
indbringes for en Folkedomstol, for
udsættes det, at dette fler snarest mu
ligt, og at den norfle Handelsrepræ-
sentation i Arkangelfl faar Lov til at 
varetage de norfle Interesser. 

Det flal endvidere i Noten oplyses, 
at to as Skibene er opbragt udenfor 
Tolvmilsgrænsen, og at to Russere, 
som af norfle Sælfangere er blevet 
ført med til Vardø, vil blive fri
givne, faa snart de norfle Besætnin
ger er frigivet. 

m 

Høire og Frisindede Venstre for-
langer Regnflab fra Regjeringen med 
Hensyn til Traktatsituationen. 
Thorsdag Aften havde de to Grup
per Fællesmøde i Lagthingsfalen. 
Ester dette Møde indleverede Hr. Ot
to B. Halvorsen følgende JttterPeU 
lation paa Storthiygets Kontor: 

„Naar agter Regjeringen at fore
lægge Traktatsituationey overfor 
Spanien og Portugal for Storthin
get?" 
I Storthingets Møde'idag blev 

Præsident Halvorsens Interpellation 
angaaende Traktatsiwationen mel
lem Norge og Spanien besvaret af 
Udenrigsministeren. Han erklærede, 
at Spanien endnu ikke- havde givet 
Svar paa det sidste norfle Forflag, 
mett han haabede, at Svaret vilde 
indløbe i den- nærmeste Fremtids 

^ Halvorsen erklærede sig utilfreds 
med Ministerens Svar. Han erklæ
rede, at Sagen maatte have ett Asgjø-
relse, og krævede dens Dokumenter 
jremlagt i Storthinget. 

*. 

Den mangfoldige Premierløitnant 
A. I: Christensen, som nylig blev 
dømt for Injurier mod militære over
ordnede og derpaa appellerede Dom-
men tft Højesteret, truer nu med, at 
hvis man ikke flynder sig lidt, vil han 
forlade Armeen. Han har gjennem 
Fdrsvarsdepartementet indsendt en 
Skrivelse, stilet til Kongen, hvori han 
anmoder om at hans Sag maa blive 
optaget til Behandling for Høiesteret 
snarest muligt. Løitnanten udtaler 

ester en Redegjørelse for sit Syn paa 
Sagen, at Generalerne Ræder og 
Vogt og Generaladvokat Andersen 
maa ud af Hæren, ellers gaar han 
selv. Han finder ikke _ at kunne 
tjenstgjøre som Officer i Hæren, saa-
længe nævnte Herrer forbliver i sine 
Stillinger, og da Løitnanten flal paa 
Moen 23de Juli, maa han søge Af-
sked fonf Officer fra dette Tidspunkt, 
hvis der ikke fra Høiesteret foreligger 
en Kjendelse, som tvinger Generaler
ne og Generaladvokaten bort. 
I denne Forbindelse anholder 

Løitnanten Kongen om, at hans Sags 
Behandling ved Høiesteret snarest 
mulig sinder Sted. --

Er det < tilladt at^ flyde paa* en 
Politibetjent? -Somme synes at me
ne det. Der har i den senere Tid af 
Lagmandsretterne været afsagt nog
le mærkelige Frisindelseskjendelser, 
font har givet Anledning til megen 
Kritik. Et nyt Exempel foreligger 
fra de sidste Dage. 

To farlige Jndbrudsryve havde i 
Vinter begaaet en Række Indbrud i 
Kristiania. De var vel udrustede 
med Værktøi og tillige med Dolke og 
Revolvere. Med disse sidste holdt 
de Skydeøvelser ude paa ' Bygdø. 
Nytaarsnat arrangerede de et større 
Indbrud, hvor Politiet kom over 
-dem. De flap foreløbig ud, blev for
fulgt af Politiet, og under Flugten 
skjød de ester Betjentene, som hørte 
Kuglerne pibe om Ørene paa sig. . 

Ester at være paagrebet, fortalte 
Banditterne, at det ikke havde været 
deres Mening at flyde Betjentene, 
men kun at skræmme dem til at opgi
ve Forfølgelsen. De blev saa sat 
under Tiltale for Forsøg paa Drab 
eller paa grov Legemsbefladigelse og 
endvidere naturligvis for Indbrude
ne. Med Hensyn til disse sidste er
klærede Lagrettemændene dem for 
flyldige, men frifandt dem derimod, 
for faa vidt angik Tiltalen for'for-
søgt Drab eller Legemsbefladigelse. 

Sagen diskuteres, levende i Kristia--
niabladene og har naturligvis vakt 
stærk Misstemning blandt Politiet. 

"* 
Torskefisket i Finmarken gav ogsaa 

i sidste Uge godt Udbytte, tiltrods for 
endel Landligge. De større Fartøi
er habde Fangster paa optil 19,000 
Kg. Fifl udenfor Vardø. Den samle-
de Ugefangst blev^7,3 Millioner Kg. 
Torfl. Jalt er dér' iaar under dette 
Fifle optaget 13,9 Millioner Styk
ker, hvilket er mere end i noget Aar 
siden 1913. Det samlede Udbytte af 
Torskefiskerierne i hele Landet er hid
til 4.3,1 Millioner. Stykker, mod 
ifjor 36,6 og i 1920 32,7 Millioner 
Stykker. 

Uul-Kituatwnen 
Handelsministeren oplyser Senatet 

øm Regjeringens saafængte Mæg-
lutgsbestræbclscr. 

Kongressen drøfter Planer out at stil
le Kulindustrien under Regje-

' / ringskontrol. ' 

Den tyske Erstatning. Paris, 7de 
Juni. Erstatningskommissionen be
sluttede idag med 3 mod 1 Stemme 
at tage under Overveielse Mulighe
den for at drøfte Nedsættelse af den 
tyske Skadeserstatning. Dette blev 
gjort som Svar paa en Henvendelse 
fra den Gruppe af internationale 
Bankierer, der nu holder Møde for 
at arrangere et Laan for Tyskland. 

Bankiererne spurgte, hvorvidt en 
Nedsættelse af Skadeserstatningen 
kunde blive drøftet i Forbindelse med 
et saadant Laan. Erstatningskom
missionen meddelte idag Bankierer-
ne, at der'var en Mulighed for at 
drøfte saadan Nedsættelse med For-
behold. Storbritannien, Italien og 
Belgien undertegnede Noten til Ban-
ftererne, medens Frankrige nægtede 
at undertegne den og stemte imod 
den. 

Erstatningskommissionens Møde 
var stormende og bitre Bemærkninger 
blev udvexlet. Den belgiske Repræ
sentant samtykkede i Forflaget „bare, 
hvis Resultaterne af Äaanet tv 
visse." 

Hed-en i Chicago foreløbig over. 
Chicago, 10de Juni. Overflyet Veir 
og ett god Vris skaffede idag Chicago 
Lindring fra de sidste to Dages fryg
telige Hede, der kostede otte Menne
sker Livet og gjorde mange syge. 
Parkbænkene var tæt besatte af Folk, 
der ikke var istand, til at sove i de kvæ
lende varme Værelser. 
. Lavt Vandtryk øgede Brandfaren, 
idet Byens Vandforsyning blev stærkt 
tappet ved rigelig Overrisling af 
Græsplæner og Haver. r 

Syd-Chma nægter at samvirke 
med Regjeringen i Peking. Amoy, 
China den 10de Juni, Den sydkme-
fifle Regjering j Canton under Præsi
dent Sun Aat-Sen vil nægte at sam-
arbeide med den nye nordkinesifle Re-
gjering i Pekytg i dens Planer for 
Chinas Samling, blev det meddelt 
officielt her idag paa Vegne af Can-
ton-Äegjeringens Udenrigsminister. 
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Washington den 7de Luni. Regje' 
ringens Bestræbelser for at bringe 
Gruveeierne og Kulgraverne sammen 
for at bilægge Streiken blev idag for 
første Gang gjort Rede for af Han
delsminister Hoover i en Meddelel
se, som blev oversendt Senatet i'Hen-
hold til en Resolution, som forleden 
blev forelagt af Senator Walsh, De
mokrat fra Massachusetts. Handels
ministeren sagde, at hatts Departe-
ment saavelsom Arbeiderdeparte-
mentet gjentagne Gange havde stillet 
Forflag, som de tvistende Parter 
gjerne kunde gjøre til Grundlag for 
Forhandlinger, men at alle' Forsøg 
havde været resultatløse. Dette var 
gjort, sagde han, tiltrods for, at Re-
gjeringsdepartementerne. ikke sidder 
inde med nogen retslig Myndighed 
til at flride ind eller afslutte Strei
ken. 

Regjeringen havde dog, tilføiede 
Hoover, havt Held i sine Bestræbel
ser for at forhindre store Prisforhøj
elser som Følge af Lammelsen af 
Kulindustrien. 

Handelsministeren forklarede sam
me Forhold i et Telegram afsendt 
fra Aoungstottm, Ohio, til Handels-
departementets Kulafdeling i Forbin-
delfe med Pressemeddelelser om, at 
Senatorerne Borah og Walsh havde 
holdt Konferenser med en Delegation 
af Detaljkulhandlere med det Maal 
at holde Kulpriserne nede. Hoover 
fremholdt i dette Telegram, at som 
Resultat af hans Henvendelse til 
Detaljkulhandlerne var Streikpri-
ferne i enkelte Distrikter blevet re
duceret saa meget som $2. 

De statistiske Oplysninger, som 
Senator Walsh bad om i sin Reso
lution, blev givet af Hoover- i Hen
vendelsen til Senatet. Forbruget 
af bituntinøfe Kul mellem den 1ste 
April og den 4de Juni blev anslaae? 
tit 65 Millioner Tons. Den 4de 
Juni blev Landets Forsyning af bi
tuntinøfe Kul anslaaet til 32 Mil
lioner Tons med nmafle yderligere 
10 Millioner Tons under Forsen
delse. 

Washington den 7de Juni. , Se
nator Borah telegraferede taften til 
Handelsminister Hoover i Aoungs-
totøn, Ohio, at han var villig til at 
hjælpe til at drive igjennem Lovgiv
ning, som gav Udsigt til Løsning af 
den nuværende Situation t Kulindu
strien. 

Washington, 7de Juni. L. W. 
Ferguson, Præsident for Chicago 
Coal Merchants Association, og Ro
derick Stephens, Formand for Na
tional Retail Coal Dealers Asfoci-
ations Direktion, tilstillede idag Se-
natet et Krav om, at Handelsmini
ster Hoovers Overenskomst med Kul-
grubeeterne om "Fastsættelse "uf Pris 
flulde ophæves. Hvis. ikke dette bliver 
gjort, anbefalede de, at Kongressen 

-flulde foretage en Undersøgelse af 
Hoovers Priskonferens øjeblikkelig, 
da det første Resultat af den frivil
lige Fastsættelse as Kulprisen, hvor-
ved denne sorhøiedes fra $1.75 til 
$3.50 pr. Ton, har været en 100 
Procent Forhøielse af Detaljpr isen 
til det kjøbende Publikum. 

. Protesten blev sendt til Senator 
Borah, Idaho, Formand for Oplys
nings- og Arbeiderkomiteen, og Se
nator D. I. Walsh, Massachusetts, 
Medlem af samme Komite. 

Washington, 9de Juni. Kongres
sen overveier nu en Plan om at stille 
Kulindustrien under RegjeriNgsop-
syn paa lignende Maade, som Mel-
lemstats-Handelskommissionen kon
trolerede Jernbanerne. En Regje-
ringskommission vilde blive oprettet 
for at kontrolere Prisfluktuationer 
og garantere Gruveeierne, Arbeider-
ne, Detaljhandlerne og Engroshand
lerne ett retfærdig Behandling og en 
rimelig Fortjeneste!, 

Okjønt der endnu ikke er truffet 
nogen bestemt Ordning som Følge af 
mt paagaaende Underhandlinger, hvis 
Udfald man vil afvente, ansees det 
for sandsynligt, at Kenyons Forflag 
om Regjeringskontrol over Gruberne 
paany vil blive optqget og forelagt 
Senatet til Behandling. Nogles af 
dem, der er imod Kenyons Plan, er 
'i Favør af, at Kongressen flal tage 
Skridt til at nedsætte og bevilge 
Penge til en Prisregulerings?onunis-
fion, der skulde beflytte Publikum og 
samtidig beskytte Kulindustrien mod 

Angreb, der har været gjort paa den 
for angivelige irregulære Operatio
ner. 

Washington den Ilte Juni Han
delsminister Hoover tog idag tilorde 
mod John L. Lewis, Præsident for 
United Mine Workers of America, 
paa Grund af dennes Udtalelse ont, 
at en Pris af $3.50 pr. Ton netto for 
bitutninøse Kul ved Gruberne vilde 
tiklade Grubeeierne at erholde $1.05 
pr. Ton n.etto over den liberale 
Krigspris, som blev tilstaaet af Re
gjeringen. 
I et Telegram til Gruvearbeider-

foreningens Chef i -Indianapolis 
sagde Handelsministeren, at enten var 
Præsident Lewis bleven seilagtig ci
teret eller faa havde han ikke havt 
Anledning til at sætte fjp ind i Pro
grammet for at holde Priserne nede. 

„Prisen er nøjagtig baseret paa 
Deres jeget Forssag for. Krigsprifer 
nied Forandringer, fom stemmer med 
Produktionsforholdene," heder det vi
dere i Handelsministerens Telegram. 
„Følgelig er Priserne i flere Distrik
ter under Krigspriferne. I alle Di
strikter er Priserne lavere, end de var 
for ti Dage siden, undtagen der, hvor 
Grubeeierne nægter at samvirke. Det 
almindelige Prisniveau af $6 eller 
$7 Pr. Ton Qr under, hvad det var 
i 1920. Administrationen har i den
ne Sag ikke kastet sig ind i Streiken. 
Dette er blot en friv'.lltg Handling 
fra Regjeringens Side for at forhin
dre Ulemper. Administrationen er 
ikke af Kongresfen givet nogen Magt 
til at kontrolere Situationen, og jeg 
føler mig Berettiget til at bede alle 
Mænd med redelige Hensigter om at 
træde støttende til istedenfor at kom
me med Hindringer. 

Mader for Retten. Chicago den 
6te Juni. . Fred Mader, Præsident 
for Bygningsarbeiderraadet, blev 
idag stillet for Retten under Anklage 
for Sammensværgelse med Pengeaf
presning som Maal. Denne Anklage 
blev udstedt for et Aar siden som 
Følge af den Undersøgelse, som en 
Komite af Legislature« foretog an
gaaende Forholdene i Bygningsindu-
strien. 

Det ventes, at der nu vil blive 
Fred i Chicagos Bygningsindustri 
som Følge af et Forlydende om, at 
Fred Mader har lovet at tage Afsked 
som Præsident for Bygningsarbei
derraadet, og at alle Fagforeninger i 
Bygningsindustrien vil antage Lan-
dis-Kjendelfen. Hvis dette fler, vil 
Arbeidet meget snart blive gjenopta-
get paa Bygninger for • omkring 
$200,000,000. 

Fashionabelt Bryllup. Washing
ton den 10de Juni. Miss Catherine 
Hughes, Datter af Udenrigsminister 
E. C. Httghes og Frue, blev KL 4 i 
Eftermiddag viet i Bethlehem Kapel i 
Washington-Kathedralen til Chaun-
cey Lockhart i pan-amerikanfle 
Unions Bygning med Hundreder af 
fremragende Personer inden Hoved
stadens officielle Kredse og Societet 
tilstede. Præsident Harding og Frue 
var tilstede, ligeledes Vicepræsident 
Coolidge og Frue. 
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Gut dræbt of Storm i Ohio. •— 
Newark, O., 11te Juni. En Gut 
blev dræbt og ca. 20 Personer kvæstet, 
10 kanfle livsfarlig, da en voldsom 
Orkan gik over et.Udflugtssted ved 
Buckeye Lake her i Nærheden sent 
idag. Den døde Gut og de f fleste af 
idag Den døde.Gut og de fleste af 
Vinden blev væltet ud i Vandet. 

En Hilsen til 
Norge og Danmark 

Har De Slægtninge i det gamle Land? Jsaafald har De vist er-
faret, hvor overordentlig glade de bliver, naar de hører fra Amerika. 
De kan flaffe dem denne Glæde ved at sende dem „Minneapolis 
Tidende" som Gave i et Aar. ' , 

For kun $2.50, betalt i Forskud, vil vi sende Bladet, indbefattet 
Postporto, hver Uge i et Aar til hvllkensomhelst Adresse i Norge 
eller Danmark. En saadan Present er paa samme Tid billig og 
passende og vil blive mere paaffjøunet end noget andet, som De 
kan sende. ' 

Det bliver ogsaa en ugentlig Hilsen fra Dem i et helt Aar, og 
De bil paa denne Maade flaffe Modtageren stadig Underretning fra 
Amerika foruden en hel Del anden underholdende Læsning. 

Naar De sender Deres Bestilling, saa benyt nedenstaaende Knpon 
og glem ikke at skrive saavel Navnet paa Givere« som paa den 
Person, som Bladet flal sendes til. — Send Money Order etter 
Express Order betalbar til „Minneapolis Tidende", Minneapolis, 
Mm«. . ' V 

Zlndlagt behag at $ 
Tidende" sendt til .. 

2.50 for et Aars Abonnement paa „Minneapolis 

Statist-•' •' • • v#«i « •  • • • > • • • • • • •  •  • • • • • -  « / • .  • • * • • • • •  •••• • ' ' •-••.V-* 

Postkontor . . . . . .. 
•  .  • .  "  •  ^  .  / " •  

•  >  •  •  •  e  N  • » • • • • * • • •  •  •  

# • # • <•> ..... .Enropa 

JndfenberenS Nav« . •  " •  . . . . . . . . .  

•6 * • »e » V •. *. f • k* ;•£>"> i? ' * - ^ 

'' -T I -1 -Jf ' i " £ - > ' ^ I 


