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.5 JEggplcti frit 
LEgyptm proklameret suveræn Stat. 

Sultanm bliver Kong Fuad I. 
^ Britiske Forbehold. 

i 
*=sjfa 

Kairo, 16de Marts. SEgyptens 
Selvstændighed blev officielt prokla-
merct her idag. Der var proklameret 
en almindelig Fridag i^Anledniirg as 
Begivenheden, der imidlertid blev 
ffjæmmet ved voldsomme Gadekampe 
oF7 Knnsning af Vinduesruder, be-
gaaet as yderliggaaende Nationali-
ster. 

Dultanen har taget Titelen Korch 
Fuad I og en Regjering med Abde^l 
Khalek Sarwat Pascha i Spidsen er 
bleven anerkjendt. 

Den Britiske Regjering proklame
rede Wgypten en suveræn Stat, der 
ikke har nogen Forbindelse med det 
britiske Rige og har samme Status 
som hvilkensomhelst anden snvercen 
Stat i Verden. Men Storbritanni-
en har fastsat en* europæisk Monroe^ 
doktrin, idet det ophæver sit Protek-
torat over tzEgypten, og forbeholder 
sig Ret til at modsætte sig ethvert 
Forsøg fra andre Magters Sider paa 
at indblande sig i Wgyptens Affæ-
rer, akkurat som de Forenede Stater 
gjør i Sydamerika. LEgyPten kan og 
vil antagelig have-sine egne Diploma-
ter i Udlandet. 

Te britiske Forbehold bekjendtgjort 
-samtidig med Ophævelsen af Protek-
toratet.var: . 

1. Sikring af deh Britiske Riges 
Kommunikationer. 2. Forsvar af 
LEgyPten mod Angreb. 3. Beffyt-
telse af fremmede Interesser. 4. Bi
beholdelse as Storbritanniens In-
ter esser i Sudan. • 

Traktaterne. 
(Slutning fra 1ste Side.) 

godt sammen, hvis det giqjdt at gjøre 
de Forenede Stater „hjælpeløs i det 
Stille Hav". Han paastod, at de 
Kjendsgjerninger, der laa til Grund 
for et Flaadeforhold af 5-5-3, var ble-
.bet.fctlagtig freinstillet, og, fik indført 
i Protokollen Opgaver for at vise, 
at' Storbritanniens og Jupans.rela
tive Flaadestyrke v«r blevet öethdelig 
øget. 

Missouri-Senatorens Tale'blev af
brudt et halvt Dusin Gange af Sena-
tyrer, der udspurgte ham nærmere om. 
J8e Flaadeoverslag, han forelagV, og 
da han bar færdig, gik Debatten over 
til andre Emner. Administrations-
lederne gjorde intet Forsøg paa at 
besvare hans Angreb, idet de syntes 
at geta ud fra, at Overenskomsten 
igaar om ot sætte Traktaten under 
endelig Afstemning den 24de Marts, 
havde gjort det af med al Mulighed 
for,, at den vilde blive nedstemt. 

Mod Slutten af fin Tale opdagede 
Senatoren, at bare to republikanske 
Senatorer var tilstede, og han revsede 
de Republikanere, som havde staaet 
paa hans Side i Kampen mod Ver-
sailles-Traktaten, men som nu støtte-
de Firemagts - Traktaten. Disse 
Mænd, sagde han, havde lystret Be-
salingen fra sit politiske Parti og nu 
holdt sig borte fra Debatten i Sena-
tet, fordi de stammede sig. 

Washington,. 18de Marts. En Ud-
talelse tillagt Sir Auckland Geddes, 
dsn Britiske AmBassadør til de For-
ertede Stater, onl at Firemagts-
Stillehavs-Traktaten afværgede en 
forestaaende Krig i det Stille Hav, 
satte idag nyt Liv i Modstanden mod 
Traktaten. Senator Robinsori fra 
Arkansas erklærede, at dersom Ged-
des"1havde Ret, Burde Senatorerne 
stemme imod, ikke Bare Firemagts-' 
Traktaten, men ogsaa mod Flaade-
inbflrænknin gs-Traktaten, 

„Hvis det er sandt, at Japan,' idet 
denne Traktat kom istand, Beredte sig 
til at angribe bore Besiddelser i bet 
Stille Hav," sagde Senator Robin-
son, „da Burde vi istedenfor at afru
ste kalde Amerika til Vaaben. Un-
der saadarttte Omstændigheder vilde 
det være farligt air kassere vore 
Slagskibe og forpligte os til ikke at 
befæste Guam og Philippinerne." 

AmBassadør Geddes Udtalelser 
faldt i Los Angeles igaar, sagde Ro-

. Senator Hiram Johnson as Cali
fornia spurgte Robinson, vm Ged-
des var „i min Stat og. holdt Taler 
for Traktaten". 

En livlig DeBat fulgte. Robittson 
opfordrede Senator Underwood og 
Senator Lodge til at give Oplysning' 
om Geddes' Udtalelser. Hverken Un-
derwood eller Lodge svarede., Se-
notor Watson frä Georgia paastod, at 
Senator Lodge faktisk havde sagt. bet 
samme i en Tale i Senatet. 

Äashin^ton, 20Jc Marts. Præsi
dent Harding blev idag givet Forsik

ring om, at Firemagts-Stillehavs-
Traktaten vilde Blive ratificeret. Se-
natets Ledere, der har sat sig grundig 
ind i Situationen, fortalte Præsident 
Harding, at de var sikker paa to Tre-
diedele af Senatet — 64 Stemmer 
— kanske mere. Ratifikationen af 
Firemagts-Traktaten vil Betyde, at 
ogsaa alle de andre Träktatev fra 
Nedrustningskonferensen vil Blive ra
tificeret, sagde Lederne til Præsiden-
ten. Besked er Blevet sendt til Ho-
vedstæder i Udlandet om, at Seno-
tet vil ratificere Firemagts-Traktaten 
Fredag. 

Oakland, Calif., den 19de Marts. 
Sir Auckland Geddes, den britiske 
Ambassadør, benægtede idag formelt, 
at han nogensinde havde sagt, at Fi-
romagts-Stillehavs-Traktaten havde 
afværget en forestaaende Krig, som 
det Blev sagt i Versioner af en Tale, 
han forleden holdt i Los Angeles. 
Han sagde, at en Benægtelse strax 
vilde Blive sendt til den Britiske Am-
Bassade i Washington. Sir Autk-
lands Tale Blev holdt for City Club 
i Los'Angeles; sagde han; han talte 
uden nogen Forberedelse om Verdens-
tilstanden ) sin Almindelighed. * 

Washington den 21de Marts. 
Modstanderne af Firemagts-Trakta-
ten vil forlange en Undersøgelse as 
-en angivelig hemmelig Aftale mel-
lem de Forenede Stater og StorBri-
tannien om FællesffaB mod Japan i 
Tilfælde af en Konflikt. 

Senator Lodge af Massachusetts, 
den republikanske Fører og Medlem 
af den amerikanske Delegation til 
Nedrustningskonferensen) holdt igaar 
en Tale i Senatet om denne Affære. 
Hans Stemme dirrede af Bevægelse, 
idet han erklærede, at det var forbi 
med hans Taalmodighed overfor disse 
AngreB paa hans Patriotisme og 
IErlighed. Han Benægtede paa dét 
bestemteste, at der var^ nogen hemme
lig amerikanff-britiff Aftale. 

Senator Robinson, "Demokrat fra 
Arkansas, en af Traktatens Mod-
standere, var ligesaa dramatist i sin 
Optræden. Han sagde, at han agte-
de at gjøre sin Pligt, som han saa 
den, uden at lade sig „skræmme af. 
vredesudbrud". Han var ^fremde
les overbevist om, sagde han, at Beg-
ye' Senatets Repræsentanter i Dele-
gationen var sørgelig uvidende om 
enkelte Ting,; der foregik ved Konfe-
renM. • : -v" • •• ' •' 

Sammenstødet mellem Lodge og 
RoBinson var et Led i en Langvarig 
DeBat, hvori udstrøedes Bestyldninger 
o in „Usandhed", „Sladder" og „Pro-
paganda". ' Det 'fandt Sted lige ef-
terat hele Traktatsituationen var Ble-
vet drøftet ved en Konferens i det 
Hvide Hus med Præsident Harding. 
Blandt de tilstedeværende ved denne 
Konferens var Senator Lodge, For-
mand John T. Adams af den repu
blikanske Nationalkomite, Senator 
McCormick af Illinois, .Formand 
for Partiets Senatskampagnekomi-
ie, og Senator Curtis fra Kansas, 
Senatets repuBlikanste „Svøbe". 

Senere indkaldte Præsidenten to 
demokratiske Senatorer, Smith af 

outh Carolina og Kendrick.af Wy-
oming, til en Drøftelse af Traktatsi-
tuationen. 

Wa^ington den 21de Marts. 
Udenrigsminister Hughes har i et 
Brev til Senator Lodge Benægtet, at 
der er nogen Slags hemmelig Over-
enskomst mellem de Forenede Stater 
og Storbritannien, som Senator Bo-
r ah paastod igaar, at han havde opp
toget. Udenrigsministeren udtalte i 
dette Brev ogsaa Haab om, at „de 
amerikanske Delegater maa Blive spa-
ret yderligere AngreB paa deres 
Sanddruhed og Wrlighed". 

Washington den 21de Marts. Det 
Blev.idag fra det Hvide Hus Bestemt 
Benægtet, at de Forenede Stater har 
nogen Slags hetnmelig Overenskomst 
mod nogen Pation. - . -

Ett Sem for Zlgrta. 
Den nye italienske Premierminister 

givet et Tillidsvotum med 275 
mod 29 Stemmer. 

Ron: den 18de Marts. Det ita
lienske Deputeretkammer gav idag 
den nye Premierminister, Luigi Fac
ta, et Tillidsvotum med 275 mod 
29 Stemmer. Han var i tre Dage 
bleven interpelleret af over 80 De
puterede. Det endte med en over? 
vældende Seir for ham. 

Pagt mellem Polen og Øfterføsta» 
terne. Warschau den 18de Marts. 
Polen og Ostersøstaterne har under
tegnet en Overenskomst^om at aner-
fjende hinandens Traktater med Rus
land og at slutte sig imellem økono
miske og administrative Overenskom
ster og afholde sig fra Overenskom
ster rettet mod nogen af Signawr-
magterne. Overenskomsten garante
rer Minoriteternes Rettigheder og 
sikrer „velvillig Neutralitet", hvis 
nogen af (Signatarmagterne angxibes 
uforskyldt. • , ' 

Den Norske Klub i San Francisco 
har faaet en „Ladies' Auxiliary", med 
Mrs. Alfred Gabrielsen som Præsi
dent; Mrs. Norman Nelson og Mrs. 
Hrank Quisling, Vicepræsidenter; 
Mrs.^ C. A. Nelson, Sekretær, " og 
Mrs. P. R. Poulfon, Kasserer. 
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Luigi Facta. 

-J— 
Facta Blev af Kongen aitmodet om 

at danne en Regjering, efteråt Or
lando og Denicola begge uden Held 
havde forsøgt det. 

Den nye Premierminister er for
holdsvis ukjendt. Det Ministerium, 
som han har dannet efter Bonimis, 
er ert Koalition af alle konstitutionel
le Grupper undtagen Nationalister
ne. Ved Siden af at være Premier
minister 'har han ogsaa Indenrigs-
ministerporteføljen og beklæder mid
lertidig Stillingen som Minister for 
d'j frigivne Provinser. ,/ 

'Rom, ' 2*0de Martsø Premiermi
nister Facta leder personlig Arbeidet 
med at genoprette Orden i Italien 
i Henhold til sin nylig kundgjorte 
Hensigt om at stabe Fred uden at vi
se nogen Partisthed mod nogen af, 
^aktionerne. Premierministeren ta
ger derfor Forholdsregler baade mod 
Fascisti og Kommunisterne, mellem 
hvilke der'i det sidste atter har. været 
hyppige og voldsomme Sammenstød. 

Fra officielt Hold siges det, at 
Premierministerens Forholdsregler 
har ført til Arrestation af 1,000 Fas
cisti. Der siges ikke noget-om, hvor- ' 
mange Kommunister er bleven arre-
steret, men Kampagnen mod d? uro
lige Elementer blandt dem føres ined. 
lige stor Krast. 

Rom, 20de Marts. Den socialists 
ste Deputerede Mucci bragte idag paa 
ifcane i Deputeretkamret Domfældel
sen i de Forenede Staternas Nicolo 
Sacco og Bartolomeo Vanzetti for 
Mord. Han erklærede, at alt tydede 
paa, at Mændene var uskyldige og at 
de var uretfærdig dømt. Han min-
dede om det italienske otf internatio
nale Proletariats Agitation mod 
Dommen og spurgte Regjeringen, 
hvad denne hsvde "gjort for Sacco og 
Vanzetti. 

Assisterende Udenrigsminister To-
sti Valminuta forklarede, at Regje
ringen her og Ambassadør Rolandi 
Ricci i Washington havde arbeidet 
for de dømte Mænd. 

Truende Nulstreik. 
Arbeiderne fortsætter med Forbere

delser for Streiken ved de bitu-
mmøse Grltber 1ste April. 

Indianapolis, Ind., 17de Marts. 
En 'landsvid Kulgraverstreik vil be-
gynde 1ste April, var den usorbehold-
ttc striftlige Erklæring til United 
Press idag fra William E. Green, 
Sekretær og Kasserer for. United 
Mine Workers.^ y 

Green sagde, at al Skyld for 
Streiken viPfalde paa Grubeeierne, 
der. afslog at møde Fagforeiiitigsre-
præsentanterne paa den Mellemstat
lige Lønskonferens som bestemt 'ved 
den existerenjde Kontrakt. Han for-
svarede Grubearbeidernes Krav paa 
6 Timers Arbeidsdag og 8 Dagch 
Arbeidsuge som en Bestræbelse for 
at fordele Arbeidet ligelig i Løbet af 
Aaret og skaffe flere Mænd Arbeide 
paa Basis afv de nuværende Lønnin
ger. 

Washington ^den Wde Marts. —-
Produktionen af bitunsinøfe Kul i de 
Forenede Stater, stimuleret af en 
vlulig Stvbik efter den 1ste "April, 
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Flasken, men ikke med 

s Eagle Brand Melk 
I vor siÄste Omtale pointerede vi Aarsagen 

hvorfor saa mange Mødre tager sin Tilflugt-til 

Bordens Eagle Brand Melk, naar de 

ikke mere er istand til at amme sine Spædbørn." 

Det er en Kjendsgjerning, at Millioner paa" 

Millioner af Spædbørn er blevet heldig er

næret af Bordenes Eagle Brand Melk og det 

vil interessere Dtmv at vide jtt dette vidunder

lige Ernæringsmiddel ikke behøver at nægtes 

Deres Børn, naar de bliver saa store, at de ikke 

mere behøver at faa sin Føde ud af en Flafie. 

samme fortrinlige Eagle Brand Melk etv 

lige saa god for det Barn, som er voxet fra 

Flaffen. selvfølgelig, i den Alder faar Barnet 

anden Føde, men en Part af denne Føde burde 

ednu være Eagle Brand Melk. 

Bed den Alder præparerer Mødrene nærende 

Rispnddmgev lavet med en Mængde af 

Borden's Eagle Brqnd Melk. Og andre 

Dage laver de snnde Custards af Eagle Brand, 

og de bager Gmaakager og Cookies beriget med 

Eagle Brand. Mange Børn faar stor Næring 

og Nydelse ved at spise Brød, hvorpaa 

Eagle Brand er spredt ligesom Smør. Det vox-

ende Barn trænger sund Ernæring af 

Borden's Eagle Brand Melk længe ester at det er 

voxet fra Flasten og paa disse mange Maader 

sikrer Mødrene M stadig Bæxt og Sundhed hos 
Børnene. 

Borden Kompaniet har «dgivet en interessant 

Bog^ fuld af Billeder og Anvisninger som 

fortæller, hvorledes man kan lave mange 

smagfulde, nærende Retter so-r Børn hvori 

Eagle Brand anvendes. Man vil ogsaa lægge 

Mærke til, at de samme Puddinger og Custards 

er ligesaa appetitvækkende for Voxne som for 

de Smaa. Her er mange udmærkede Retter, 

som baade Fader og Søn begge kan nyde og 

Moderen kan lave dem saa let og billig. 

Hvis De vil klippe «d kuponen i Hjørnet' paa dette Avertissement og sende 
de» til os med Posten, vit vi sende Dem aldeles gratis en Baby Welfare 
Bog, som fortæller Dem, hvorledes De kan holde Deres Barn friskt og 
ligeledes Anvisninger i Deres eget Sprog samt en Bog med Opdrifter 
over Retter. 

THE BORDEN COMPANY 
Meierier og Anlæg over hele Amerika 

. Hovedkantor: 
350 Madison Avenue, New Uork City 
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stiger opimod et Mærke, som' kun 
blev naaet af Krigstids-Høidemærket 
cg den følgende industrielle Expan
sion. ' I Ugen, som endte den Ilte 
Marts, blev der udmineret 11,058,-
OOO Tons, eller 4,100,000 mere end 
der blev udmineret i den samme Uge 
ifjor. ^ 7; ' 

Haarökul-ProduktioUey steg ygsaa, 
idet der i Ugen, font endte den Ilte 
Marts, blev udmineret 1,982,000 
Tons imod 1,925,000 Tons i samme 
Uge for et Aar fidelt. . 

—1 New Aork den 21de Marts. 
•—r Ordrer til Indstilling' af Ar
beidet i de bituminøse Knlgruber 
den 1ste April vil blive udstedt Thors-
dag, oplyste President John L. Lewis 
af United Mine Workers idag. 

Flytning mellem Stater. Folket 
i de Forenede Stater er ikke svært 
omvankende. Det kan tildels synes, 
som Folk flakker fra Sted. til Sted.og 
har Vanffeligt for at slaa sig tilro. 
Vandrelysten er imidlertid ikke stærkt 
udbredt. Af sidste Census fremgaar 
det, at 67.2 Procent as Befolkningen 

selve de Forenede Stater Bor i den 
Stat, hvor de blev født. Med andre 
©tb, af de 105,710,620 Personer, 
f om i 1920 opholdt fig i Staterne, 
boede 71,071,013 i den Stat, hvor 

de var født, 20,274,450 boede i an
dre Stater end den, hvor de var 
født, 13r92Ö,692 var født i Udlandet, 
og 444,465 indfødte var Personer, 
hvis Fødestat ikke kunde bringes paa 
det rene, som var sødt i Besiddelserne 
eller paa Havet under de Forenede 

Statens Flag, og amerikanffe Borge-

re sødt i Udlandet. > -/-

Af Minnesotas 2,387,125 Indbyg
gere var 1,392,176 eller 58.3 Pro
cent født i Minnesota, 499,584 eller 
20.9 Procent født i andre Stater, 
486,795 i eller 20.4 Procent fødf i 
Udlahdet og 8,570 født i Besidde!--
ferne^ under amerikansk Flag paa 

Hcwet eller i Udlandet eller var ude 

of Stand til at opgive Fødested. 

'424,926 Personer født i Minnesota 
boede i andre af Unionens Stater i 
1920. 

Svensk Konsul kvæstet. Portland, 
Ore., den 16de Marts. Svensk Vice-
konsul for Oregon Valdemar Lindell 
blev haardt kvæstet, jba en Automobil 
kjørte paa ham idag. Han siges at 
ville komme sig. 

Andresens & Bergens Kreditbank^ 
(FORENINGSBANKEN) 

- CHRISTIANIA BERGEN 
Aktiekapital og Reservefond, Kr. *112,000,000.00. 

' Fovbindelsert 
MknneapsliS: First National Bank? R-rthwester« 

Rational Bmck. 
Chicago: State Bank »f Chicago; National Bank tf 

the Republic. 

New York: National City Bank; New York Trust 
-Co.; Brown Brothers & G».? Irving National 
Bank? Guaranty Trust Co.; National «»»! sf 
Commerce. . 

DottarS kan indbetale» for »or Regning til le oven
nævnte Banker, og vil blive afregnet af »S til Da-
genS bedste ShtvS, saasnart vi har faaet Meddelelse 
om Indbetalingen. Man kan ogsaa i disse Banker 
Høie Krone-Checks og sende til oS. 
Modtager Indskud som for Tiden forrentes meb: 

4% pCt. pr. Aar paa SparebankvilZaar 
6 PCt. pr. Aar paa 6 MdrS. Opsigelse 

Efter Sammenslutning med A S Rorfl Investment 
er vi istand til at skaffe alle ønskelige Oplysninger« 
statistiske »g andre, angaaende ethvert Papir roteret 
j»aa be standinavifke Børser. Eeattl«: Dexter,. Horton National Bank. 

Udnyt ben gunstige Knrssitnation for Remisser til Norge 
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