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SRi«mctt*eIid Tidende, Thorsdag ben 2de» November 1922. 

Irs Norge. 
Aarsvæxtens Stilling beit Iste Oktober 

noksaa tilfredsstillende. Er der Teg» 
til Opgangstider i Rorge? Lidet op
muntrende Svar fra forskjellige Hold. 
Bi har endnu en lang, møjsommelig 
Lei foran oS, siger Bankdirektør Rygg. 
Hvordan Statsskatten slaar feil. Et 
mærkeligt Underskud.— Studentersam
fundet diskuterer „Tidens aktuelle 
Problemer" i et Wløit med Kristiania 
Arbeidersamfund. — Henrik Ibsen paa 
„Rorfl". Hans Skuespil opføres paa 
Czechoslovakisk, hvorfor da ikke Paa 
Landsmaal? — Leveomkostningerne i 
September. 

Kristiania den 10de Oktoher. 
Landbrugsdir^ktørens Beretning 

cm Aarsvcextens Stilling den Iste 
Oktober foreligger vu. Den medde 
les, at over Størstedelen af Landet 
har Veiret i September bæret gun 
siigt, og Størsteparten af Kornet er 
derfor tiltrods for den sene Udvikling 
bleven noksaa godt modnet.. Fro det 
vestenfjeldske meldes dog tildels om 
meget Regn, som har sinket Skuren 
og Jndhøstmngen noget. Sidste 
Halvdel af Maaneden var gjennem-
gaaende kold med stærk Nattekulde, 
saa endel uffaaret og mindre godt 
modnet Korn er frosset. Tildels har 
ogsaa Poteterne paa enkelte Steder 
lidt endel Skade vri) Frost. 

I de øverste Fjeldbygder og paa 
Fjeldet er faldt endel Sne. Det nor-
denfjeldske har havt mildere Veir. 
Nordland endog en Periode med 
Sommervarme. Skuren var (den 
Iste Oktober) saagodtsom færdig; mey 
en stor Del var endnu ikke kommet i 
Hus. Potetavlingen er bra i Mceng-
de, og Kvaliteten er^jennemgaaen-
de meget god. Ter er bare nogle 
enkelte Distrikter, som beretter om 
Tørraate i nogen videre Udstræk-
ning. Frugthøsten betegnes som god 
over østlandet tiltrods for sen Ud-

..vikling paa flere Maader og endel 
Frostskade paa Plommer. Vestlandet 
og Trøndelagen faar imidlertid et 
daarligt Frugtaar. Grønsagerne 
staar gjennemgaaende bra, skjønt en-
del af de mest ømfindtlige har lidt no-
get ved den tidlige Frost. 

• 

Er der nu idetheletaget Tegn til 
Opgangstider i Norge? Dette 
Spørgsmaal, som alle er saa interes
seret i, bliver nu drøftet og besvaret 
af fremstaaende kyndige Mænd Paa 
alle Erhvervslivets Omraader. En 
af de Omstændigheder, som har bidra-
get til at sætte Fart i Diskussionen, 
er Meddelelsen om, at Skatterne svig-
ter i ganske betydelig Grad Man vil 
forstua, hvad det betyder for et lidet 
Land som Norge, naar Statsskatten 
et Aar bliver nærved 100 Millioner 
mindre end paaregnet! Hvilke uanet 
slette Konjunkturer maa der ikke lig-
ge til Grund for et saadant Udfald! 
Regjeringen havde oprindelig for in
deværende Finans aar opført Stats
skatten til et Beløb af 220 Millioner 
Kroner; men paa Grund af den aa-
benbart almindelige økonomiske De-
pression nedsatte man i Sommer 
Overslaget med 30 Millioner, altstta 
til 190 Millioner Kroner. Nu, da 
Udligningen er saagodtsom færdig, 
viser en foreløbig Beregning det me
get nedslaaende Resultat, at Regje
ringen bare fan gjøre Regning Paa 
at faa ind et Beløb i Statsskat af om
trent 125 Millioner Kron«. 

Det er noksaa almindeligt, naar 
Talen er om de nuværende økonomiske 
Vanskeligheder at høre den Bemærk
ning, at Norge er jo ikke alene derom. 
Ogsaa andre under Krigen neutrale 
Lande har det ondt. Men her kom
iner den Indvending, at Norge tjente 
jo storartet paa Krigen. Hvor er al 
den Fortjeneste blevet af, og hvoraf 
kommer det svære Omslag? Direktør 
I. Throne Holst gav forleden i et 
Foredrag om Politik og Næringsliv 
et Svar paa Spørgsmaalet ved at si-
ge: Skatter, uheldige Dispositioner 
cg storFSuptsforbrug. Det er Veien 
Pengene gik. 

For de store.Lønsmodtageres Ved
kommende i de private Bedrifter har 
vi ingen sikker Opgave. Men man 
kan gao ud fra, at Reallønningerne 
ligger over og betydelig over Lønnin
gerne før Krigen. 

Og nu Statens eller Kommuner-
nes Levefod eller Husholdning. Ja, 
let er let at tilrettelægge, at den Hus
holdning nu er væsentlig dyrere end 
før Krigen. Statens Budget er ste» 
get fra før Krigen at bære 240 Mill. 
Kr. i 1913—1914 til 1,150 Mill. 
Kr. i 1920—1921, regnet efter Kro? 
nens paalydende Værdi, eller til 430 
Millioner ester Guldværdien. Utvil-
somt er Kommunernes samlede Ud-

giftsbudgetter steget i endnu Høiere 
Grad end Statens. 

Det ligger da nær at spørge: Hvad 
er Grundlaget for Stigningen af det 
private Forbrug — og for den stærke 
Stigning i Statens og Kommuner-
nes Udgiftsbudgetter? 

Har bi endnu tilbage af den Guld-
slom, som strømmede ind over os un
der Krigen, saaledes at bi fremdeles 
kan leKe paa det? 

Eller er bore naturlige Ressour
cer i Løbet af de sidste 10 Aar for
øget saaledes, at Landets økonomiske 
Askastning idag er faa meget større 
end før Krigen? 

Hbad det angaar, font bi maatte 
habe tilbage af, hbad bi tjente, me» 
dens de store europæiske Nationer 
blødede, da har bel-alle en temme
lig trist Følelse af, ät de Ord allerede 
er gaaet i Opfyldelse, som blev sagt 
under Krigen — saavidt erindres af 
Konow (H.) i Storthinget — at 
hvad Krigen giber, det bil den tage. 
Meget tyder desværre paa, at den 
här tagef mere, end hvad den gab. 

Med Hensyn til Spørgsmaalet, om 
der nu er Tegn til bedre Tider, har 
„Tidens Tegn" henbendt sig til endel 
kjendte Mænd og spurgt dem, hbad 
deres Opfatning er af Stillingen. 
Blandt Sbarene er først og fremst et 
fra Lederen af Norges Bank, Direk
tør Nicolai Rygg, der siger: 

„For enkelte j$rene kan man nok 
sige, et Afviklingen er naaet et godt 
Stykke frem, saa Udsigterne nu skulde 
tære lysere, end de var ifjo?. Men 
andre ligger endnu langt ester. No
gen Bedring kan man ikke tale om 
undtagen forfaavidt Hver Maaned 
bringer os nærmere Maalet. Vi har 
endnu efter alt at dømme en lang og 
møjsommelig Vei foran os." 

Disponent Cæsar Bang ved Gre-
aker Cellulosefabrik siger blondt an
det: Der har i den senere Tid sun
det Sted-Salg af Cellulose og Papir 
til stigende Priser. Imidlertid er der 
nu kommet til et Moment, som kan 
fca stor Betydning for Exporten: 
Kronekursens Stigning i Forhold til 
Pund og Dollars. Fortsætter det 
paa samme Maade en Tid fremover, 
bil dette mere end opbeie den sted
fundne Prisstigning paa Cellulose 
cg Papir, saa der ikke. bil blibe Mu
lighed for nogen "Nettofortjeneste. 

Direktør Wilhelm Klaveness: 
— Jeg øiner ikke nogen Mu
lighed for et Opsving i Skibsfarten. 
For de store Fartøiers Vedkommende 
cr Tilstanden elendig. Mig fore
kommer det, at der er liden Udsigt til 
Bedring, og jeg kan ikke se noget 
Tegn til det Opsbing i Verdenshan-
delen, som kan betinge et Opsving 
for vor Skibsfart. 

Endelig foreligger følgende Udta
lelse af Landbrugsdirektør Ole Bja-
nes om Jordbrugets Stilling under 
Krisen-: 

„Jordbruget har endda ikke følt 
Virkningen af Nedgangstiderne i 
samme Grad som de fleste andre Næ-
ringer. Det er den almindelige Re
gel, som her gjør sig gjældende, at 
Jordbruget kommer sent med i Op
gangstider; men til Gjengjæld kom
mer ikke Nedgangen saa pludselig som 
Paa andre Omraader. Men der er 
desværre ingen Grund til at tro, at 
Jordbruget skal undgaa Krisetidens 
Vanskeligheder. Prisen paa Korn 
har ihøst sunket stærkt og Potetpri-
fen er nu saa lav, at den ikke dækker 
Produktionsomkostningerne, samtidig 
som Omsætningen er vanskelig; lige-
saa har Melkeprisen Paa mange Ste
der gaaet stærkt ned. De Gaardbru-
gere, som har kjøbt fine Gaarde til 
Krigstidens Priser har allerede de 
største Vanskeligheder med at faa beg
ge Ender til at gaa sammen, men og
saa for dem, fom sidder med fine 
Gaarde til de gamle Priser, begynder 
Stillingen at blibe alborlig. -Den 
Omstændighed, at bore Gaardsbrug 
gjennemgaaende er ^smaa, og for-
holdsvis lidet afhængige af fremmed 
Arbeidskraft, vil dog antagelig be-
birke, at vi kommer noget lettere 
gjennem Krisen end bore Nabolande 
med de mange store Gaardsbrug." 

• 

Studentersamfundet holder af og 
til i det fettere noksaa radikale Dis
kussionsmøder. Til Mødet i Lør-
dags, der blev holdt i Turnhallen, 
havde Bestyrelsen indbudt Medlem-
mente af Kristiania Arbeidersam
fund, og der bar bebudet en DiskuS, 
sum om ^.Tidens . aktuelle Proble
mer". Før Mødet var Avisgutter og 
interesserede Studenter travlt be-
ffjæftigede med Salg af Tidsskriftet 
„Mod Dag" og „Klassekampen". 

Første Indledningsforedrag blev 
holdt af Arbeidernes Repræsentant, 

Kommunearbeider Gerhardsen, som 
i mørke Farver skildrede Forholdene 
i Arbeidernes Hjem. Børnenes Ar-
beidskrast, sagde han, bliver vcGs& 
brugt af de voxne, og de har ikke den 
samme Lovbeskyttelse. Slige Livs-
vilkaar maa skabe Bitterhed og Mis
undelse, — Hadet begynder at spi
re. Klassefølelsen boxer saaledes 
frem naturlig, uden at bære opagite-
ret. Taleren næbnte tilslut Arbeids-
udvalgene og Socialiseringen og vi
ste, hvorledes Arbeidernes Kamp er 
af positiv Art, at den bit bygge op 
efter nye Principer det Samfund, 
som er mangelfuldt og derfor maa ri
ves ned. j • 
" Den næste Indleder bar Direktør 

Anker for Arbeidsgiverne. Han talte 
om hvordan Kommunismen tager sig 
ud for en Industridrivende. Taleren 
havhe Følelsen af, at der gik en rød 
Bølge blandt Tidens Akademikere. 
Han troede dette bar noget af en Mo-
desygdom og hævdede, at Studenter
ne mangler praktisk Indsigt til at 
dømme- ret i politiske Spørgsmaal. 
Direktøren kom bl. a. ind paa For
holdet mellem Arbeidsgiver og Ar
beider. Der var intet Fiendffab eller 
Modsætningsforhold tilstede. De 
havde Fællesinteresser tiltrods for 
deJEvistigheder, som af og til fore
kommer. Rivninger vilde ogjoa fore
komme efteråt Socialisering var ind
ført. Det bedste er at Udviklingen 
gaar sin jevne Gang* og at Onderne 
skaller af efterhvert. 

Næste Taler, Stud. jur.'Hansteen, 
dvælede ved Akademikernes Forhold 
til Kommunismen. Naar saa mange 
Studenter tager Afstand fra de kom
munistiske Ideer, udtalte han, er det 
ikke paa Grund af deres- revolutionæ
re Indhold, men deres uæstetiske For
mer. Akademikerne reagerer mod 
Skjældsordene, den lidet afslebne Ta 
le osv., men her har Akademikerne 
netop en Opgave. De skal hjælpe, 
naar en Tanke søger Form, Følelser 
Udtryk, men er ikke Zar over dette, 
da de er blevet vænnet til at modta
ge, ikke til at give. Det er mange 
Udvæxter paa Arbejderbevægelsen, 
meget son^ støder , klippefast Tro paa 
Dogmer, Fordomme og Sneversyn, 
men Bevægelsen er ny og vil Blive 
kvit disse Mangler. 

Sidste Taler var Dr. Keilhau, der 
talte for de borgerlige Studenter. 
Han udtalte bl. a.: Valget as poli
tisk Parti foregaar efter Klasse eller 
Ide; man giver sig enten de Ideer i 
Vold, som behersker den Klasse man 
tilhører og Følgen er, at Klassens 
Ledere faar for stor Magt, eller man 
sætter sig ud over alle Skranker og 
følger de Indskydelser, som Overvei
else oqJBurdertng giver. Det er det 
sidste Slags. Mennesker vi trænger, 
dem softt-iøger Sandheden. Vi be
høver netop nu Jdemennesker, og det 
er derfor sørgelige om ikke Studen
terne først og fremst skulde søle sig 
fom idebestemte Individualiteter. At 
det gaar-m at arbeide for Jdepolitik 
viser f. Ex. bor store Landsmand, 
Professor Nansen, med største Tyde
lighed. Idetheletaget maa Akademi-
kernes Opgave i Klassekampen blive 
at danne en Ideernes Fanevagt. 

I den paafølgende Diskussion del-
tog mange fra begge Sider. Den 
kunstneriske Underholdning blev meget 
fortjenstfuldt udført af Pianisten Nils 
Larsen. . ~~-

• 

Et af de nyere Krav fra Maalmæn-
denes Leir er at faa Henrik Jbsew 
„oversat paa Norsk". Det er bleven 
fremholdt som noget ganske urimeligt, 
c>.t medens mange af Ibsens Skuespil 
er bleven oversat for Ex. til Czechoslo
vakia og spilles ̂ paa czechoslovakiske 
TheÄre, er man endnu ikke kommen 
saa bidt, at man kan faa nyde en Ib-
senforestilling paa det „Norffe Thea-
tret" herhjemme. Disse Klagere ig
norerer i sitte Paastande den Omstæn
dighed, at dersom Czechoslovakerne og 
andre UMændinger havde kunnet for
ståa Ibsen Paa Originalsproget, vil
de det have tilfredsstillet dem langt 
mere end Oversættelser, og Ibsens 
Værker vilde aldrig være bleven over
sat for Ex. til Czechoslovak!?. Og 
en Nordmand forstaar vel fom Regel 
Ibsen i Originalsproget, selv otti han 
nu har lært fig til en ©mule Lands
maal. 

I en ledende Artikel kunde „Dag-
blodet" nylig meddele sine undrende 
og glædesstraalende Læsere, at de i 
en ikke altfor fjern Fremtid kunde 
gjøre fig Haab ont at læse og fra 
Scenen'saa. Henrik Ubsen tolket paa 
Norsk. 

Som bekjendt, skriver ^forfatteren 
cgTheoterkritikeren Nils Kjær i den
ne Attkdnmg, har faa utroligt 

det end lyder — dette Kulturfolk 
hidtil været afskaaret fra den Nydel
se at se og høre den store Dramatiker 
paa Norsk. Ibsen, som forekommer 
i værdige Oversættelser ikke alene pan
tile europæiske Sprog, men ogsaa i 
de fleste halv- og heasiatiffe, har havt 
den sælsomme og ufortjente Van< 
fljæbne, at hans eget Land har været 
ham lukket. Vistnok har en altid 
badgen litérær Interesse og en Lyd-
hørhed, der tjener dette Folk til ZEre, 
opretholdt den aandelige Forbindel
se mellem den store Digter og hans 
norffe Publikum. Men har Ibsen 
de Tusinder og atter Tusinder Gange 
bæret spillet paa bore nationale Sce
ner, og med Held, saa er dette en Om
stændighed, som netop lader os kun
ne danne os en Forestilling om, med 
hvilken Magt han vilde virke paa nor» 
ske Sind, naar han først fik tale frit 
og uBelentrei til dent paa „Norsk". 

Ibsens Værker har saaledes fom 
Holberg ikke den levende Værdi for 
Digterens Landsmænd, font de burde, 
skriver „Dagbladet". Sproget læg
get nemlig Hindringer ibeten for en 
„umiddelbar Tilegnelse". 

„Det er underligt at tænke sig," 
skriver Nils Kjær; „undertegnede har 
i en Aarrække siddet i godt Naboskab 
med „Dagbladet"s udmærkede Med-
arbeider paa alle Premierer." Og 
har ikke havt Anelse om, at denne 
Nabos „levende Tilegnelse" af noget 
ibsensk Værk har været hemmet af 
sproglige Vanskeligheder. Man fer 
undertiden paa Jbsenaftener ivrige 
udenlandske Beundrere med et røren
de Glossarium prøve at gjøre sig 
fortrolig med Originalernes sprogli
ge Finesser. Det vilde være en fri 
Paastand mod bedre Vidende om jeg 
prøvede at indbilde.nogen, at „Dag-
bladet"s Theateramnelber—sad med 
et Glossarium gjemt under Vesten 
og stjal sig til at kige i det mellem 
Akterne. 

Men han har altsaa siddet der med 
en Slags Tomhed i Mellemgulvet, 
en pinlig Følelse af et Savn, som kun 
kan stilles ved en ægte „norsk" Jb-
senforestilling." 

# 

Kristiania Kommunes statistiske 
Kontor har nu udsendt Opgave over 
de beregnede Leveomkostninger i 
September. Beregningen gjcelder 
som bekjendt en Arbeiderfamilie paa 
vel 4 Personer, soiw i 913 havde en 
Indtægt af Kr. 1,551.00. 

Opgaven viser, at den f amme Fa
milie i September iaar trænger 3,-
779.00 Kroner — hvilket Betegner 
en Nedgang paa 69 Kroner fra Ju
ni, den forrige Gmtgr da der blev 
foretaget en fuldstændig Beregning. 
Sættes Prisniveauet-før Krigen lig 
100 er det med andre Ord nu 235, 
ett Nedgang paa 5 Points fra Juni. 

Med Hensyn til de enkelte Grup
per viser Madvarer en liden Op-
gang fra August til September. Det 
har været Prisstigning paa Meieri-
smør og ZEg, medens Faarekjød og 
Grønsager paa den anden Side er 
faldt i Pris. Lys og Brændsel viser 
nogen Nedgang, ligesaa Beklædning. 
De øvrige Poster er omtrent uforan
drede. 

Amerikaner dræbt i Syrien. New 
Nork, 30te Okt. Stanley Kerry, 
knyttet til Nødhjælpsvirksomheden i 
det nære #ften og virkende i Beirut-
Aleppo-Distriktet, meldte idag f et Ka» 
teltelegram til Nøhjælpshovedkvarte-
ret, at Banditter havde myrdet en 
anden Nødhjelpsarbeider, James 
Lester Wright fra Waukesha, Wis., 
nær Aleppo-Syrien. Wright førte 
Opsyn med en Flok paa 1,000 arme-
niske Vi^rn, der blev ført fra Harpot, 
Tyrkiet til Aleppo. . ; 

Wright var den første af Nødhjælp-
organisationens Medlemmer til at li
de en voldsom Død under dens 7-aa-
rige Virksomhed, blev det sagt i Ho-
vedkvarteret. Han var 36 Aar gam
mel, var tidligere Lærer ved Land-
brugshøiskolen i Wisconsin og i to 
Aar Bestyrer "for Msconsin Univer
sitets Experimentfarm. For 15 
Maatteder siden sluttede.han sig til 
Nødhjælpsorganisationen i det nære 
Men og havde sorestaaet Landbrugs-
arbdide ved forskjellige Barnehjem i 
Orienten. 

Rømningen afNadivostof. Hono
lulu, 31te Ott. Pressetelegrammer 
fra Tokio til det japanske Blad 
-Nippu Jiji" her skildrede.de russiske 
Hvit>egarders og * Civiles Flugt fra 
Vladivostvk-Strøget til Korea. Tele
grammerne sagde, at 10,000 flygtede 
for de røde Tropper, dér nu kontra-
lerer Vladivostok ester Japaneser-
nes Rømning af^Byen. De'flygtende 
Antibolshevikstyrker røvede og brænd
te, idet de trængte ind i Kor«. ^ 

Prøv disse 

Bageres Rosin-"Pies" 
spar Bagning hjemme 

[)ER er delikate Rosin-"Pies" lige rundt 
Hjörnet, hos Deres Grocer eller 

Bageri. 
Udmärket godt baget — fine Lag med 

Skorpe, fyldt med spröde, fristende Rosi
ner, den rige Saft dannende en deilig 
Sauce. 

Efter at De engang har provet disse 
Pies, som Mesterbagerne bager ferske hver 
Dag i Deres By, vil De aldrig gjöre Dem 
det Bryderi at bage Rosin-Pies hjemme. 

Kjöb en Pie nu og lad Mandfolkene smage 
den. 

Lavet med - spröde, deilige' stenfrie Sun-

Maid Rosiner. Rosiner skaffer 1,660 Calo
ries af sund Näring for let Fordöielse. 

Ogsaa en passende Tilsätning af Mad-
Jern — god Föde for Blodet 

Brug derfor ofte Rosiner, som er baade 
gode og gode for Dem, i Puddinger, Kager, 
Cookies etc. 

De kan blive falbudt andre Märker, som 
De kjender mindre godt til end Sun-Maids, 
men den Sort, De önsker, er den Sort, som 
De ved er god. Insister derfor paa at faa 
Sun-Maid Märket. De koster ikke mere end 
almindelige Rosiner. ' 

Send Kupon efter fri Bog med provede 
Sun-Maid Opskrifter. Lär hvad De kan 
gjöre med läkre Rosiner. — 

Sun-Maid Rosiner 
Den allerbedste 

"Pie"-Hosin 

Deres K jobmand burde sel
ge Dem Sun-Maid Rosiner 
for ikke mere end de fölgen-
de Priser: 

Med Stene (i 15 Una. blaa Pakke)—23# 
Uden Stew (i 16 Uns. rød Pakke)—18c 

Blaa Pakke Med Stene eller uden (il Uns-)—19c 

I KLIP DE30TE UD OG SEND DEIT 

I Sun-Maid Raisin Growers, 
j Dept. N-613-6, Fresno, California 

• Vär saa snild at sende mig mit 
! Exemplar af Deres frie Bog, "Re-
• cipes with Raisins." 
I 
I Navn 

I Gade 

Andresen Sc Vergen. 
Den norske Regjering skaffer den be-

trængte Bergensbank et Tilskud 
af 50 Millioner Kr. 

Kristiania ben 13. Okt. 
Regjeringen har udsendt følgende 

Meddelelse: Andresens og Ber-
gens Kreditbank (Foreningsbanken) 
har paä Grund af den Nervøsitet^ som 
har meldt sig i Forbindelse med 
Bankens Navn henvendt sig til Re-
gjeringen, Norges Bank og de 4 
Privatbanker, Bergens Privatbank, 
Christiania'Bank og Creditkasse, 
Ten norske Kreditbank og Ten nor-
ffe Handelsbank om at tage Stillin-
gen op til Drøftelse og om mulig sik-
re Banken den Kapital, som maatte 
ansees tilstrækkelig for at trygge dens 
Drift. 

Efter foretagne Undersøgelser er 
man kommet til det Resultat, at 
Stillingen, tiltrods for de lidte Tab, 
dog., er saadan^ at Bänken fortjener 
Støtte. Mange og store Interesser 
er knotet til dens Opretholdelse og 
Virke, og den bærer en omfattende 
Kreds af sunde Forretninger. Re
gjering«! med Tilslutning af Norges 
Bank og.de 4 nævnte Privatbanker 
har derfor besluttet at sikre Banken 
den Kapital, som ansees fornøden for 
at trygge dens Stilling og Forretnin
ger og sikre dens Drist. Denne Ka-
pital, som vil blive fuldt ansvarlig i 
Forhold til Bankens Indskydere og 
Kreditorer er sat til 50 Mill. Kro
ner og vil indbetales til Banken. 

Kristiania, 14de Okt. Gaarsda 
gen var præget af nogen Nervøsitet i 
Anledning af Krisen i Andresens & 
Bergens Bank, men der fandt dog 
intet „Run" Sted paa Banken. „Mor-
genbladet" udtaler idag sin Glæde 
oder den Prisværdige Hurtighed, 
hvormed Rekonstruktionen er blevet 
gjennemført. Med Hensyn til Sta-
tens Tilskud vil det være nødvendigt 
yt forelægge Spørgsmaalet for Skor-
thinget, men man anser ikke en ex-
traordinær Indkaldelse af Thinget 
for nødvendig. _ „Morgenbladet" 
fremhæver det betryggende i, at 
Hjælpen til Banken først blev ydet, 
efteråt grundige Undersøgelser var 
foretagne, og i at den nu indskudte 
Kapital bliver fuldt ansvarlig over
for Bankens Indskydere og Kredito
rer. Bladet udtaler sluttelig Haabet 
om, at man nu er naaet til Ende 
med disse for Landets Kredit faa 
svækkende Bank-Kriser. 

Om Størrelsen af Andresen & 
Bergens Banks Tab og om Aarfagen 
dertil tør intet bestemt udtales, før 
den nu indkaldte extraordinære Ge-
neralforfamlmg har været afholdt. 
Man antager, at Aktiekapitalen er 
uberørt og det siges,- at. Tabene ikke 
skhldeA et enkelt start Engagement, 
mm at derimod Mtsérett indenfor 
flere store Industri-Foretagender har 

spillet en vis Rolle. At Krisen blev 
akut netop nu, skyldes ikke, at de store 
Tab var blevet konstaterede, men kun 
den Nervøsitet, font fremkaldtes 
blandt Publikum ved den stærke Ned-
gang i Kursen paa Bankens Aktier, 
scm fremkom ved, at betydelige Ak
tieposter fornylig blev realiserede fra 
(t enkelt Dødsbo. 

Aftor Medeier af London Times. 
London, 24de Oktober. John Ja-

cob Astor er bleven Medeier af Lon
don Times. Han var sammen med 
John Walter om at kjøbe afdøde Lord 
Northcliffes Andel i Avisen. „Times" 
tilhørte oprindelig Walter-Familien, 
idet det blev grundlagt i 1785 af en 
John Walter. 

En Afholdsmand. „Aa én Tin
gen er jeg gla' for, aa de' er atte du 
gjorde mig til Afholdsmand; for du 
aner ikke, hvofgotø en Dram sma
ker nu, da jeg ikke tar den saa ofte!" 

En mpttifl Hilse» fra 
Amerika til Sliigt og Ven
ner i Norge cller Daimiark 

De fleste af »s finder detHaardt no? at faa skrevet de Brede, 
vi absolnt burde skrive. Hvor let er det derfor ikke at støtte 
-med Brevskrivningen til Slægt og Venner i Norge eller Dan-
mark, endfkjønt vi slet ikke har glemt dem eller selv ønsker at blive 
glemt af dem? 

Hvorfor da ikke sende dem en «genilig Hilsen fra Dem selv 
og samtidig ftaffe dem stadig Underretning fra Amerika ved at 
sende dem ^Minneapolis Tidende"? Bi ved alle, af man i Norge» 
og Danmark, især nn for Tiden, følger Udviklingen her i Landet 
meb megen Interesse. m 

For kun $2.50 betalt i Forskud, vil vi sende „Minneapolis 
Tidende" hver Uge i et Aar til hvilkensomhelst Adresse i Rorge 
eller Danmark og sende Mottageren et Kort ligt nedenstaaende, 
udfyldtmed Giverens Rav» og Adresse. 

aiiiiiHiEiiHimiuiiniiiiiiiiiiiiaiiiiiiiuiiiraiiiiiiiiiiraimiiuuuuiiiiiiiiimHiiiiuiHg 

I Minneapolis, Minn.^..--.. g 

I „Minneapolis Tidende" vil fra idag af blive sendt Dem | 
j§ i et Aar som en ugentlig Hilsen fra 5 

3 og vi haaber at de Exemplarer, som De vil modtage, vil g 
= blive en behagelig Erindring om den, som sender dem. 5 

1 T. Guldbrandsen Publishing H£o. 5 
S Pi 
a>PM"nun»iHiniHit3iiimiiiniHiiiiiimuiniiHniifiiiniiimmiiit3miiin»iminim" 

Roar De sender Teres Bestilling, saa benyt hoSstaaende Blan
ket og glem ikke at skrive saavel Navnet paa Giveren som paa 
de» Person, som Bladet skal seudeS til. — Seud Money Order 
eller Express Order betalbar til „Minneapolis Tidende", Mi»-
»«choks, Mi»«. ^ -

'  ' i '  i i  

Indlagt behag at finde $2.50 for Abbonnement paa „Minnen* 
polis Tidende" ftndt tiT" ^ 

Navn • t • e>».»»,».• • »*•".......................»»»»», 

Postkontots »_ te'. ••• . ... • •• »»I 

• •" »V'vl i » i* • • •««• • •.».«• • • • • • Europa 

Indsende retts Navn »», •. .»>*•••» • «»» 

Ofl »(rø»M.»• • • . • >*• iBwj 


