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Naar De strider til nogen af de Firmaer, 
som averterer i bort Blad. Bør De altid nævne, 
at De har scet Avertissementet i „Minneapo-
liS Tidende". Det vil sikre Dem imFdekom-
niende Behandling. 

at de bevarer fin fulde nationale 
Selvstændighed, kan virke i Fælles-
stab og derved blive det gode Møn-

at ster for Europas øvrige Nationer, 
der jo desværre i næsten høiere Grad 
end nogensinde før synes at have ondt 
for at sinde hverandre. 

Den nye skandinavisme. 

Det nordisse interparlamentariske 
Forbunds Møde den 6te Juli i den 
skjønne Herhadal ved Roskilde stod i 
den nye Skandinavismes Tegn. En 
fungerende og to forhenværende 
Statsministre, d'Herrer Neergaard, 

: Gunnar Knudsen og Branting, mød
te frem som fuldgyldige Repræsen
tanter for de tre nordiske Folk. Og 
alle tre fremhævede, hver fra sit 
Standpunkt, det samme, at Samar
beidet mellem Nordens Nationer er 
et Led i Bestræbelserne for at bringe 
de Tanker, der ligger til Grund for 
Folkenes Forbund, til fuld Virkelig-
gjørelse. / 

Dette er utvilsomt rigtigt, skriver 
„Nationaltidende" i Kjøbenhavn i sin 
Artikel om Mødet. Bladet fortsæt
ter : Hvis efterhaanden alle Europas 
Folkeslag kunde voxe hverandre nær
mere, paa samme Maade som.de nor
diske Folk har gjort det siden Midten 
af forrige Aarhundrede, faa vilde det 
Ord, som hin svenske Konge udtalte, 
at fra nu af er Krig mellem Nordens 
Nationer utænkelig, ogsaa kunne bli-

I ve til Sandhed for alle de andre. 
Te nordisk? Folk kan i sit indbyrdes 
Forhold have baadet det ene og det 
andet udestaaende med hverandre, og 
deres store Forskelligheder i Tænke
sæt og Opfattelsesmaade kan under
tiden foranrsage nogen Gnidning; 
men trods alt det er man i Norden 
virkelig kommet faa vidt, at en Krig 
mellem de nordiske Folk indbyrdes er 
ganske utænkelig; den vilde for Folke
nes Bevidsthed staa som ganske det 
samme som en Krig mellem Jyder og 
Sjællændere eller mellem Dalkarle 
og Skaaninger. I dette Forhold, at 
den nye Skandinavisme kan blive for-
billedlig for den mellemfolkelige Ud
vikling i Europa, ligger netop dens 
største Betydning. Men just derfor 
kunde man ogsaa ønske, at der ved en 
Leilighet» som Herthadalsmødet var 
blevet talt i mere konkrete Ord om 
denne nye Skandinavismes Formaal 
og Indhold. Hvad Statsminister 
Neergaard, for at holde os til. bor 
egen, sagde, var godt i og for sig, 
men det var egentlig ikke nok; det er 
rigtigt at sige, at Samarbeidet mel-
lem Nationerne er den eneste Vei til 
Retsstaten, men det vilde være endnu 
bedre at paapege, hvori dette Sam-
arbeide skal bestaa. 

Der gjør sig, naar Mænd i ledende 
Stillinger taler om nordisk Samar
beide, med andre Ord om Skandi-
navisme, altid en vis ZEngstelse gjæl-
dende for at komme til at sige for ^ lVJ 

meget, og navnlig for en Mand som for. $g^en. 
Statsminister Neergaard kommer ~ U| tcwuu; xvututu u»i |VUV«-«-V 
denne Følelse som noget høist natur- Kongresmændene Christopherson 

spæde og uudviklede nordiske Fælles-
følelse font Middel til at klare det 

.§. vanskelige og farlige slesvigske 
SPørgsmaal — det var denne Ube 
sindighed, der gjorde det' af med 
Skandinavismen i første Omgang. 

I Og derfor er titan nu, naar dette Be-
greb atter drages frem, ængstelig for 
at gjøre for meget ud af det. 

K Tet nordiske Samarbeide under 
I Verdenskrigen vil, tror „National. 
Utidende", have vist, at man ikke be-
?4øVcr at være for ængstelig i denne 

stod hverandre nærmere indbyrdes 
end nogensomhelst anden Nation. 

Den nye Skandinavisme havde un-
der Verdenskrigen et Positivt Ind
hold, og dette maa den vedblive at 
have, hvis den ikke skal opløse sig og 
kun føre et Skinliv i Festtaler og 
Fraser. Der er paa det økonomiske 
og sociale Omraade Opgaver nok. 

Tarif-Billen. 

Huset vedtog 21. ds. ^ordneys Ta
rif-Bill med 289 mod 127 Stemmer 
efter at have fat paa Frilisten Huder, 
Olje, Bomuld og Asfalt og strøget 
Bestemmelsen om et tre Aars Ind-
førfelsforbud for Farvestosfe. Med 
den samme Majoritet forkastede Hu° 
set et Forslag fra Modstandernes Si-
de ont at sende Billen tilbage til Næ
ringskomiteen med Pctalæg om at 
stryge Bestemmelserne om amerikansk 
Værdsættelse og gjensidig Anledning 
til Kjøbslaaen ont Toldsatser. 

Fordneys Bill som endelig vedta-
get-af Huset ansees som ert høit be
skyttende Toldlov Beregnet paa at yde 
en Regjeringsindtægt paa mellem 
500 og 700 Millioner Dollars. Nav-
neopraabene i Løbet af Eftermidda-
gen tydede paa, at Huset vilde have 
forkastet adskillige af Billens Bestem-
meiser, dersom der var bleven givet 
Anledning til særskilt Afstemning 
over hver Paragraf. 

Voteringen var som Helhed efter 
Partilinier, men ved den endelige 
Afstemning stemte syv Demokrater 
for Billen, medens det samme An-
tal Republikanere stemte imod den. 
De Republikanere, som stemte imod 
Billen, var Beck, Lampert, John M. 
Nelson og Voight af Wisconsin, Gahn 
og Knight af Ohio og Sinclair af 
North Dakota. De Demokrater, som 
stemte for den, var Campbell af 
Pennsylvania, Lea og Baker af Ca-
lifornia, og Dupre, Martin, Favrot 
og Lazaro af Louisiana. Imod Bil
len stemte ogsaa Socialisten, Mr. 
London af New Hork. 
I Modsætning til en tidligere Be-

slutning forkastede Huset med 239 
mod 174 et foreslaaet Amendement, 
der vilde sætte en 15 Procents S3cer* 
ditold paa Huder. Medlemmer for 
Landbrugsstater, som ønskede denne 
Told, tabte i denne Sag, fordi de 
Dagen i Forveien havde nægtet at 
gaa med paa en Erstawingstvld paa 
Skotøi og andre Lædervarer. 

Paa lignende Maade kom endelig 
Bomuld paa Frilisten. Huset havde 
i Helkomite stemt for en 15 Procents 
Værditold paa „long staple" Bom
uld; men da en Majoritet senere ikke 
vilde gaa med paa en Erstatnings-
told paa Bomuldsvarer, blev Bom
uld med 217 mod 189 Stemmer fat 
tilbage paa Frilisten. 

Der var ingen Navneopraab for 
Afstemningerne, hvorved Olje og 
Asfalt sattes paa Frilisten, idet Ma
joriteten var overvældende. 

Ni as Minnesotas ti Medlemmer 
stemte for Tarif-Billen. Kongres
mand Keller af St> Paul var fravæ
rende. Kongresmændene Burtness 
og Aoung fra North Dakota stemte 

Kongresmand Johnson 
af South Dakota var fraværende. 

og 

Williamson fra South Dakota stem
te for Tarif-Billen. 

Billen gaar nu til Senatet, hvor 
Senator Penrose o§ andre „Tarif-
Experter" i Senatets Finanskomite 
strax 'paabegynder Arbeidet med at 

ligt. Han er selv en lidt ængstelig, 
nølende Karakter, og han ved som Hi-
siorikeren, der grundig.har behandlet 
netop hin Tid, at den første Skandi-
navisme slog sig selv ihjel, forbi den 
paatog sig altfor meget. Dx danske 
nationalliberale Politikeres Ubesin- omarbeide Billen. Den almindelige 
dighed, da de Wde bruge den endnu Mening er, at Senatet vil forandre 

Si-™- cv"vv"° Billen i betydelig Grad, idet det 
blandt andet væsentlig vil modificere 
Toldsatserne i mange Tilsælder. 
Særlig Opmærksomhed ventes d.og 
at blive viet Paragraferne om ame
rikansk Værdsættelse, gjensidig Kjøb
slaaen og Tariffens Administration. 
Disse Paragrafer ybliver en væsent
lig Gjenstand for Kamp i Finansko-
miteen. I Modsætning til tidligere 
Udtalelser lover Senator Penrose.nu 
at forelægge Tariffen for Senatet 
omkring Midten af Augitst Maaned. 

Chinas Kredstraktat. 

For den-tyske Rigsdag fremlagdes 
nylig fyld Rapport over de Under-
handlinger. Regjeringen havde ført 
med China om en Fredstraktat mel
lem de to Lande, tilligemed en Af-
strit af den Traktat, som Underhand-
lerne var bleven enige om. Det var 
newlig blevet anseet for ønskeligt at 
slutte en særskilt Fredstraktat,' fordi 
China havde afslaaet at undertegne 
Fredstraktaten til Versailles. En 
enkelt Post i den saaledes fremlagte 
Korrespondance mellem de to Mag
ter har vakt speciel Opmærksomhed 
i den franske Presse og formodentlig 
ogsaa i den franske Regjering, der al
tid er paa Vagt med Hensyn til Tyst-
lands Forhold overfor Versailles-
Traktaten. Følgende Passus fore
kommer i den tyske Meddelelse til 
Chinas Regjering: 

„I Overensstemmelse med In-
struxerne fra min Regjering har jeg 
den IEre endnu engang at underret-, 
te Dem om, at den tyske Regjering 
for nærværende tkke kan paany be
kræfte sin almindelige Anerkjendelse 
af Traktaten til Versailles. At gjøre 
det vilde være. ensbetydende med en 
frit givet Godkjendelse af nævnte 
Traktat og turde vanskeliggjøre m 
settere Revision af den." 

Som man skjønner, anerkjenner 
Tyskland Versailles -Traktaten som en 
bindende Traktat alene mellem de 
Lande, som har skalfæstet den. Lige 
overfor andre undslaar Tyskland sig 
for at tilkjendegive nogen „alminde
lig Anerkjendelse" af den. Det kan 
antages, at Tyskland vilde indtage 
en lignende Stilling i Tilfælde af 
Underhandlinger med de Forenede 
Stater om en særffilt Traktat. Den 
af Kongressen vedtagne Fredsresolu-
tion hævder med Bestemthed de For-
enede Staters Agt at gjøre Krav paa 
alle de Rettigheder, som vi vilde ha-
ve været berettiget til i Tilfælde af 
Versailles - Traktatens Ratifikation. 
Noget lignende har udentvil Chinas 
Regjering ogsaa forlangt, titen fik da 
det høflige Svar, at den tyske Regje
ring ikke kan give sig af med paany 
at bekræfte fin almindelige Anerkjen-
delfe af Versailles-Traktaten. Er der 
nogen Grund til at tro, at den tyste 
Regjering ikke vil give det samme 
Svar i Tilfælde af Underhandlinger 
med Amerika? Det kan naturligvis 
siges, at Amerika er stort og mægtigt 
nok til at hævde sine Krav paa en 
kraftig Maade; • men alene Tanken 
paa Muligheden af atter at skulle ty 
til Magt maa afvises. 

Der er imidlertid Sandsynlighed 
nok for, at Tyskland ikke vil lytte til 
andre Argumenter. Det bøiede sig 
og gik ind paa Versailles-Traktaten, 
alene fordi det stod overfor Tvang 
med en overvældende Krigsmagt. 
Frivillig vil det peppe indrømme 
udenforstaaende, hvad det dengang 
blev tvunget, til. Som det siges i 
Meddelelsen til China, vægrer Tysk
land sig for „en frit givet Godkjen
delse" af Traktaten. Det var vistnok 
nted saadanne Vanskeligheder i Tan-
ke, at Præsident Harding nylig i en 
Henvendelse til Kongressen udtalte, 
at det maaske var „klogere" i Forhol-
det tit Tyskland „to engage 'under 
the present Treaty", naturligvis 
med saadanne Mndringer og Forbe
hold, som Senatet anser for nødven-
dige.. ^ " 

€tt gammeldags Tarif. 

Efter Vedtagelsen af hans Tarif-
lov i Huset sorleden asgav Komite-
formand Fordney en Erklæring, i 
hvilken han høitidelig udtalte, at der 
intet var fremkommet under Komi-
teafhøringerne eller Debatterne, som 
t mindste Maade havde svækket hans 
Tro paa Beskyttelsestold. Han er 
saaledes aldeles upaavirket af Ar
gumenter öm, at Forholdene har for
andret sig, og at en Politik, som i sin 
Tid kunde have sine Fordele, ikke 
pasfer for de nuværende Omstæn
digheder. Der har jo altid været 
dem, som ikke har delt Troen paa en 
Høi Toldmur; men der var i sin Tid 
Forholde, under hvilke det ialsald 
lod sig paavise, at en høi Beskytte!-
sesbold var til umiddelbor Fordel 
for visse -Interesser og visse Jndu-
strier, og Spørgsmaalet var da kun, 
om disse Fordele var af tilstrækkelig 
Varighed og Omfang til, at det løn-
nede sig at betale, hvad. Tolden paa 
den anden Side kostede. Men for 
nærværende, da Landets Industrier 
er befæstede, og vi har saadan Over-
flod paa Produkter, at det, som Lan? 
bet først og. fremst kræver, er udvi-
dede Markeder, kan ikke engang de 

midlertidige Fordele ved en gam-
meldags Tarif paavises. 

Et stærkt Varsko om dette blev gi
vet i Senatet i Mandags^ af Sena
tor Knute Nelson af Minnesota. Se
nator Nelson kan ikke beskyldes for 
at være nogen Frihandelsmand.^Han 
hap som Regel forsvaret beskyttende 
Told og har støttet sit Partis Told-
forsteg, naar ikke dets Protektionister 
har gaaet til vanvittige Iderlighe-
der. Men hmrnndfer, at nye For
holde er indtraadte, under hvilke en 
gammeldags Tarif ikke vil være til 
Gavn. Det var Norris-Billen for 
Oprettelse af en 100 (eller rettere 
1,100) Millioner Dollars „Farm 
Export Corporation", som specielt 
var under Behandling i Senatet, og 
Mr. Nelson talte først og fremst imod 
denne Bill. Han fastholdt, at han 
var inde for Lovgivning til Fordel 
for Farmerne, men at han tkke kunde 
fe nogen Hjælp for Landet eller for 
Farmerne i Norris-Billen. Han 
sagde: • 

„Naar denne Korporation er op
rettet og giver sig til at kjøbe Pro
dukter af Farmerne, deres Kjør, 
Faar, Uld, Bomuld og lignende, vil
de den næste Opgave være at sælge 
dem til nogen, enten til fremmede 
Regjeringer eller PrivatfKk. Kor
porationen maatte kræve sig betalt, 
enten i Penge eller Værdipapirer. 
Det vilde bringe op det samme 
Spørgsmaal, som møder os med 
Hensyn til udenlandske Laan. 

„I Betragtning h^tas tror jeg, at 
Finanskomiteen bør tage denne Si-
tuation under Overveielse i Udarbej
delsen af Tarif-Billen. Hvorledes 
kan Folk i Europa have nogeft Pen
ge at kjøbe vore Parer for, medmin
dre vi giver dem lidt Anledning til 
at sælge sirte egne Produkter her i 
Landet? Efter min Mening har 
der aldrig været en mere kritisk Tid 
for Udarbeidelsen as en Tarif-Bill 
end nu. Dersom vi gactr frem efter 
de gamle Linier, font Situationen 
var, da alting var i Opsving og i god 
Orden i Europa, er jeg bange for, 
at Tarif-Billen vil være ligesom et 
spændende Gevær. Jeg har aldrig 
været nogen Expert med Hensyn til 
Tarif; men den Tanke gjør sig Gang 
paa Gang gjældende hos mig: 
Hvorledes kan de stakkels Folk i Eu
ropa kjø'be vore Produkter, som vi er 
ivrige for at fælge, medmindre vi gi
ver dem noget af en'Anledning til at 
handle med os" og sælge nogle af 
sine Produkter?" 

Senator Nelson sagde, at han øn
sker at fe Udlandets Gjæld indkasse
ret, mett fastholdt, at Tilstandene i 
Europa kræver, at vi gaar varsomt 
tilværks. „Europa", sagde Jjan, 
„trænger vore Raamqterialer for Ud
viklingen af sine Fabriker og Indu
strier. Medmindre der er en indu
striel Gjenoplivelse i Europa, maa 
mine Herrer Senatorer indse.v ed Ef
tertanke, at der vil boere daarlig Ud
sigt til at indkassere noget fra disse 
Lande. Jeg haaber, hvad Lovgiv
ning vi end vedtager, at den vil bli
ve af faadan Beskaffenhed, at den vil 
give de herjede, demoraliserede og fi
nansielt forkrøblede Lande en rime
lig ^ Anledning til at gjenoplive sine 
Industrier, faa de kan møde sine 
Forpligtelser og kj^be amerikanske 
Produkter." 

Regjeringslaan til Farmerne. — 
De to Millioner Dollars, fom Kon
gressen vedtog at laane til de Far-
mere i de nordvestlige Stater, Hvis 
Høst flog seil tfjor paa Grund af 
Tørken er nu alle udlaant. Laane-
ne, der blev givet for at fcette Far
merne istand til tit kjøbe Saafvø 
blev uddelt under Tilsyn af Komite 
udnævnt af Landbrugsminister Wal-
lace. 

Hurtig Hjælp er dobbelt Hjælp, 
siger det gamle Ord, og Landbrugs-
departementet er stolt over at kunne 
meddele, at alle Laanene var i 
Hænderne paa de trængende Farme-
re inden 40 Dages Forløb. Loven 
blev vedtaget den 3die Marts 1921, 
og Landbrugsdepartementet gik strax 
ivei med at aabne Laanekontor i Far-
go, N'. Dak., og træffe alle fornødne 
Arrangementer, faa Ansøgninger 
trykt og udsendt o. s. v. 17 Dage sene
re blev det første Laan udbetalt og 
indtil den 4de Mai, da Arbeidet blev 
afsluttet, var 17,500 Ansøgninger 
blevet modtaget og undersøgt, sg 14,-
000 Farmere havde modtaget Laan 
til et samlet Beløb af, 1,950,000 
Dollars. Administrationsudgifterne 
beløb sig kun til-10,000 Dollars. 

Jordskjalv. San Francisco den 
24de Juli. En let Jordrystelse mær-
kedes her Kl. 9.05 toften. . 

Besparelser i Regjeringen. 

Hvad end Fremtiden vil vise, maa 
det indrømmes, at der er gjort en 
god Begyndelse med det Forsøg, der 
er bleven gjort paa at indføre et for
nuftigt Budgetsystem i Regjeringen 
i Washington under den nylig ved-
tagne Budget- og Regnskabslov. Den 
29de s. M. havde Præsident Harding 
forfamlet hos sig alle Cheferne for 
Regjeringens Departementer og Bu
reauer sammen med Budgetdirektø
ren, Brigadegeneral Charles G. 
Dawes, og det blev da henstillet til 
dem alle, hver" paa sit Omraade at 
gjemtemføre saadanne Indskrænknin
ger i de offentlige Udgifter, fom de 
saa sig istand til at foretage i det 
kommende Regnskabsaar. 

Allerede den nittende Dag i deh 
nye Regnskabsaar, i et Brev dateret 
19de Juli, rapporterer Budgetdirek-
&<t Dawes til Præsidenten, at de for
skjellige Departementer er gaaet ind 
paa at foretage Besparelser i sine 
Udgifter for Finansaaret, der ender 
30te Juni 1922, paa tilsammen 
$112,512,628.32. Han medsender 
ert Opgave, der viser, hvorledes hvert 
enkelt Departement bidrager til Op-
naaelsen af denne Sum. Af Total
summen vil et Beløb af henved 2.3 
Millioner hørende til fortsatte løben
de Bevilgninger, for det meste til 
Bygning og Konstruktionsarbete, 
blive udsat til Udbetaling i senere 
Aar, medmindre Kongressen ander
ledes bestemmer. 

Medens den nævnte Besparelse i 
sig selv er ganske betydelig, ttdgjør 
den neppe en Femtiendepart af Re
gjeringens nuværende Udgifter. 
Desuden siger Mr. Dawes, at det 
endnN ikke kan forudsiges, hvad der 
kan blive det endelige Forhold mel
lem Totaludgifterne og Totalmd-
tægterrte ved Enden af Aaret af for
skjellige Grunde, deriblandt ny Lov
givning af Kongressen, Virksomheden 
i Shipping Board, Jernbaneadmini
strationen og Op=_og~ Nedgang i 
Postvæsenets Indtægter. Men al
ligevel ,er Kundgjørelsen as ert Be
sparelse paa 112 Millioner Dollars 
et betydeligt Skridt i den nye Tet
ning, som Budgetloven og dens ener
giske Haandhæver har indført. 

At ett saavidt stor Besparelse viser 
sig mulig ved lidt Anstrængelse, pe
ger paa den Sandsynlighed, at De
partementscheferne ikke har været 
helt paaltMtge i Udarbeidelsen af de 
Overflag, de har indleveret. De har 
været paalagt at levere økonomiske 
Overflag over, hvad der trængtes i 
deres Regjermgsgrert, og hvad der 
var bet mindste, de kunde greie sig 
med. Disse Beløb er meget sjelden 
bleven sorhøiede af den bevilgende 
Kongres. Tvertimod har talfald Hu-
sets Bevilgningskomite i mange Til
fælder foretaget nogen Reduktion i 
Bevilgningerne. Men f elv de mind
ste Beløb viser sig altsaa saa rigeli
ge, at det viser sig muligt uden Ska
de at beskjære Bevilgningerne med 
et samlet Beløb af 112 Millioner 
Dollars. 

Budgetdirektøren siger i fit Brev 
om denne Sag til Præsidenten: 

„Dette smukke Svar, som Deres 
Anmodning har bragt fra Departe
ments- ogBureaucheferne efter Deres 
Overtagelse af Ansvaret som Regje
ringens Forretntngschef, - antyder 
Tilstedeværelsen as tre Principer for 
Bedring i Regjeringens Virksomhed, 
hvilke ikke bør oversees. 

For det førfte, at Regjeringens 
forretningsmæssige Organisation 
herefter gaar ud fra, at det Mindste-
bel-øb af Penge, svm ffal udgives i et 
Regnskabsaar, ikke nødvendigvis er 
den Sum, som i Forveien er bevilget 
af Kongressen, men det mindste Be-
løb, hvormed Regjeringens Forret-
ning. kan besørges ordentlig under 
det as Kongressen lagte Program. 

For det andet, at Regjeringens 
Forretningsbestyreres Betragtning er 
bleven afvendt fra en* altfor letvindt 
Tillid til Skikken med Underskudsbe-
vilgninger^ 

For-det tredie, at hvor Kongressen 
har foreskrevet Udgivelsen af visse 
Summer i bestemte Øtemed, vil et 

»exekutivt Tryk nu blive øvet til For
del for en mere virksom og jilkono-
mist Administration for at frem-
bringe større Resultater af den fore-
skrevne Udgift og ligeledes, hvor det 
er muligt, at fuldfør^ det givne Pro
jekt for et mindre Beløb end det, som 
i Øieme&et er bevilget." 

I. Lamoure Ir. udnævnt til Told-
kasserer. Washington, 216^ Juli. 
Judson Lamoure Jr. blev idag ud-
nævnt til Toldkosserer i Distrikt No. 
3^ med Hovedkvarter i Pembina. ~ 

Musik. 
I en Tilbagebliksartikel i dansk 

„Nationaltidende" om den i Mai af
holdte nordiske Musikfest i Helsing-
fors skriver Gunnar Hauch følgende: 

„Sibelius er den store Mand i 
Nordens Musik. Han er Geniet, den 
brændende Fakkel, som evig søger 
fremad. Der er i en vis Henseende 
noget tragisk ved Sibelius; han er 
altid en Mil foran sin Samtid. Nu 
er Folk — f elv de langsomme — 
naaet til hans første Symfonier; 
men Sibelius fætter sig aldrig ned 
og venter paa sit Publikum; han sø
ger videre, og han naar videre. Hans 
nye Symfoni er Fuldbyrdelsen af en 
lang Udvikling, der begyndte, efteråt 
han med sin første Symfoni havde af
sluttet sineUngdomsværker med deres 
Kalevala-Legender og Saga-Emner. 
Netop Symfonikeren Sibelius er i 
Nutidens Musik en Skikkelse, man 
vanskelig vurderer for høit. Fordi 
han bringer en Fornyelse, hvor andre 
afslutter en ^Fortid. Sibelius fort« 
fætter, hvor Brahms efterlignede; 
han forædler, hvad Tschaikovsky 
populariserede. Det er muligt, det 
er vist endog meget sandsynlig, at 
Eftertiden i Sibelius vil se den, der 
videreførte den Beethovenske Sym-
foni-Forrn som Udtryk for den abso-
lute Musik. Han eter fremfor nogen 
anden den geniale Harmoni i den 
kunstneriske Dualisme: Inspiration 
og Vilje. 

Ham bør Norden ikke blot holde i 
3Ere, nten af ham kan der ogsaa ta
ges Lære. Ikke den Lære, at de nor-
diske Komponister skulde efterligne 
hans Form og Stil; derimod at de 
overhovedet ikke ffal være Epigoner, 
der lever paa Konveniensens og Tra
ditionens uddøende Love, men søger 
Kjernen i sig selv, flaber Skallen 
derefter... . 

„De unge Finner har forstaaet 
denne Lære og begynder at arbeide 
derester. I den finske Musik er det 
iøvrigt forbausende, hvilket Sprang 
der er fra Sibelius til de andre 
Komponister. Med Rette er det tid
ligere sagt, at finsk Musik var Sibe
lius og intet andet; men de ljai en 
Ungdom, fom irtaasse vil gjøre disse 
Ord til Skamme. Palmgrens Kla
verkoncert „Floden" er, i sin Art, et 
ret selvstændigt Arbeide, og efter ham 
er andre dukket op, der mulig vil 
gjøre sig gjældende, f. Ex. Symfoni
keren Madetoja og Sangkomponisten 
Kilpinen, der med en endnu ubeher
sket Energi føger nye Veie^for den 
finske Lied. Det personlige hos disse 
er endnu ikke brudt igjennem og er 
tildels bundet af den „finske Tone", 
men der er dog en Klang derover, 
som er egen for dem; men hvor fin-
der man overhovedet Personlige Tan
ker i persenlige Udtryk hos de unge 
i det øvrige Skandinavien?" 

Forfatteren omtaler dernæst Rang-
strøttt, Atter b erg og Natanael Berg 
font lysende Exempler paa, hvad Sve
rige har frembragt af Tonedigtere i 
den senere Tid. Anerkjendende om
tales de danske Komponister Lange-
Muller, Louis Glass og Carl Niel
sen. „Denne Treklang" — siger han 
cm de tre sidstnævnte — „kan hver
ken Sverige eller Norge overdøve. 
Men vi mangler Ungdommen, som 
stal modulere videre herpaa." 

Til Slutning skriver Hauch: 
„I det store og hele har Norge en 

Fortid, Danmark og Sverige en Nu
tid, men Finland maaffe ert Frem
tid. De Har i Sibelius en af dem, 
dcr er med til at skrive Fremtidens 
Love. Netop derfor var der noget 
for os andre at lære i Finland og 
just i teknisk Henseende. 

„Nordens unge Musik staar" paa 
en Skillevei. Den ene fører til For
tabelse i Efterligning af fremmed 
Tankesæt og Udtryksmaade; mange 
gaar desværre ad denne Vei, og de 
hører allerede i Ungdommen Forti
den til. Den anden fører gjennem 
Personlighedens Udvikling til Mor
genrøden; men benne Vei er ikke 
stærkt befærdet. " 

I SaÄ Lake City, Utah, er nylig 
bleven oprettet „The Grieg Male 
Quartet" med Reidar Waring som 
Dirigent. Kvartetten bestaar af Her
man Haagensen, A. C. Wagley, John 
Schow, Anthon Lerdahl, Osborne 
Jørgensen, Ole Gulbrandsen og Rei-
dar Waring. 

Handelsstandens Sangforening, 
Kristiania, reiste sidst i Juni paa en 
Koncertfærd til Vestlandets Byer og 
Fjorde. Halfdan Rode og Simon 
Edvardsen medfulgte som Solister. 
Ester en Koncert i Kristiania lige 
før Afreisen flrev „Ädens Tegn"s 

Anmelder, Arne van Erpekunt Sent, 
blandt andet: 

„Koret har et prægtigt Stemme-
materiale, og i sin nye Dirigent, Ka
pelmester Leif Halvorsen, har det 
fundet en Leder, som vil holde fast 
ved Sangforeningens gode Traditio
ner og føre Koret fremover mod al
tid høiere Metal." 

Otto Winter-^jelm spillede Søn-
dag den 26de Juni for sidste Gang 
Orglet i Trefoldighedskirken i Kri
stiania. Han er nu 84 Aar gammel 
og har været Kirkens Organist i 47 
Aar. Op til for nogle Aar siden var 
Winter-Hjelm „Aftenposten'^ Musik
anmelder. 

Det Filharmoniske Selssab i Kristi
ania agter til Høsten at oprette et 

stort blandet Kor, der vil give Kon-
certer sammen med Selskabets Or
kester. 

Mnte. Oli ve Fremstad, der ikke 
har optraadt offentlig paa over et 
Aar, planlægger ifølge „Nordisk Ti
dende" en stor K'oncerttoitrnee over 
hele Landet i kommende Sæson. 

Sønner og DMe af Norge-Fest 
for Roald Amundsen. Sønner og 
Døtre af Norge i Seattle holdt den 
20de Juli en vakker Fest i Norway 
Hall for Kapt. Roald Amundsen, Be
retter „Washington Posten". Loka
let var fuldt til sidste Plads af et fest« 
stemt Publikum, der gav Polarfor« 
'fferen ert begeistret Modtagelse, da. 
han ankom og blev ført frem til Hæ
derspladsen foran Midtbordet. Fest-
komiteens Formand, Logepræsident 
Arne Richstad, holdt Velkomsttalen, 
hvorpaa Nordmændenes Sangfore
ning fang „Gud signe". og „Ula-
brand" fom Velkomstsange til Kapt. 
Amundsen. Der blev derpaa serveret 
Forfriskninger og under Maaltidet 
fang Magnus Peter fen akkompagne
ret af Arville Belstad norske Sange. 
Konsul Kolderup holdt en vakker Tale 
for Kapt. 'Amundsen og hans Ønske 
om Lykke og Held for den fortsatte 
Expedition blev modtaget med øredø
vende Bifald. Roald Amundsens 
Tale var stærkt præget af den Glæ
de, han følte ved at være blandt 
varmhjertede Nordmænd. Han følte 
sig hjemme og var glad for det. Talen 
blev modtaget med et endeløst Bifald, 
der tilflut udløste sig i „Ja vi elsker". 
Sang af Mrs. Everett Clark akkom
pagneret af Mrs. Utne og Sang af 
Nordmændenes med Magnus Peter-
fen i Solopartierne afsluttede Pro
grammet. Efterpaa gik Dansen over 
Gulve. 

Canada reducerer sin Arme. Ot
tawa, 19de Juli. Militsdepartemen-
tet bekjentgjorde idag, at Canadas 
Militærstyrke vil blive reduceret 10 
Procent inden 31te Juli. 

Nødvendige Oplysninger. 

I „Minneapolis Tidende" for 
24de Juli d. A.*) findes to Menig» 
hedsbeslutninger fattet af Tromsø' 
norsk lutherske Menighed, Kandiyohi 
County, Minn., Pastor A. M. Arnt
zens Kald. Disse Beslutninger er af 
den Beskaffenhed at vi anser det for 
rigtig at give nogle Oplysninger om 
de Sager fom behandles i nævnte 
Beslutninger foråt Menighederne 
kan lære at kjende hvorledes det for-
holder sig med disse Ting. 

For det første, vil vi oplyfe at Den 
Lutherske Frikirkes Formand har 
aldrig „krævet" ttogett Løn, mett 
iaar besluttede Aarsmødet at For
manden skal ofre al sin Tid i Den 
Lutherske Frikirkes Tjeneste og be-
sluttede derfor at betale ham Løn. 

Men Formanden modtager for 
nærværende ikke nogen Løn fra Den 
Lutherske Frikirke, fordi hatt betje
ner endnu sin Menighed. 

For det andet, vil vi oplyfe at 
hvad Missionsfuperintendentens og 
Reisesekretærens LØN og Reiseudgif
ter angaar, faa var hans Løn forri
ge Aar $1,600.00. Aarsmødet iaar 
forhøiede hans Løn til $1,800.00. 
Haus Reiseudgifter for forrige Aar 
beløb sig kun til $442.04, og det til
trods for at Hart foretog to Reiser til 
Vestkysten og tre til Canada. Jatt 
reiste Miss^nssuperintendenten for
rige Aar 37,783 Mil. 

Naar man sammenligner disse 
Kjensgjerninger, som vi her har an
ført, med de nævnte Beslutninger af 
Tromsø ttorfl lutherske Menighed, 
faa ser man hvor ukorrekte og misvi
sende disse Beslutninger er. 

Paa Vegne as Den Lutherske Fri-
kirkes -Organisationskomite. 
Elias P. Harbo, T. O. Burntvedt, 

Formand. Sekretær. 
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